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šv. Tėvas laimins Kongre
są per radio. Tūkstančiai 
maldininkų dalyvauja 
Kongrese.

Įspūdingas Eucharistinis 
s Kongresas Marijampolėje ]

VAI^ AS LIETUVIŲ DIENOS, LIEPOS 4, PAMALDŲ, MARIANAPO- 
LY — THOMPSON, CONN. Čia matome pamokslininką, kun. Pranciškų M. 
Jurą, šv. Pranciškaus parapijos (Lawrence, Mass.) kleboną, Kunigų Vienybės 
Centro Sekretorių ir LDS. Centro Kontrolės Komiai j os Pirmininką sakant pa
mokslą Lietuvių Dienos pamaldų dalyviams. (Pamokslas telpa O pust). Sėdi 
iš kairės į dešinę: kun. Jonas Bakšys, šv.»hirgio parapijos (Rochester, N, Y.) 
klebonas, J. E. Vysk. T. Matulionis ir Mm. Augustin as Petraitis, Šv. Kazimiero 
par. (Worcęster, Mass.) klebonas. ■ ;

AFRIKIEČIAI SKER- no Chicagoj gyvenančių 
DŽIA ITALŲ VAIKUS | ------

. ROMA* Italijos . spau
da.labai aštriai puola abi- 
siniečius dėl jų žiaurumo 
su italais Abisinijoj.

Prenpere Alini laik
raštis* "Popolo DTtalia” 
tašo, kad abisiniečiai pasi
gavę italų vaikus sužeidžia 
juos ir palieka gatvėse, 
apsipilusius krauju. ’

Maža Italijos militarė 
stotis Dpi buvo užpulta, 
bet italams pavykę apsi
ginti. šios žinios imtos iš 
italų šaltinių.

GRAIKAI LAUKIA 
SVEČIO .

graikų ruošiasi didelėms 
iškilmėms IT dienų liepos, 
kad sutiktų ir priimtų tą 
dieną atvyksiantį didelį 
svečią Aleksandrą Papa- 
nastasionas, kuris 1922 m.

graikai jį vadina "demo
kratijos tėvu”, nes jis su
lošė žymią rolę pakeičiant 
Graikijos valdžios formą 
iš monarkiškos į respubli
konišką. Visoms iškil
mėms vadovauja "Graikų 
Žvaigždės” redaktorius 
Petras Lamb'ras. Svečias 
paviešėjęs paskui lankys 
kitas graikų kolonijas US- 
A valstybėje.

“Darbininko” Radio 
Programa

šeštadienį, liepos 20 dieną, 2 vai. po pietų iš sto
ties. WAAB, Boston, Mass. vėl turėsime progos klau
sytis gražių lietuviškų dainelių, kurias sudainuos 
Cąmbridgė lietuvių parapijos Radio choras ir solistai.

Gerb. Darbininko skaitytojų, rėmėjų’ir prietelių 
prašome 2 vai. po pietų savo radio - rodyklę pasukti 
ant 1410 kilocycles ir klausytis Darbininko Radio 
programos. Pasiklausę sayo įspūdžius parašykite Dar
bininkui, 366W. Broadway, So. Boston* Mass, arba 
WAAB Station, Boston, Mass.

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

Pranešėja kalba.
3. Piemenėlis i....;..,:;..-...,....... Visminas

Tekėjo saulele ......... ......... ...1..... . šimkua
Cambridge Radio-Choras

4. šešupėlė ........................
Saulutė tekėjo .............
Merginų Choras ir Solo

5. Pasėjau kanapę .....
Cambridge Radio choras ir
Solo Konstantinas Samalis

6. Per giria, girele ............................
šviesi naktis mėnesiena.............-..L.....

Vyrų Radio choras
47, Darbininko Radio Žinios ir pranešimai.
8. Noriu miego ____ Petrauskas

Oi čiu-čiai liūliai ...................       Aleksis
Cambridge Radio Choras

Chorui ir solistams (ėms) vadovauja ir diriguoja 
muzikas Mamertas Karbauskas.

— Liepos 18 d, prasidėjo 
Katalikų Kongresas, turis 
tęsis per tris dienas. Kon
greso metu katalikai svar
sty s įvairius katalikiško
sios akcijas reikalus ir 
melsis už taiką pasaulyje.
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Fall Biver, Mass.—Penk
tadienį, liepos 19 dieną, į- 
vyks naujos a. a. Vyskupo 
Feehan paminklinės kop- 
lyčios ir rūsio-šventini
mas. J. E. Vyskupas Cassi- 
dy atnašaus pontifikalines 
šv. mišias. Jam asistuos 
diecezijos Žymus Bažny
čios vadai. '

Gaujos koplyčios ir rū
sio globėjais bus šventieji 
John* Fisher ir Thomas 
Mopre. ’ •

VOKIETININKAS NEU- 
MAN MIRĖ KALĖJIME

daromo rauo
PROGRAMA PATIKO

Pereitą šeštadienį, liepos 
13 d., Nashua Šv. Kazimie
ro par. Radi# Aoro ir so
listų ' ;
Bet laiškų, kariuose pa
reikštų savo įspūdžius, ga
vome tik vieną. Štai ką ra
šo iš Manchester, N. H.:

"Darbininkui”
So. Boston, Mass.

Kaip kiekvieną šeštadie
nį, taip lygiai ir vakar, lie
pos 13 dieną, klausėmės 
Jūsų leidžiamos lietuviš
kos programos iš stoties 
WAAB. Beveik . visados 
gįrdžiame gerai ir aiškiai. 
Vakarykštė programa la
bai patiko, t. y. Nashua 
Lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos choro ir jo vedėjo 
p. J. Tamūlionio dainavi
mas. Pageidaujama, kad 
jie dainuotų per rądio daž
niam S ■ \ •

Su pagarba,
J. A. Vaičiūnas, 

Manchester, N. H. .
Gavome pagyrimų našlį- 

ua’iečiąms telephonu, bet 
būtų buvę daug reikšmin
gesni pagyrimai, laiškais, 
nes turėtume ką parodyti 
Rodio stoty ir daininin
kams ir jų vadui p. Tamu- 
lioniui. *

SULOPĖ AKIES LĖLĘ

Chicago— ĮPassavant 
ligonbutį atgabenta Stasys 
May 15 metų amžiaus, iš 
Independęncė, < Mo. Jis 
prieš penkis metus ko tai 
išsigando; ir nuo to ėmė 
apvilkti jam akies lėlę, ku
rios dabar jau tik puse 
buvo sveika. Ligonbutyj 
jam padaryta akies opera
cija, išpiaujant skazo jau 
apvilktą lėlės dalį, ir jos 
vieton įdedant reikalingą 
dalį sveikos, svetimos a- 
kies. Keturioms dienoms 
praslinkus po operacijai, 
nuimta bandažai ir persi
tikrinta, kad sulopyta a- 
kies lėle jau sveiksta.

žo iŠ sovietų Rusijos “ro
jaus” savo straipsniuose 
ražo, kad per paskutiniuo
sius tris metus sovietų 
Rusijoje 10,000,000 žmo- 
niųmiifemdu.

ww*s

Paryžius — Liepos 15 d., 
frarrcūzų Žinių agentūra 
iš Klaipėdos praneša, kad 
Neunian, kuris Lietuvoje 
buvo nuteistas 8 metams 
kalėjiman už priešvalsty
binį veikimu Klaipėdos 
krašte, mirė kalėjime nuo 
appendicitis įdegimo.

Neumąnr.buvo vienas iš 
92 nuteistųjų vokietininkų 
už priešvalstybinį veiki-, 

: ~

Mexico City — J. E. vys
kupas Jose Eduardo Davi- 
la praneša, kad jis vyks
tąs į Vilią Hermosą, To- 
basco sostinę, lydimas 
penkių kanauninkų ir tri
jų kunigų, nepaisydamas, 
kad jam yra uždrausta 
sočialistinėsvaldžios ten 
vykti. Jo Ekscelencija vy
ksta.aprūpinti šv. Sakra
mentais sužeistus .ir mirš
tančius studentus, ku
riuos buvo užpuolę 10 rau
donojo diktatoriaus Cana- 
balo raudonmarškiniai ir 
nužudė 5 studentus ir vie
ną valstietį, o 6 studentus 
sužeidė.

Vyskupui ir kunigams 
yra uždrausta gyventi To- 
basco valstybėj. Taigi jei
gu ne gyvybės paaukoji
mas, tai Jo Ekscelencijai 
ir kunigams gręsia kalėji
mas. Bet Bažnyčios Vadai- 
Kankiniai aukoja save dėl 
kitų, kurie taip pat žuvo 
ir nukentėjo už tikybą.

PREZ. ROOSEVELT GA

Loridon — Reuterio ko
respondentas iš Hankow 
pranešė, kad tarp 300,000 
pabėgėlių nuo potvynio į- 
sisuko cholera. -

LOS. CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, liepos 23 d., 
s. m,, Darbiniiiko Redakci
jos kambary įvyks LDS. 
Centro Valdybos susirin
kimas 7 vai. vakare. Visi 
Valdybos nariai kviečiami 
dalyvauti.

Kun. J. Švagždys, 
LDS. Centro Pirmininkas.

Mari jampolė, Lietuva — 
Antrasis Eucharist i n i a 
Kongresas įvyko Š. m.4 bir
želio -28,29 ir 30 dienomis'. 
Eucharistiniam Kongresui 
rengti pirmininku buvo J. 
E. Vyskupas M. Reinys.

Kongresą atidarė J, E. 
Vyskupas Karosas trumpa 
kalba. Išstatomas > šv. Sa
kramentas ir dek. V. Šeš
kevičius pasako pamokslą. y; 7“^”* 
Vakarė, bažnyčioje įvyko fKopgresas ^|esi labai iš* 
religines muzikos valanda, i taĮmmgai, didžiąja, procę. - 
Keletą dalykų' vargonais knrMJ?. 1
pagrojo V. D. U. choro dL *dalwavo ame b.OYmi žmo. . 
regentas Konradas KaVec- 
kas, solistai Sodeika, Kau
pelyje ir Babravičius su
giedojo solo ir jungtinis 
choras, kurį sudarė Mari
jampolės, Pilviškių, Seiri
jų ir Vilkaviškio bažn. 
chorai, K. Kavecko diri
guojamas atliko keletą ku
rinių.

Muzikos valandai, pasi
baigus išstatomas Šv. Sa
kramentas. J, E. vysk. M. 
Reinys pasako turiningą 

, konferenciją. Pirmosios 
Kongreso dienos progra
ma baigiama palaiminimu 
šv. Sakramentu. /

Kongrese dalyvavo JjE. 
JGanytpjąį^arkiv/ Pr. Ha- 
rėvičius,-vysfce A. KatosM/ 
vysk. P. BuČys, vysk. Pal
tarokas, vysk. Kukta ir 
vysk. M. Reinys, Šv. Tėvo 
atstovas mons. Arata, 
daug žymių dvasininkų, 
katalikų veikėjų, profeso
rių ir didelės minios tikin
čiųjų. Ark. Metropolitas 
Skvireckas ir Telšių vysk. 
Staugaitis atsiuntė sveiki
nimus. Iš Amerikos svečių 
nuvykusių į Lietuvą, daly
vavo kun. J. Ambotas iš 
Hartford ir kun. J. Valan
tis jus iš Waterbury, Conn.

Apskaitliuojama, kad 
naktinėj adoracijoj orga
nizuotų buvo apie. 5,000 
dalyvių, vakarinėj procesi
joj apie 10,000, iškilmėse 
sta'dijone per 20,000.

Antro je Kongreso dieno
je Pontifikalines šv. Mi*

šias atnašavo J. E, vysk. 
M,'Reinys. Pamokslą pa* ' 
sakė J. E. Panevėžio vysk, i 
K. Paltarokas. .Vakarinėj j 
Šv. Sakramento adoradh 
jos valandoj pamokslą pa- t 
sake J. E. vysk; Bučys.

Paskutinėje .Kongreso
dienoje Pontifikalines ’ 
Mišias atnašavo J. E. vys- 
kūpąs Kukta. Pamokslą ■ 
pasakė J: E. vysk. Bučys, ;

(dalyvavo apie * 9,000 Žmo* 1 
nių. Be to/eisenoj dalyva
vo per 70 kunigųur .aukš
tųjų Bažnyčios dignitorių 
ir apie 60 seserų vienuolių, s

Pasibaigus procesijai, 
šventoriui prieš išstatytą 
šv. Sakramentą įvyko vi
sos Vyskupijos iškilmių- • 
gasŠv. Jėzaus Širdžiai pa
siaukojimo aktas. •

Po to giedamas “Te De- 
um”, teikiamas palaimini- j 
mas šv. Sakramentu ir J< 
E. vysk. Reinys taria už
baigos žodį, apibūdinda
mas Kongresą pabrėžda
mas jo vertybę ir malones*

NACIAI ATNAUJINO 
flJOROMį MH KATA. |

LIKOS IK ŽYDUS

Washington,D.C.—-An
tradienį, liepos 16 d. Kon
greso atstovai nuėję pas 
prez. Roosėvelt įteikė jam 
peticiją dėl religinių per
sekiojimų Meksikoje. . Pe
ticiją pasirašė 250 kongre
smenų katalikų, protes? 
tautų ir Žydų. ‘

£ Prez. Roosevelt pareiš
kęs užuojautą persekioja^ 
nriems meksikiečiams, ta
čiau nurodė, kad religinis 
klausimas Meksikoj esąs 
išimtinai valstybės depart- 
mento žinioje,

Prarastas Rojus
Pagautas revoliucinio įkarščio, Frėd Beal jau nuo 

jaunų dienų'buvo smarkus komunistas. Dar būdamas 
14 metų vaikąs, jis jau dalyvavo garsiame Lawrence 
streike 1911 metais, kada I. W. W. radikalai, vadovau
jant Heywoodo, Ettoro ir Giovanitti, iškėlė vėliava 
"No God, no Master” (nėra ne Dievo, nė Pono) ir su
kėlė ne jau streiką, bet revoliuciją, kuriai malšinti bu
vo pašaukta kariuomenė Nup to laiko Keal virto rau- 
doniausiu radikalu. Jis pats dar būdamas mažametis 
jau dirbo dirbtuvėje ir todėl smarkiai buvo nusistatęs 
prieš vaikų darbą. Bet nuvykęs paskui į Rusiją, jis 
pamatė, kad vaikai ten dirba daug sunkesnius darbus 
negu Amerikoje ir, kas aršiausia, negauna pilnai pa- 
yalgyti. Jų išbadėję įr nublankę veidai prašyte pražū
si pasigailėjimu, bet pasigailėjimo sovietuose iėra. 
Beal išsyk atsirado keistoj pozicijoj. Jis buvo privers
tas ne tik pakęsti, bet ir Užgirti tokius ir daug baises
nius daiktus, prieš kuriuos taip smarkiai buvo kovo
jęs Amerikoje. Sovietų valdžia jam įsakė varyti gan 
keistu agitaciją. .. *

Beal turėjo važinėtis po Rusi jos miestus ir kai
mus ir sakyti darbininkams prakalbas, giriant sovie
tus ir peikiant Ameriką, vadinasi, kad Rusijoj daug 
didesnė gerovė negu Amerikoje. Skelbti tokią kvailą 

(Tęsinys 4-tam puslapyj)

Berlynas — Vokietijos 
hitlerininkai atnaujino a- 
taką prieš katalikus ir žy- ’ 
dus. Goering ir Goebbels i 
pareiškė, kad jie imsis 
griežščiausių priemonių į 
prieš Katalikų kunigus ir ' 
katalikiškas organizacijas. 
Pirmiausiai užsimojo pa- į 
naikinti katalikų jaunimo 
organizaciją^ Goering pa* 
reiškė, kad Vokietijoj bus ,1 
leista gyvuoti tik oficialiai 
ir nacių jaunimo organi
zacijai. . į

Kaikuriose vietose įkafe 
tę naciai puolė katalikus 
ir žydus. Daug jų sukruvi
no. ■ ’

Nacių partija esą nuta
rus nutraukti konkordatą ' 
su Vatikanu, kuri pasira- . 
še Hitleris liepos 8 d., 
1933 m.

IŠKILMINGAS KATALI
KŲ KONGRESASČEKO

SLOVAKIJOJ

•; Praha, Čekoslovakija —• 
Liepos 1 d, užsibaigė pir*
mas katalikų Eucharisti- į 
nis Kongresas. Į tą Kon
gresą buvo Suvažiavę dau
giau kaip 100,000 dalyvių • 
ir labai daug užsienio sve
čių. **'•“

Katalikų Kongreso die- ’ 
nomis buvo išpuoštos ng i 
tik Prahos bažnyčios ir j 
vienuolynai, bet ir priva
čių. gyventojų namai, ant 
kurių plevėsavo greta au 
valstybinėmis vėliavomia^ 
ir šventojo sosto vėlia

Kongresas baigėsi pa 
lusia nuotaika. Jame dalyM 
vavb ir aukštieji vahrtybit % 
asmenys.
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KETINĘS ZINIOSĮ
SEIMO SVEČIAI NAUJAS GYDYTOJAS

P1 So. Bbstono Blaivininkų 
*taopa, turėdama, pas save 
* Blaivininkų, Visuotinį Me- 
rfinį Seimą, rugp. IĮ, Įp35, 
kviečia kpoįyųiįaųsius jį 
kuodaugiausiai * svečius. 
Liepos 17 d., pasirodžius 

jalui, blaivininkai tuoj už
kvietė seiman. Tačiaus Jo

g
 r , 4»V- *■*

14 d.‘blaivininkai, kuo- 
imrdu, užjtyiėįiį naujo 
igb Mariojno teko Paū- 

-lįųkpnio gimįnps. pats pri- 
’mirijįntfsnųoseniaiyra 
d^yjmūkų SęiĮnfiį gaudo- 
iqąs,jer jb vjršininkus ir 
tspneniai. Norimą jį gautų 
gii fcLAtišianus šeimą ati
dalyti ir turėti svečius ir 
delegatus pagerbti baukie- 

, :te.: Kaikųrie * užkyįestidji, 
ĮpąčiĮSo. Bostono intelį''

4.
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Augenkienei, J. Starku- 
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HOP TEL. SO. BOSTON 05M f 
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. SPORTAS

rijoj Jo Ekscelencija Vys
kupas Teofilius Matulip-

ninko ir Šv. Roko par. 
(BWi>rW«lM^o. 
Jo®kšpej0npija jatei puo- 
širdži|i UŽgyrl Darbinin
ko turinį ir pareiškę savo

—..~ „„j-ičis ir
ady. Kalinauskas buvo 
»vyKe įuvautĮ pračiame 
Atlanto vandenyne, Cape 
.Cod.

Pg. Juozas Landžius pir
masis pagavo žuvį ir lai
mėjo prizį Rapolas Juška 
pagavo didžiausią žuvį ir 
U| >1 Wm6jp SpVfna. Vi
si priąįgaudę tiek, žųvių, 
kad galėję pavalgidinti vi- 
SĮĮS.^0- f*pstqnę» ĮjeJįftviĮis,

MUZIKOS MOKYKLA.
to ja, moko murinus pianu.

?’ Ji yra baigusi
Mm biakoiobti 

KOLEGIJĄ

444 E. Sixth Street, f 
So. Boston, Mass.
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liegznminuoju akis 
K priiMrhj ' Rkinjuh 

' ’ BF' kreivas ukla iiiltle-
Kinu Ir >mbI|JonIM- 

kose ^(aklose) "Wae atigr<itthu 
itleiij tlntytfĮj falM. e '*

So. Bostonan ir atidarė o- 
f įsą Dr. Vincai Dusevič jus 
PusericR), gyvenęs ir 

mokėsįs So. JBostoųę ir 
: bostone Jis yra baigęs SO. 
Boston Įlįgji Scpool, mo- 
resįs Daryar<į Unįvę^iįe- 
te įr baigęs St. pouįs ĮJiiį- 
vęrsiteią/ Pabaigęs aukš
tuosius mokslus, per Uis 
metus p'rąktikąvo gi įzi- 
uis City UgėUW3e>

Dr. puševiČiaus tėveliai 
yFtW:'TsW^“ii- 
rūškanais laikais plačiai 
Žinomajo sesūte Marijona 
Sajienė (DuševiČiutė|^dir 
būsi Darbininke ir Lietu
vių Prekybos bendrovėj^

Dr. "Dušėvičiūs* 7afidarė 
ofisą 52ŠĖasf'firoŠdiyaSr, 
Šo. Boston, Įfesšl *

Naujam gydytojui Įjnki- 
mė geriausių šėkniių.
»,.« „.-ii.! *.*•»,t ’K*. '

VASARINES MOĘJK-

H?|y4g»° yštH3Ho i3?ri’J’ 
nmko nąniglį. — -

SĮį savaip Garbingasis S'N^KpNSTI-

t41

RAPOLAS JUŠKA PA- 
GAVftUffiilAUSlA

f Trečiadienį, liepos ĮĮ 
tragiškai žuvusių mūsų la-

DB.80GER J, ABIZAID
.UY.» •>

p|as; už(įąve a^r vieną 
smugįildoseveltoadminjs- 
tracijai, būtent,. įripažihb 
n0į;onętitucįjįmąiš tą|P 
vadįn^mųsprpceso mofeęė* 
pilis.

Tie mokesčiai * buvo už- 

dūktų ir ūkio gaminių, 
kad surinktais pinigais 
f$WWfi«- taą^įkuriė'- luinažinh fia-

F»W'
g»» M 
ikH.
• ^jdtaa^t^ĮęatęĮm-

tų» visi aprikime m FhB,fo*
?:

teį‘ įoŽ So. Worcester 'ir

f WfiEfig 28 4- — WPYife II

> npnMriiĄilĮį <4 į

.174 s s
{iHlHllifllIlilIlIlHniHIHlHtlhilIlIlIlHHiKlMHHHIIHIHilI | J

P Telefonai 
te - te

^oy^ęiosi?

2JuilftHI(aHI|l»tntllHllllllHlUll«fllil<UII«!ti|HIIMIIItlHlllHQ

WoUV6fl|YSĮ
■ J. . IpVOKATAS

414 Brbadway, Š. Boston, Mass|

M -Tp}. So< Boston Q9^8

.GYVENIMO 
TeL Parkway 1864-W

* ■’ < V “ -* •«* - * •

I

I
Fririekęs Advokatas

OKį'MiyiĮS
Veda visokias ’provas. Daro vi- 

sus legalius dokumentus 
r; J 317 M St. (kampas Broądway) 
'■ ; ,, South Boston, Mass/
■ . , ' H*?Z*'* .̂ *T~ ■

Tejefonąs : Spu Boston 2732
■-■" W'wW'

1 i . — : - 1 1 , ===

i TSĮSEF
ADVOKATAS

598 Kast Broadvvay,

5&i<
*** Residence t -

16 Stomas JPk., TeL S.B. 1043

ww»w .* ADVojtiSfJūr ' 
*'Darbinin“fol' Name ‘

83tfr'»
Bostono Ofteks:- ,

• r T»L majbanj 9606 *
Grr|nlip6:. S8»B(M»emont Street, 

K'tfalMt'2^8 DoreheBtęr, Msm.
' * ‘ *—abca>Mr'n')'B ri n

T4 «o. Norton W

dO vaį. ryte, visi '§C Pet
rė pąr.“ vasarines mokyk
los mbkiniaiišvažiavo bū- 
š’ais į ^Cąstle1 jMamF’f Ten 
nuvažiavę- ‘ vaišinosi val
giais ir žaidė bostono mie' 
štd |idbb^r K* ; "

- \ .
Šiomis dienomis pr. Juo

zas* Uandziuš' J (Seymdūr) 
padare'sėkmingą Operaci
ją p. Teidėi Mockevičienei. 
Ligone sveįkstą. " J ' " /

Ona Bary saite,'kuri ište
kėjusįuž -Stepą Higgins, 
birželio^! d^ išvažiavo Ęu* 
ropon ir tėn su savo vyru 
atlankė Šventąjį’ Tėv< ir 
gavo jo palaiminimą. Ra
šo, kad f Rėme isawon- 
derful pĮące”?

VISŲ I>£M£Sroi

■. . *, y *v .•*->*<< - <•- ..

i'

I Artj Municipal Building i 
1 525 į. Iro&dSiy/’S? Boston Į

Qįiao Valandom g.
= Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ikl| 
= 5 ir;nuo 6. iki 8 vai. vakare. OĮH-2. 
5«as uMurytaįr'Bubatos ^ktttais.Urš 
= nędeidl®niai8, taipgi seredomis nuoš 
* ’ 12-1os dten4K uždarytai'. '0 |
: | Tripgi uujinu į X-Bay.. i

laetuvis Dantistas '

Tel. šo. poston gąpo
414 ,Brpądway, §o. Boston

Ofisais atdarąs nuo 10 iki 12 vai. 
ryto/mud 4‘iw iki 5:80 jfa pietų ir 
nTro^fi^flĖi 9 I?vikare.’šventą dieną 
»<** - . pagal suflitarhną. . - . :

. ’ j-. , -- .
. Tel. So. Boston 26Q0 

*a-? T?.. TOpMis-" .■ J ■
Lietuvis Danjtetas

i* k
251 Wi Broadway, So. Boston

. v. ■ u K. .

Subatomis nuo 9 iki. 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dien§. 

(pagal sutartį. ’ .

d?W 
klam 
W I 
d^-

LAVVRENCAS VĖL ? -

L. Vyčių Naujos Angli- 
jos Basėbdll i tygps i.|W-

žaidimą Tairiejo Lawrėn- 
ciėciat* Jie įūfi daug gė- 
ręsnį tymą negu pfernąį, o

mę žaidime metiku teko 
būti šį. • Navickui‘žaidimo 
rezultatas įft įp £. Spor t

Brocktpn, Mąss. — Pe-_ 
rpįtą ą£šta4Mt į seįriia- 
W« Mę 
toną museikps užpuolė bol
ševikų parko sargą Anta-

saugojęs 2Ą kejsus ftlaųs, 
feris tyiyp ątvfĮŽįąs Įėk- 
įnaajepįo .piknikui.
' ^iušeikos’ tąip' sumuša 
pętk^;' Įtad jfti įyfė'lipvp 
rasfai be sąmones. J| nu- 
ye^us Ęrųpkįonp bgom- 
n^p,' gydytojai radą, * £ad 

gyvybe yra pavojuje.
ę AW*|j<Pę^. E8--

B® VĮdunąkcrp atvąriąyęs au- 
tomobilis, sustojęs ir iš ją 
iššokę šeši jauni vyrai ir 
jį "pradėję mušti, jis paži
bęs/ kad -ta| ’Škį! Bostoniė-

l?<> Vycąi. Pirinądienj, lie
pęs 22, PgljĮjpbus Stalium 
su Sįtar of tjię Seą parapi- 

mokiniai yėlįva^iąi gnž- 
:įą. j savo '^amĮĮąrius. Pa- 

Hjoltog užsjjjaį ‘ J 
W ' WU - 
^zenld^ išgirdę, vaikai.

"t!1?®* 
rasoja diyte kuomet Se- 
selės duoda leidimą* Po tą, 
SH^feję paSę^!
vaidai sulyg skyrių tvap-

• Yjši astuoni femUpm

bęisąkmiais.
Visur skamba tik vieų— 

lietuvių kalbai

lĮ:4yya* 
s'užbaigi-

gayįpjpkMU^tllVįai-

’’WSUR4LM0B^/pOĮĮ^tSEl
! Juatice of the feace 

Visokios rūžles apdrauiia ir tei
singas patarnavimas. * .

828 & gp. Boston
Ifd. S< Bpsfp? 170Į 
. Residenoe:

130 MariHe Bd., So. Boston
NaipuM1.:

t.' BALDOS 
BerltratM- 

■J^ŠafiV >v - 
I^IiBafcg visur | »o|Ea| pigiai 

greitai
ĮĮĮPRĮĮĮlIly. • saugiai

■ • uthįjAnian 
tubniTure 00.

32G-328 W. Bi-oadivay 
Tel; Soiith Boston 461$.

&

fi£
J

Skalbiame Ir., nro.slname viMklua 
Į dtabuSįite, ikea-fcaldiamd ir prista- 
tdme 'drabųžlūs yUuH kaip' 'tat: 

Įso. Boatęn, Cambriilge, Brlgh|on 
|DoH3wMW Ir kitur. ■ 'Pamėginkite 
ir patyr^lte, £a<į gaunate 

r • PW MM-'
7-8 feiKSU .Sp; BMton

Padarę geriausius ir gražiau
sius 'paveikštūiį ^Žeimynį;"Ves

tuvių ir pavieniu asmeny."
JURGIS 0. ŠTŲKA8 , 
«®k-

m
,%JV; 7<.r,^

f TAISOME
■ • wWI8 
so- WW ®9RW .«•

South. Boston *0574 dienomis
South Boston 0184 vakarute

KORIUS
1? -r, Vi >s .’ ■"♦! ■.

parduodu įvyirįausios rūšies 
auMiniua ir sidabrinius daik« 
|U$. 5?^gf fc pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MA®5-

teiš-dąrbi-

lių-kailinių ' krautuvę J.
Co:; M1WšhWPl| 

St., yųošiasjt prie didžiam 
šio įšparųavįmo rugpĮūČia 
menesyje, šiame išparda' 
vime kainos'W labM 
mažintos. Taigi, kurie mą^ 
uote pasįpirktF ą|riwn- 
Čiai žiemai kailinius —fųr 
ęęaį, Afai iįiįkĮtė* šio %fer* 
dąVimo, n$s sųtaiipyšite 
dąpg pįhįgų. .. ' — . 
’ Kaįa I. J. F0X' koųapa* 
iii ja prisiruoš prie Šio imi- 
žiniško išpardavimo,* tuo
met* paskelbs HJarbinihke’. 
Taigi, gerb/ dl5arbinihkp” 
skaitytojai tšinykfįe ’žį 
skelbimą “Darbininke”. i

ATSDMKITE tAiSKpS 
i ''‘barbiKihko’f, raštinėje 

' j r Moji M1 . *1

(ŠEIMOM)
LIETUVIS GYDYTOJAS ĮB

1 ^eL^ufĖjlšrUn’STia'
JerneatsiĮiepia tai Saukit:

fe=tm6Q=9£K&9$9^>MsatMaMaEaMMi

Jei. ^row6ridgo* 6350. *****

MRBip.M.D.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

kamp. Jnman arti Central Sq,, 
"> Cąmbridge, įlaša.

Čiiį sjjširmįo Šy. i’eįyp pa
rapijos vasarnien mokyk
los kiemahirperžiūrinėja 
savo ‘užduotaš lekcijas. 
8':55, varpeliui■'suslampi- 
ju’s/’yisr^Bi feaMr 
tvarkingai, be jokio triuk
šmo sueinav į* paskirtus 
kshabariųš; : ^ r .

gesries ’yisą tvaiką ve-

muko- antrašu \yra atėję 
iš'Lietuvos knygų' šekan- 
tieoas asmenimsi

Kotrynai * valinęjęnej, 
Stanislovui Zdanięliui, ‘M-

mulaičiui, M. Ausiukaitei, 
p. Prąbijolieneį, M. Sta- 
s«Įwl- . •

$į vai varpęlift duoda 
ženklą’prasti moksląsę- 
sijas, Kiekvienas skyfiųs 
pradęda dienos darbą Lie
tuvoshimnų iy Rytmetine 
fflal&le- ; Po ’fo.

Įdėmi’B^ą-'ifEakvė; 
pųoti tyru oru.
/ Rekriačijai užsibaigus.

B lig 

*■ ’ ■* 
pentinam, Į^pieruojam ir Vi- | 
šokiui Kai^eftem airbus ai-

Kreipkite tiesiog į namus: 
‘ 266 GOLDST., 

arba įofte%: .
315 E. St.,So. Boston.

EDWARDL.HOPKINS
< . • k . •

REALĮSTATE — INSURANCE •

■■. NEjJPPIMMU ĮKĄINUp^OJAS’IR
?.'?A W^ęoi4S — appraiser/ ;

.j62 West Broadįvay, >■ ■ ■ . So. Boston. I

Telefonas S<k Boston 0501

~ Boitbn Wf

Stanley
a r. gbigas. sAvnmnus

* • ■• . • ,', v * ■• *. ’.* ■ .-
Išdirbėjau kerą mini ką .

■ gsrilių. ’ *’ ■

NaĮn^: 181 y., 86- Boston

į ?.WPIU$ IR |
riailiM 
i

bRIUB JB 
TOJO

Gyvuoju 26 metai. PaUrnavi- 
MI8 dMmįtr nWį 

TURI BOTJtRO T1ISK8

"J»F-WWWWw'»

į|ŲW>ĮĮMI



Detroito Žinios
-r—DARBININKAS 

priklausymui prie draugi- 

pafodo, kad tie su kuriais 
«s žmogus praleido cen
tus nedalyvavo laidotuve-

— jos. Tos laidotuvės aiškiai

št jpmo PARAPIJA
šv. Petro parapijos ųlHš,. kuri rengia Jauni- bažnyioČs. V ę ose Iši

mo draugija, įvyks liepos 
28 dieną, Beechnut grove. 
Jaunimas sunkiai dirba, 
kad šis piknikas pavyktų. 
Jau ątspatf&dino gražias 
programos knygutes, ku
riose parodoparapijos biz
nierius rėmėjus ir busian
čio pikniko naujienybes. 
Taipgi pardavinėja tikie- 
tuš, Ęus įvairių kontestų 
su atitinkamomis dovano
mis. , »

Visas Žib pikniko pelnas 
skiriamas parapijai. Užtat 
vįėi lįetuvlįi atvykite į šį 
pikniką.Parapijosjauni- 
mąs višiėm$ maloniai pa- 
tamąus fr. duos progos 
linksmoj laiką praleisti.

Pikniko komisija: Min
daugas Sirvydas, pirm.; 
skelbimų ir tikietų —

Pereitą savaitę įvyko ke
letas laidotuvių $ Sv. Pet-

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ) 
KOLONIJOSE

Chicago Žinios
ŽINIOS APIE UETllVį~

dotuvėse dalyvavo tik ke
letas žmonių. Lietuviai pa
prastai gausiai dalyvauja 
laidotuvėse, bet Čia tur bū
ti taip’ įvyko dėlto, kad 
žmogus neužsitarnavo. 
Kiekvienas Žmogus būda
mas gyvas turėtų priklau
syti prie parapijos ir nors 
prie vienos katalikiškos 
draugijos. Visose parapi
jose yra gerų katalikiškų 
draugijų, Jeigu žmogus tu
ri centų pasilinksmini
mams, tai turėtų turėti ir

IEŠKAU PAGŪBININKO
Reikalinga* krautuvei - bučer- 

tiai pagalbininkai. Pageidauja
ma kad bfttą blaivu*, nerfikanii*, 
teisingai ir baigęs mokyklą Dar* 

____ r bas pastovus. Atsiliepkite ii So. 
___ Bostono ar apylinkes. Kreipkite: 

iiJSkS driffiuK, širvy- MIŠKUOS, 123 “S” št,

dienę; tvarkos ir sporto — 
Vasiliauskai, Malinskai, 
Bražinskai, Grigai Litvai- 
Čiai, AlkęviČius, Petraus
kaitė, Liegiutė, Kireliūtė, 
Yozuniutė, Metrikiute ir 
kiti.

Jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas bus atidėtas į pa
baigą iūgpiūčio mėnesio.

So. Boston, Mm*.

PARDAVIMUI '

Geras 8 kambariu namas su 
2000 pėdu žemes, arti Broadway. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišau
kite Nedelfoje, nuo 10 iki 6 vai. 
38 Eleanor St., Cbelsea. Arba te- 
lefonuokite: Newton North 0270

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą/ vaisins, daržoves ii 

kitokius daiktus, kurie Skelbiasi ‘‘Darbininke” apsi
moką, lįes jie parduoda šviežius produktus Ir maloniai 
pataraauja.Nuėjęį bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jį skelbimą matėte “Darbininke”. . ■

POVILAS BUSHMANAS
, 48 GrMoęti Avmmm, 

Tękpktme Otiamtia 6702^ 
$9. Šavia Rili Avenne,

* DORCHESTER, MASS.
; -45 Sampden St., 
Tel /HIGhlandg 4855 
kOKBURY.MASS;

SO. BOSTON, MASS.
BERKINS SQ.: MARKET

Povilas Baltrašiūhas, Sav.
490Broadway, Td.S.Bo8ton3120

GRABORIAI

BRO ADWAY MARKET 
887W/Bw»dw 

Telephone ŠouUi JBoatoą 359į
■

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvay < 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
> 502 E. EighthSt, 
Tel. So. Bostott 9621

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

Visi garsinkite “Darbininke”.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

/GR AB ORIU S 
494 E. Broad,way, 

Sotih Boston, Mass.
Office: Tel. ŠI B. 1437 

Aes. 158 W. 7thSt 
Res,: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Julė Apolskiute, kuri su
sirgo viena liga, prisidėjo 
r kita ir ją turėjo nuga- 
>enti į Delray ligoninę, 
kur jai padaryta operaci- ‘ 
ja, kuri, rodos, buvo sek- 
: ninga. Linkime Julei grei
to pasveikimo, nes ji yra 
viena iš geriausių mūsų 
parapijos mergaičių.

Šį sekmadienį Marijos 
Sodalicijos narės aukos šv. 
Komuniją Julės intencijai. 
Kaip gera ir naudinga pri
klausyti tokiose draugijo
se. Ar jūsų mergaitė pri
klauso?

. te • •

Jaunimo draugijos išva
žiavimas įvyko liepos 14 
dieną. Visas jaunimas pra
leido linksmai dieną ir va
karą be jokių piniginių iš
laidų. Tas parodo kiek 
naudos yra priklausant 
prie draugijos ir joje dar
buojantis. Vasaros metu 
turi keletą ? išvažiavimų, 
kuriuose' linksmai ir nau
dingai praleidžia laiką.

Sekmadienį, liepos ?1 d. 
įvyks mėnesinė komunija 
Marijos Šodalicijoš. Visos 
narės išpildykite.-savo pa
reigą. Jeigu kurios dėl 
svarbių priežasčių išva
žiuosite kur kitur, tai nors 
kitoje bažnyčioje priimki
te šv. komuniją.

Darbai nelabai gerai ei
na. , Daug žmonių atleido 
iš darbo ir nėra žinių ka
da juos grąžins, jei grą
žins, darban. Kaikurie dar- 
bininkai automobilių dirb
tuves palieka ir ieškosi 
darbų kitose dirbtuvėse, 
nors ir. už mažesnį atlygi
nimą, bet kad dirbtų, visą 
laiką, Senesniems darbi
ninkams tai visai negali
ma darbas gauti. Pataria
me senesniems darbinin
kams iš kitų miestu neva
žiuoti į Detroitą darbo’ ieš
koti. Jaunesni darbininkai 
greičiau darbą, gauna.

Magdė Zemiutė,. Jaunimo 
draugijos narė ir gera dar
bininkė parapijoje, išvyko 
i Chicagą pas gimines. Pa- 
buvus kiek laiko grįš į 
Detroitą; Linkime linksmų 
atostogų.

WESTFEJ, MASS.
PIKNIKAS

Sekmadienį, liepos 21 d., 
Westfieldo lietuvių parapi
ja rengia antrą pikniką, 
tame gražiame parke, ku
rį puošia gėles ir įvairūs 
žafiumynai.

Kis bus mėgėjas šokių, 
tas galės orkestrai grojant 
ant gražios šokių platfor
mos pasilinksminti; kas! 
myli sportą, tai sporto ve
dėjas visiems spprtšme- 
nams duos progos pasiro
dyti ir kurs bus laimėtojas 
gaus tinkamos rūšies ^do
vaną. Tad visi sekmadienį 
į gražųjį Lygos parką, į 
lietuj pikniką.

Chicago, III. — Du šio 
miestą dideli dienraščiai— 
Tribūne ir Daily News 
dažnai paduoda indomių 
žinių iš Lietuvos. Pasta
ruoju laiku Tribūne tūrėjo 
specijalų pranešimą apie 
Pabaltijo valstybių ir Ru
sijos suartėjimą, o po to

Kaip kapinės, taip ir pari 
kas yrą Chicagos lietuvį® 
parapijų nuosavybe. Ptm 
eity piknikai tame parlm 
būdavo tik sekmadieniais! 
ir Šiaip jau šventėmis, Bei3 
kadangi piknikai šiemetį 
taip populerūs, tai jau reiM 
giami ir Šeštadieniais, Žr 
kartais dar kitomis dienrf 
mis. Dar žiemoą metu pa-; 
rupijos pasiskirstė pikulį

P, J. KUNEVIČIUS
. GRABOEIUS

Jau 10 metij kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai jr priėi- 
narnomis kainomis tarnauja. 

Balkaiti esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON

. 258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486

' MONTELLO 
16 -Intervale SL

;; .tek 4110 .

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Grabelius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 Šast Broadway, .

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LltTUVOą DUKTERĮ DR-JOS 
BŪ GLOBA MOTINOS SVČ.

Pltintafoks —» fcva Martalen*,
625 ja.,-8tb SU SoJBorton, Ma*.
Tąl,JBo. Uotam 1298

yicą-flrmimall — Ona Siauriem,
448 M. Tth St, So. Boaton, MaM
Tlt So. Boeton 8422

Prot Rąit —* Brone Citratas,
29GouM St, W«t Rosbury, MaM.

' Tel Parkway Į8M-W
Fln. BaMt •— Marljona MarkonlutS,

- 88 Ntvarre St, RotUnaale, Mkm.
. Tti. Parkray 0558-W

Ildltiluka — Ona StanluliutB,
105 Weet St, So. Boaton, Man

TvarkdarS — Ona Miaglrdlenč,
1512 ColtimblttRd.,8o„Bo«ton,M*»e.

• Kum aioiija B. Janutonienft.
1426ColutnbURd., So.Boeton, MaM.

Dratifija iavo fttirlnHmua laiko ku
> antrą jitarnfokl kiekvieną

ŠV. JONO EV. BL.PAMALPINC
* DRAUGUOS VALDYBA
Pirm. — J. Petrauitauų

24 Thomaa Park, So. Boston, Mom.
Vlc»- pirm. — V. Medonis,

21 Santer St, So. Boston, Mum. .
Prot Raitininkas — J. GHneekto,

5 IhomM Park, So. Boaton, Maaa 
Fln. RaJtininkaa ~ Alb. Naviera,

16 Winfleld St, So. Boston, Mai®.
UdininkM — A. Naudliūnaa, 

885 M Broadvray. So. Bbaton, Hmm.
Martauta — X Zalkla.

7 Wlnfield St, So. Boaton, Man.
DraujŲa laiko analrlnklmua kas tre

čią nedčldlėnl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston. Msm.

7:80 vai. vakarą, pobalnytinftj sve
tainėj.

Visais dratjfljos reikalais kreipkite* 
pas pmtiikfilu ralUrinkf.

PO SUTIKIMAS
Praeitą sekmadienį West- 

fielde buvo ypatingos iš- 
eilinės, Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Matulionio atsi
lankymo diena. Ekscelen
cija sii procesija buvo nu
lydėtas į bažnyčią, kur at
našavo iškilmingą sumą ir 
pasakė įspūdingą pamoks
lą. Taip pat buvo išlydėtas 
procesijoj iš bažnyčios į 
kleboniją.

Vakarę, bažnytinėn Sa

jom laimingos kelionės ir 
malonių atostogų.

SUDIEV AMERIKAI

Mikoniutė ir Geigutė 
vyksta*aplankyti visa Mi- 
chigan valstybę. įlinkime

Pažink Savo Krašto : 
Grožį — Atsilankyk

SVEDUAMERIkUSUNIJA
Pasaulio lietuvių Kongresas 

KAUNE, RUG.PIUČIO 1147 d., X m. 
Atstovams in kongresų ir bendrai ke* 
leivlams.in Lietuvą rekomenduojama 
sekantis išplaukimus iš New Yorko

*) Gripsholm Liepos 261
NEW YORK— KLAIP4D A 

Per Gothętiburgą, Švediją

LatMkoriiif kainos Trečiąja klase 
Ten ........... ...................u....... 897.50

■ _ ............... 167.00
X A. V. mokesčiai atskirai.

*)‘ Vykstą delegatai ir sportininkai, 
in virSminČtų kongresų 13 Kalmaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KASTELr 
IIOLM.

Platesnes Informacijas telkia’Ir par
duoda laivakortes .visi mūsų autori
zuoti agentai. Taipgi švedų Amerikos 
Linijos visi skyriai.

gwedish. American Line 
10 State St,- Boston, Mum.

Ten ii* at#al ,

lėn Ekscelencija atvyko ly
dymas kun, Vasio, kun. A. 
Petraičio, kun. JuraiČio ir 
vietinio klebono kun. Pui
doko, kur buvo* surengtas 
choristų koncertas Eksce
lenciją pagerbti. Kun. Pui
dokas dėkojo Ekscelenci
jai už atsilankymą ir pra
šė Jo apibūdinti Rusijos .turėjo žinią”apie Lietuvos kams dienas. “Draugas” ir1 
religinę ir materialę būklę, ir Rusijos 15-kos metų L. Vyčių organizacija par*j 
Ekscelencijos kalbos visi draugingumo sukaktuves, ku naudojasi lygiomis tei*

^ews turi LietUVoj semis su parapijomis. 
specijalų korespondentą ...—. > į
Wallacė R. Dėųel, kurs ap- Chicagos negrai jau tiri 
rašinėji apie vokiečių ir rgjo keletą masmitingį 
lietuvių santykius Klaipė- protestams pareikšti prie® 
dos krašte, aprašinėjo sa- Italiją UŽ kėsinimąsi prie® 
vo atsilankymus pas šo- Abisinijos nepriklausomy^ 
diečius Didžiojoj Lietuvoj. I bę. Vienas negrų dvasinta* 
į Liepos 11 dienos laidoje kas pareįškė atsišauksiąs- 
buvo platus aprašymas a- į visos Amerikos negrą 
pie Klaipėdos krašto žve- dvasininkus ir kvies juoį 
jus. - I surengti pamaldas už t<Ą

—■—-r- • ką ' *
RENGIASI PRIE IŠKILMIŲ I ^55555^

ChicagoDariaus ir 
Girėno Paniihklo "Statymo 
Fondo vldybU ir visokios f , 
komisijos rengiasi prie iš-Įvy^s bankietas išleist® 
kilM} Dariaus . Girėno vems lietuvių sportininkį 
paminklo atidengimo 28 ekskursijos, kurią sudari 
dieną liepos. Iškilmėse da
lyvauti užkviesta visų lie
tuvišku organizacijų ats
tovai ir vietiniai valdinin
kai. Lietuvos generalį 
Konsulą dr J. E. Vyskupą 
Matulionį pakviesti išvy
ko pasiuntinis inžinierius 
Simokąitis, o, Chicagos 
Kardinolą. Mundelein pa
kvies valdybos narių dele
gacija. : • •• I
-1' Paminklą atidengs thį- 
cagos miesto majoras |£ęl- 
ly, asistuojant, Lietuvos 
Konsulams. Programos 
muzik'ališką dalį išpildys 
12 parapijų jungtinis cho
ras ir ŠV. Jurgio parapijos 
Jaunuolių orkestras, vado
vaujant kompozitoriui A. 
S .Pociui.

PIKNIKAI GERAI 
VYKSTA

Šiemet- Chicagos lietuvių 
katalikų piknikai yra la
bai populerūs. Žmonės į. 
juos suvažiuoja daug ir 
nuotaika visada kogeriaU- 
sia. Chicagiečiai katalikai 
savo piknikams turi Vy
tauto Parką, kurs yra mo
derniškai įrengtas. Yra Vi
si reikalingi trobesiai — 
šokių salė, virtuvė ir val
gykla, žaismių Salė; baras. 
Visi trobesiai yra moder
niški, nauji. Parkas randa
si arti lietuvių Šy. Kazi
miero kapinių. Parkui že
mę nupirko, trobesius iš
statė kapinių valdyba, 

joje veikimas labai apmi
ręs. “Wake up!”

Korespk

klausėsi apie dvi valandi 
ėu didžiausiu įtempimu. , 

Baigus visi delnų ploji
mu Ekscelencijai reiškė 
dėkingumą. Rap.

ATHOL/MASS.
Liepos 9 d J E. Vysku

pas T; Matulionis atvyko 
pas kleb. kun. P. Juraitį ir 
vięšėjosi visą savaitę.

Ponia V. ŽileviČienė su 
dukrele Maryte iš Eliza- 
beth N. J. leidžia atosto
gas Atholio apylinkėse. 
Apsistojo pas-gerb. pp. Po
škus. Atholietis.

LOWELL, MASS.

Po 87 dienų mano kelio
nės po Ameriką, sėsdamas., 
į laivą kuris mane grąžins ' 
į Senąjį Pasaulį,; laikau ■ 
malonią pareiga ^padėkoti 
visiems man padėjusioms, 
vaišinusiems ir klausiu
siems mano kalbų.

Nepaprastai gilų įspūdį 
išsiveža iš tų meniškų pa
rengimų, kurie buvo ruo
šiami mano atsilankymo 
proga. Lietuyiškos dainos, 
deklamacijos ir net lietu
viški šokiai, Kazimieriečių 
akademininkių meniškai 
atlikti, pasiliks neišdildo
mi mano atminty j.
.* ..Labai esu dėkingas lie
tuviškai. spaudai, lietuviš
koms kultūrinėms organi
zacijoms ir jų Vadams, 
taip pat daugeliui pavienių 
asmenų, nes be šių para
mos bei pagalbos nė ma
žos dalelės man pavesto 
darbo nebūčiau galėjęs at
likti.

Labai prašau man atleis
ti, jei kur esu suklydęs ar 
užmiršęs ^okią pareigą at
likti. Atsakyti į visus laiš
kus, aplankyti visų gar
bingų lietuvių ir visų žy
miųjų lietuviškų kolonijų 
įstaigų kitą sykį ir labai 
norėdamas, nebespėjau. 
Labai gailiuosi, kad iš di
dėlio būrio . talentingų ir 
lietuvių tautai užsitarna
vusių menininkų dėl men
kų .piniginių išteklių vos 
keletą jaunesnių ir ateičiai 
daug žadančių tegalėjau 
užprašyti į Lietuvą. Trum
pas laikas ir lėšų stoka ne
leido kitaip pasielgti. Tą 
patį tariu pasakyti ir dėl 
sportininkų. - .

Prie Šios progos linkių 
visiems broliams ir šęsu- 
tėms amerikiečiams kuo 
laimingiausią gyvenimo A* 
menkoje, o kam aplinky
bės leidžia, greičiau grįžti 
į senąją Tėvynę Lietuvą.

Rapolas Skipitis.

Vietos anglų spauda ra
šė, kad audėjų streikas pa* 
sibai^ė ir lieposLS d. dar* 
bininkai grįžo darban. Tu
riu pažymėti, kad labai 
maža ' dalis darbininkų 
streikavo.

aptaisyta' BAŽNYČIA'
Šiomis. dienomis užbaig* 

ta aptaisyti mūsų pąrapi* 
• $vj; Jųozapobažnyčia; 
įdėta dvejos naujos šoni
nės durys ir praplėsti laip
tai. ■ . •

LANKĖSI VYSKUPAS
Birž.' 30 d. šv. Juozapo 

parapijoj lankėsi J. E. Vy- 
skapas T. Matulionis. Ry- 
te atnašavo šv. mišias, o 
Vakare išdalino liudijimus 
vaikeliams,/ baigusi e m s 
sekmadieninę mokyklą. Po 
to svetainėje pasakė turi
ningą 'prakalbą. Prakalbo
se ir /pamaldose dalyvavo 
daug žrnąniu. ypatingai 
gausiai susirinko mūsų 
jaunimas pasiklausyti Ga
rbingojo Ganytojo pamo
kinimų.

Klebonas kun. P. Stra- 
kaųskas išvyko atostogų. 
Jį pavaduoja kun. Skruo- 
denis iš Marianapolio.

Birželio mėnuo tai buvo 
liūdesio, , nes mirė penki 
lietuviai, būtent, Hipolitas 
Bigonis, Juozas Versiac- 
kas, Antanina Morkunie- 
he, Jadviga Jančiauskienė 
ir Marijona A> Stakonienė. 
Visi palaidoti su bažnyti
nėmis apeigomis.

Šiuo laiku mūsų koloni-

u
fMUNUOTI 

UCTINMI

U
r MftIUfi. ;
u.

a-"

' SPORTININKŲ
EKSKURSIJA

Chicago — Liepos 24 d
Southmoor viešbytyj į

s

Eduardai. - Kriaušiu n aa 
(Krause), B. Budrikaffl 
Petras BarŠkis, Antamįa 
Laurinaitis, Viktoras Ją^ 
sūnaitis, Petras Petrulį 
tis, Jonas Knašas, Konid 
tantas Savickas, Kaz$į 
šedvylas, Mikas Lukas a 
E. Šėmiūtė. Visi jietišeivS 
joj gimę ir augę. , J 
PERKUUETUVOS BūNffli

Ir moku 91 dolerį ui 
$100.00 ii* 45 dolerius, u 
$50.00. Prisiųskit Lietuvgjj 
Bonus registruotam 1aiškį 
arba atveškit.į mano krajl 
tuvę. - /

Parduodu laivakortę! 
ant didžiųjų; ir greitura 
laivų į Lietuvą ir Lenkijai 

Siunčiu pinigus doleriai 
į Lietuvą, Lenkiją ir Ru^ 
ją. Važiuojantiems į Lie? 
tuvą parūpinu paspąrto| 
ir kitus dokumentus, j

Mūšų krautuvė didelė b 
pilna visokio tavoro. La| 
kome vyramsjr moteriai 
tvirtus ir plačius čever^ 
kus. Jaunimui gražiaūriį 
šilkinių marškinių . jJ 
Moterims šilkinių dreslg

Krautuvė atdara ir vsį 
karais iki 9 valandos; -1

Prašom aplankyti mua< 
Petras Bartkevičius ;J 

AMERICAN DRY GOOBf 
STORE m 

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS. J

ParažeP.JURGBLA |

TURINYS: Dariaus ir Chrtoo - Į 
gyvenimo ir veikimo apžvalgė j Į 

: Skridimas per Atlantą. Soldi-
no miško paslaptis. Žygio at- j į 
garsiai pasauly, Dariaus ir Gi* j Į 
r?no nuopelnai aviacijai ir mU* | i

«sų tautai. Pocejja apie LITU* ] i 
ANIK4- Skridimo r&nSjai ir j ; 

rSm. komitetai. ] >
384 pusi, su 86 pavtikahdi; 11 
tvirti Virbeliai, KAINA 81.50, i [.

'h 
h 
i!

Uįn ‘ ao. Bosrcar 
x«» ■

BAYVEW |
MOTOR SERVICE

STUDSBAmt J
AutomobiHą ir Trak, J 

Ajpatta*. , ' ■« 
Taisęm* visokių Udlrbyafilų MM 
mobiliu*, tpateymo ir demoMtęm 
,mo vieta: g

1 Hamlin StreH J
irB.Bghth«k .f 

tfOUTH BOSTON, MASU
Joe, tr JMer

Mvlatnkai ^3
....... ................ - < ■ -B

siunčiant paltu 1.66.

Reikalaukite:

DARBININKAS

CHARLES GRASAS
(KAmUABAB) 1

Utinutfty <U<

I 866 W. Broadway> 
J So, Boston, Miuml

Td
Runai; MT VaahtottM. d
. 1U: Bttj
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Apie nemalonumus ne neužsimeną. O jų vis dėlto

t

‘ose,

NUOTRUPOS
žygjfi-ti&ijjį, į1

4’

iy»xįr
Ė*' •

mi nežinau

i eSrietų tinklą^

kaip tfpkąųiąsfr šu kiekvienu darbo reidam rišdavo 
visuomet ir politiškus klausimus; plačiai jssįžtojp, iš-

- r frįttab^rgh, p».
gelbps dabar iŠ J ūsų pf ą- 
šomeryisai sukas aiūsdą- 
mi, perlaidusir čekius ra
šykite vardu Darius - Qi-

Bęištame širdįpgą pa- 
dėkosjodį klabenamą, >u- 
SigUi<Wta>^W.M

te|?5.r

ūejępcąs. Toli grkgu, vie- 
į- ųę dęppjtaęijoą

" '■ jųjtojtaIjąt 
PirmipmkasD; Simpfe

rių aikštes daug lietuvių 
cazokai pakorė 1864 m.

soHtty 
aibių tam to b 'i-*4 * '." T ■ ? < '

paą;<.^Fąsą|ląr -y
Dariaus - Girėno Pąnųnk- 

lo tondo
. JR»,A» VasaUe« Pirm.: B.

pšKaiperspė^, m >pglau 
luotų, nebeii| gryw darbo rę|- 
; komunistu pkrtlfoa valdybai.

H Rs ifi& 
ntas. JęĮiiy po macų Mausimų

y skurdas ir badas. Sarmatyjo komunistus už nekan- 
ir idealą Wl

nuramino tą bįduollų eiseną Ir iskepė vieną kną reio- 
liuciją, užgiriai^i^* ~ ----
savoirkiti

kienčs gatvėje.
fratrtWp Wųg taikų, 

ytai spkiKIiai ■'nukė^vų 
|»F“

u Tuomi išgelbėjo 
. Jskvoje būtų sužlno- 

i prlytĮegijuota Jiomnnhtų klasė daro r šbWvąistyfe^T^^wmAovo 
difbtayfc vajams Wų fiesta,taip riesta, kad būtų

riboti Vienuoliui aukų jų

maisft, m parašyti j užsienio teikrašcįus. pęai juos - 

te ir suorganizavo baduolių eiseną J <|||btuvės kance- 
Ūariją; Čia vėl buvo deleguotas įp ą všdafe
nunjąjšyti komunistų sukibimą,, kjųiąmė 
dalyyąyų mPtoys, o su jomis tai sunktasis. Beal pa-

mitttmr,

duoti
kitais panašiais “ginklais

yice. pirm.;/ y*Wkųs, sėf 
klitorius; John 8. Čąjkau- 
Įkąs, fiųansų^Sekr.
D. f
jos

DARBININKAS

BEŽINODAMI KUR
kį atžymėti pastatymu 
Dariui - Girėnui papiinkjo, 
kuris sekančioms gentkar- 
IfpMi liudytų lietuvių drą
sa, pasišventimą ir nąrsu- 
įia. ' Z’' r>' ‘ *' ".'

igWą, surengtos tyn pra- 
le jįįūrėjo d*ug tautinu

išvežtųjuosi ją siųs ša*

W epg&ilestąuja, k»d dėl etokos W 
iviečti tietuyių Kongregan visų ėpotitoMfll. 
įndamas tik keletu dąugiauątai paęlįypieju-

o įfehąnkymo‘tik8la.s, ypaČ busimojo Kongreso 
ipąij programą buvo perėję per mikroskopišką 

ąų^ą. Taciau p. Skįpįtis viską tą ĮŠnese apt savo 
Jm įeroįŠku ątamantrumųir mokėjo padaryti tok j 
O ią ygįdą, tartum $iekp jįė iėbųyęy *aį>krefl^ 
diplomatiškiems gabumams. ■ ’ v- : . ^Nęiiūrint'lokjpš filosofinės DŲLR atstoyo nuo- 
\qs, Mausimas su busimuoju Lietuvių Kongresu li- 
neišnstas. vadinasi/ Kaune jis seniai jau išrištas, 

t kaip tik dėl tos priežasties tas klausimas mums 
; neaiškus/ Jei vįskas jau sudarytą, pagaminta ir inį- 
į št&tyta, tąį kąpą,ČĮą mums galvą belaužyti? Bet, antra 
t tortus; kam ciąTūkuriuoti, kad tąsai Kongresas atneš 
pįnnųs kjęk konkrečios naudos? Męs ąpąęrikięčiąį nąęg- 
Ritame šeimuoti ir seimuose iki prakaito iŠsįįąlbęti. Ir 
* |žJtik tai: mes mėgstame ir jaų;ųųgeb|ąine iš šąyp gal

as ir reTOliucijų pasigaminti. Žodžiu,'mes esame įprą- 
tureti seimuoše ne tik lįprezentącm, bet ir įąiėvą 
taminkayimą. Be to viskę Sėjikas fąįjg Įį? ne Sei-

Lietuvių gi Kongrese vargiąi begausime 
P^prezęntąciją, nekalbant jąjį apie ręzoųucįjų gąipįpL 

ą; nėštebetina; ką^nępęn^amerįkięčiui ąpėį- 
gą&on klausimąs: ar tąi bus itongresaš; ar'tik 'tąu- 

stfelpramoga? ■ •

j priešininkai gavo nau- , 
|į- įį argumentą. I^abąrtmė^ i 

Inistračija padarė/ 
aująsu Kusi ja prekybos- 

riį. Af ši sutartis nąų- 
bgk ' šiai šaliai, 5 kitas ' 

laušimas. Bet opoziciją 
| ęutąftj peikia Įr tiek. 1

' Blogiausia tai, kad Rųsi- 
X)j' darbininkai yra paver
kti ;jie neturi jokios ląis - 
Rįes. Milijonai mirė badu, o

Kongrese įneštas bilius, 
kuriuo’' reikalaująma de- 
nortuoti visus nepiliečius.

bkių esama apie 6.000.- 
$ĮXh 'NepiIįęČįuš mdęptirtą- 

girdi,afsirąstų 4aū- 
darbtt pjlįęčiamį. Ręi-

Lietųvos katalikiškojo 
jaunimo laikraštis ‘Tava- 
sąąjs”. pripąeną. t sąyo skai
tyto jums, kad reikia mesti 
svajojus apie Ąuięriką,'o 
rūpintis kurti “Ameriką” 
Lietiivo j. Mes amerikiečiai 
jait nuo depresijosprą- 
dzįos žinome, kad Ameru 
koj neliko nieko, kuo ga
lima susižavėti ir kuo čia 
gali pasinaudoti nąųjasa- 
teivis.

! ' ' '.‘i

Roger W. Jgąbšon, pla
čiai žinomas ekonomistas, 
savo kalbpj Įaikytoj Insti
tute f orSočią! Progress 
pareiškė, girdi tie, kurie 
uždirba daugiau, negu su- 
vartoja, lai veisiasi, o įįė, 
kiffie tsdp neuždirba lai 
praktikuoją gimdymo kon- 
trolę. Pareiškimas žinoma 
netikęs. Kaipo ekonomis- 
ta_s Jišąi turėjo isrodyti, 
kad prie geros tvarkos Ir 
gero surėdymo darbo nie
kaip negalį trakti. O dar
bų esant /vjfoįęms, 4file 
gimdymo kontrolę įs eko- 
nomįnįo atžvilgio nei kąj*

K* tap Jaiįp Japppįją Įr Į- 
■talija yra pakreipusios sa- 
ta jėgas p?ie naujų žemiu 

kariavimo. Japonija prie 
ąlo ema rapuąi, nesi- 

Skelbia, ką dapąnti. Italį- 
Mussoliui trimįtųoja a- 

e kiekvieną savo’ pasiju- 
ą. Duosis matyti, ka- 

’a daugiau laimes. ' - ’

Hearst, kurs yra dauge
lio ląiki’ąščių savininkasį- 
vairiuose didmiesčiuose, 
buvo uqlus Roosevelto re* 
me jas laike jo rinkimų ir 
vėliau rėmė jo administra
ciją. Pą^ąr ątyįrąį > griė- 
žtai kovoja prieš Roose- 
veltą įr jp'ądtaĮiąĮraclją.

IPadękite Muiųs ĘąjgįĮ Prądt 
tą Pąrhą .

3 ne)

J^l^mote, kad 1SĮ33 m. 
barius ip Girėnas pasiaū- 
ąvę Lietuvos ir lietuvių 

Jautos garbei, tragiškai 
Ihivo nugalėję žiaunįji Ai-

buyo Širdingas ir tikslus. 
Tgojąu Imtųsi darbo ir 
Dariui - Girėnui pamįpk- 
ląs jau statomas Marquet< 
te Wke, prie So. Califor- 
nig ir W- Mįrąuetfę gat
vių. gtatybos darbas einą 
pirmyn ir uš dviejų - trijų 
ąąvaįčių paminklus bus už
baigtas. pepos 28 diępą 
su didelėmis iškilmėmis 
pandiklas bus atidengtas. 
Paminklo atidengimo Jie* 
tuviai laukia taip, kad jau 
dabar statomą; paminklą 
būriai vietinių ir iš tolimų
jų valstybių atvykusių lie* 
tuvių dienomis ir net vėly
vais vakarais ląn£o. Tai
gi jau: kuriasi lietuvių 
šventovė/

Bet štai atsirandą kliū
tis! Paminklo statymą už
baigus mes turėsime ar- 
cJutektui užmokėt už jo 
darbą visą suderėtą sumą 
pinigų, Q to nepadarant, 
28 dįenoj liepos paminklą 
atidengti mes negalėsime. 
O tam reikalui mums dar 
trūksta $3,500; kuriuos da* 
bar būtinai turime sukelti 
iki paminklo statymo dar
bas bus užbaigtas. Jei ikį 
28 dienai liepos šitą^sumą 
nesukelsime, įvyks labaj 
nemalonūs dalykas: dar
bas šusitrukdys,' paminklo 
statymo fondo veikėjų ū- 
pas ir energija susigadys, 
b visuomenė jatįĖfsĮyg su
viliota. Taip aplinkybėms 
susidėjus ir paties pamin- 
klo atidengimas nusitęstų 
net nežinia iki kuriam lai
kui. Tai būtų mums ir vi
suomenei labai nemalonus 
įvykis, kurio prisileisti1 
mes nenorime. O kad ’jo 
neprisileidus,’ esame pa
versti šauktis lietuvių vi
suomenės pagelbos:

Padėkite mums baigti 
pradėtąjį darbą! Padėkite 
mums sukelti yąnUbkda 
statytai trūkstančią pini
gų sumą, kad galėtume pa
minklą atidengti 28 dienoj 
liepos, prie kurios iškilmių 
jau dabar rengiamės!.

Gerbiamieji! Suteikite 
mums fmaiisišką pagelbą 
visais galimais ' būdais! 
Aukaukite kas kiek išgali
te. parinkite,' šiam tikslui, 
Sąyp kolonijose įąype 
tautiečių aukų. Ęaskirkiįe 
dalį pelno iš sayo rengia
mų pramogų ar kaip ki
taip galint sudarykite au- 
kų mažęsnes ar didesnes 
sumas ir siuskite jas Da
riaus - Girėno Pąminklo 
Statymo Fondui. Kiekvie
nas Jūsų paaukautas pini
gėlis Dariaus - Girėno pa
minklo statymui, bus labai 
Įvertinamas kaipo plytelė 
to paminklo sienon. Visos 
gautos iŠ Jūsų aukos bus 
paskelbtos ’ laikraščiuose. 
Atminkite Gerbiamieji, 
kad: mums dar trūksta’ 
$3,500 kuriuos turime pų-

. tinai su^ęltį Jkį 28 dięnj 
liepęs, Sąd tą* dieną gal^- 
tumepaminklą1 įtideng#, 
o atidengti uejgąlęsime jei 
neturėsime kuom U&iQkėt

• už darbą suderėtą Wą sū- 
mą/1# sumą ųpiai sp-

leoe 
^iię'AizroMtrs

Paskutinis didesnis su- 
kilįmss Lietuvoje prieš ca* 
ro valdžią buvo 1863 me
tais. Tščta< nors praslin
ko visi 70 metų, Lietuvos 
kaimuose dar galima su* 
tikti senelių, kurie ątmeną 
tų “paliokų”■ sukilimą 
prieš kazokus. Tame suki* 
limę dalyvavo daug Lietu
vos1 valstiečių ir^iinigų, 
bet jų siekimai buvo, sfSr- 
tįngl nuo lenkų dvarinfn* 

ainąnje, 
rmmkų rankose buvo dyk
rai, turtąį, tad jie sukllj- 
mui įr vadovavo. Gerai y- 
ra žinoniį, kad yyskupąą 
Valančius' turėjo ųžstofj 
prieš Kauno "ir Vtaąūą 
gubernatorių apįe 100 ku
nigų^ kurių dalį vis dėl to 
žiaurūs kazokai sugavo ir 
ištrėmė Sibiran. Kunigaį 
kai kur, gana aktingai 
prisidėjo prie sukilėlių, 
laikydavo pamaldas, p kai 
tais net būdavo sukilėlių 
grupių vadais, kaip kUnLs 
gas Mackevičius ? ir kiti. 
Sukilėlių būriąi daugiau-

'jC'bb 
nes top jigms būdąyo leng
viau paryti n»įn^< 
ta ir slėptis nuo kazokų.

Daug ęųlplęlių 1863-1864 
m. susispietė Kėdainių ap
skrities miškuose, dabartį 
nėję Čekiškės miškų urė
dijoje. Šaravų kąųio rajo? 
ne. Prieš 7$ metų toje vie-i 
toje kur dabar Šaravų, kai-* 
mp laukai, .tęsėsi didelis 
tąnmįs/mmS^ų Wą* fei- 
kąnįąę ęlėpife įiųo M. 
Vienu laikų čia tjįiyo apsi
lankęs kun. Mąękeyįęįųs įf' 
palikęs ęąvo yiętįtaU> 
per' miškus išvyko- Vil
niaus lipk organizuoti ki- 
tų sukilėlių būrių, ledai
nių sukilėliai nekartą šų* 
mušdavo mažesnius kazo-. 
kų būritis ir atimdavo iš 
jįi gipkiųs. ;/■

1

tik po atviru rfangirmi
* ? jdkas slinko* ir Kėdai
nių sukimbi turėjo eiti 
Vilniaus 'link Ir ten 
jungti-su didesnėmis su- 
WM #»Ms- - ‘

Bet. jįjląi ginkluotiems 
te 

jUd»rWiPHi

nugabeno į Yil-

<w1 Wwl>
uotllr

tt.'-ąMnrgl vartos, kif meljiof|,

s io-

pumoB ųarmninkams, kad jiems gemų gyvena^ ne- 
ni Žpįerfkoji Juk jie čia WJS9M-MR

Rrelva akla į prakaitųojalĮtrĘęjl*, 
inn iiiairiešdamą?
JirnėgaKJo imliūrl,- ,y „ ^-r-r^r

aayą todiiais. Bet sukandęs dantis, Čjo sąyp 
ki| pdteigų, pęs Idtos išeities neturėjo: buvo pilnai 
HftlifaUi i antkcfii finlrlfli * ‘ * ' « \r

toos Bunjciuę Jįitoi. Ęęt 
apie ąžūolą - altorių ir 
Si^nįjęn garayji MyHpkėf 
gjreentoiai sinjk 
lūpų į lųpita.' JB»t 
t omą perdūodanię 1863 <• 
ia^iftetoįwW8ir^0- 
do tą istorinį ąžuolą.

’ Pągąliąii, . ;Šiaxn milžinų 
ąžuolui praeito sukilimo jr 
vykiai, dar yra' gyvi. Jlį 
atmena dar JS3Q metų. sū-

padaryti negalimą, tai 
jauni kunigai’surado mil
žiniško didumo ąžuolą iy 
tenai po juo pasidarę alto
rių. Kunigai ąžuold nekir< 
to, tik viduryje kamieno 
padarė kryžiaus formos

siuskite fondo sekrėtoriųi 
Bekus, 18^0 >abąnsią 

Avė/ Cbicago, Bi. arba iž
dininkui ( J. &atkus/Ž2ūj 
W. Čermak ftbad, Cbica-

PU-
ye lietuvių esant, siųomi 
nuoširdžiaiRąžomas1 pri- 
šįdęti su .aukbmis * įrengi
mui / Jietųyių šyeųfdVeš 
Cbicagoję. tįięideribėAii 
auka, kokią kas išgalite.

Pabėkite W9S bąirtĮ 
prądetg. darbą! - ■

lanto vandenyną. Jų pasi- 
aukavlmas ir tragiškas ai’*' 
yitaąAųųįt^|?lĮįQ 'civilizuo
tą pasauiBkvHsiįįl^ta^a, 
sužinojo'Aip'narsių ir pa* 
siŠvęntusių vyrų turi lie
tuvių tauta. Chicagos lie
tuvių ^jirelis pasiskyrė -------------
sau tikslu tą tragišką įvy-|rėnas Memorial Fund, ir

ę. GPU viršila tik nuolankiai 
kūmo. ' '/■’

, ’ Z: W YlsąoQs pamiršk tamsta Ameriką ir
i’ W1 ’Mbleį^k iš to<> ginties, kad esi ševfetų
y^fybąi .Kimlkrątyk savo buržuazinių Idėjų, Atsi
mink, kąd Čia yra proletariato diktatūra. r

r fe A*
gali bęįti kas prięšgimngesmo? Ęad ne būtų buvę taip

bū-

tąųto
ties Žalgiriu ir ųe£ W 
m. ViMikuą. ikgrimą, ir 
šventąją Ugųį kądą Įi^fųį- 
yiaį garbta Perkūną, if 
kryžiuočių' bei kab vinių- 
įų puolimus iž vakarų ir 
šiaurės. Viši Šie istoriniai

fr liudiją, W
arti 1000 metų. Rusų vai-; 
dymp laikais įr ųęj vokie
čių pjčųpąėijps jnętų ■ ąvę- 
tip$aųįiąi ęĮgųlįąį pori-i 
dąvp ąžįiSlą 
bėt subėgę iŠ visų kampų 
apylinkės gyventojai at
pirkdavo jo gyvybę. Ta.a- 
pylinkė 1000 metų ąžuolą 
laifo lyg ir šventu. Tsb

guma* rw$ų Jmlšerizmų£'jis, toks drąsus akyplėša ka- 
pittlfeįmei Amerikoj, pąkjįutęs į 'jį gprbu- 
vio” Jąjį, tą ^darbininkų tėvymę”, jąu nebedrįso gar- 
Sįaipąsąkytj, bet to savo širdyje pamiųtyjo,kad so- 
yięĮuosęryrą nętaphį$ka diktatūrą/tik ne pfpletaria- 

bet -* ant prpjetariatb. Va<|iįiąsi, diktatūrą kelių 
žmonių, p ąklą pęjaisvė milijonų darbininkų. Tokia be- 
gįįfpšką apgąyystė ne sapne žnįp^i|| negą|į ppsisap-

Bet tai Į^uvo tikriausia tikrenybe. Charkovo trak
torių dirbtuvėje buvo priyilegijuota svętįinęalių kla-. 
se* -^- apie 10,000 dąrbininkų. Eiliniai rusai darbinin- 

i U ateivių rrgėrbūvį^. Gi ias 
gerbuvisbuvotoks prastas, Jkad dėl nuolatinių nūsis- 
kundimū buve reikalingas tarpininkas - taikintojas. 
Tokiu tarpininku buvo paskirtas Beal* Jis ėjo per dar- 
taĮųkt. stabas ir surasmejo jų nusiskundimus. Dar
bininkai buvo tikslūs susipratę komunistai ir kantriai 
paneše visus trūkumus, bet ir jų kantrybė išsibaigė. 
Būtai permąži, tamsūs, šalti. 1>0Ajntaąta f “ 
gišaūtj kųrą> maistą ir kįtus gyy 
ga pęrmažą — už šimtą rublių 

smarku baudžiama — kaįejiibų, L 
mj. lįarl>o yąįįnĮ^ perilgos: tynra, 
«jtajyn^i tentą dfejiji f^-14. Ątaęię 
ka laiikt mėnesį, kitą kol jas gąhs|, p čia pfrą iš ko 
gyvent, tanką skolintis. Namuose nėra tvarkos ne 
kriįžūU-oš.'ŠaviriiiikuI reikįa dupti kyfltf» kad ką nors

va- 
< 

gyvu 
ųpp, o tas 

wJr ttetpR- 
ek$YW*R’ . Teų- 

r iŠ ko 
:os ne

das vfl rfvleįauvo darbininkų viduriuose ir #e gati 
aitriai apta»Msieiiio spaudoj toiefo ^rojaus gariu



Penktadienh, iLiepoe d,, 198$

. DiaI 6-1944

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 'PEfflCTm, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  ;

į WORCESTERIO ŽODJS >
-- : — ——————, v . '—— ■ —     2_——   

■ TBB ppoPLE’S

f. A, HUNU, N. K
/TFPTTzaxrtn»v i f 

t

fį, AAjįlIĘIIB UH
PRAŠOME ATSUKTI 
Praeitą savaite

Į
I
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MPE0PI|6j|im.
ALBERT
BegistnmtM OptometriaUe
Jeigu Jumis vardina akis, 

atsilankykite“pas mumis d61 
akiniu.

897 M&in Št, WoroeA«r, Mass.
■ ........ .

draugijos nariams?’ w 
:as gauna kasmet knygas 

tos draugijos, tąi it’šie- 
met malonėkite greitesniu 
laiku, ateiti į $v. Kazimie
ro parapijos kleboniją, 41 
Providence Str. ir atsiimti 
jums priklausančias kny
gas. »

SOOTKOOS DRUGCO. 
90A Milliury st M. 2-9875. 

VIENINTELE lietuviška. 
VAISTINE WOIICESTERYJ

< Mūsų “Spėriai”.
‘‘Kapo-Salve”

Gerinusia mostls <181 ramatu ar 
kitų Škauduolių. Mes patys darom 
Ją ir Garantiiojam. Pinigus sugra- 
žinain jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštą, su mielu noru bite kur.

f I^ugiŠkoPitarnavimo Bankas jį 
! 450 Mąįii ^įpeeį »*r * Worcesįer, Mass. j 
:f” -t '-SĮseii^JUatvėsKųo Gity Hali h 

vykstą didysis Aušros 
Vąrtų parapijos piknikas. 
Aušros Vartų -parapiją, vis 
atsižymi savo parengi
maiso ypatingai šį kartą, 
nes pirmą kartą rengia sa- 

j pikniką ifairbųįo Par
ke. Muzika, dainos, žaidi
mai, užkandžiai ir visokios 
įvairenybės' visų tiį< lau
kia. / '■ '

kietienė, Elenora Pąsip^ 
vičiėne, Vilkaųskienė;‘(Sią 
Žųrinskienė, Marij. Gražu-

V^dų draugijos ir nuo 
savęs dėkojam,

ąirboy aeįlabopąrapijos.^

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabn
iau). visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
D10S aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS ftįAšINAS.
372-876 MUlbury St.

Worcester, Mass.

BEA’S BEAUTY 
SHOFPE

P>K Petrone^ 'Pdruliutet savininlcS

156 Green Str. ant Kelly sq. 
t*l. 60055, Worcester, Mass. 
UETUyAITfiŠ,

lietuvaitę '

' Pinger Waves, Manieuring, 
Peimanent AVaving, Shampoo.

. Tel. 3-5710

GREEHWŪOD DAIRY
■ ■ ■'

Mūsų pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

WORCESTER, 
MAS§.

' Catholic Art Shop and
BOOK STORE

Lietuviškos Maldaknyges, Žva
kes, Rašančiai, gtovyios, Ška
plieriai, fcavęikmai' ir Rėmai 

Sidi^ Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Worcester

«■
Mūsų laikais labai ma

doje parodos? Ypač paro
domis pasižymi Amerika. 
Parodų yra visokių.” Pa
prasčiausios parodos, tai 
šunų, kačių, galyijų, arklįų 
įr mergų.

Kuriems šunes ,ar katės 
daugiau rūpi ųegu vąikų 
auginimus, ar našlaičių 
priglaudimas, tie prišįvei- 
sįa Šunų bei kačių ir lanko. 
tų gyvulėlių parodas, pą- 
lygįndamį išstatytų ketur
kojų snukius, kojas, uode
gų užrietimus ir jų vieną 
išrenka kaipo “gražiausią
jį” šunį, arba “gražiausią
ją” katę. Išrinktuosius 
“gražuolius šunis’*, bei 
“gražuoles kates” pažymi
ma užkabinimu mėlyno a? 
raudono kaspino, nors, su- 
prantamą, Jiems gyvulė
liams Iąį>iW tiktų mėsos 
šmotas, ar pieno lėkštė.

Ęuoųi^t farjnetiai suve
da į parodą karves, tai nuo 
tų gąlviįų dar reikalauja
ma ip įcįtbkių priyajųmų, 
būtęųt — pjeningųmo bei 
mėsingumo. Todėl vadina
mieji. “džiodžės” ' arjia 
sprendėjai, kurių užduoti
mi yra išskirti “gražuoly” 
karvę, dar turi apžiūrėti 
karvių papilves, tešmenis, 
ppepiųs; privalą apčiupinė
ti jų, šonus, sprandus, šlau
nis bei kitas raumeningas 
kūno dalis. Na? ir visą tą 
ceremonija baigiasi tųdmi, 
kad “Miss Kąryę1* gatma

■ spalvuotą kaspiną... " j 
’VieŠd^idsnfefgŪparodos* 

. dar neseniai praplito, norą.
slapti plikų mergų įstaty
mai, tarp nupuolusios do
ros žmonių, seniai prakti
kuojami.

krikštai’ '
; Aušros Vartų parapijoje 
dvi jaunos šeimynos padi
dėjo. Vincasir Qna Zdana
vičiai .. susilaukė “ sūnaus. 
Apkrikštyjo birželio 30 dt 
suteikdami Jono vardą- 
Kūmais buvo Jonas Liobė 
ir Eleną Zdanavičiūtė.

Tarnas ir'Jieva Stanevi
čiai susilaukė dukters. Ajp- 
krikštyjo liepos T dieną? 
suteikdami Lįlijonos - Te
resės vardą. Kūmais buvo 
Stasys Stanevičius ir Oną 
Talačkaitė. . ' ’;

Kuris užkemša ausis, nę- 
norėdamąs- yąrguoĮių skun
dų girdėt  ̂tas irgi’ šauią, 
|iet nębųs išktąusyfes.

a j parodą yeąti, 
... karves, ųereikia;

užtenka parodą paskelbti, 
ir smalsių begėdžių kąip 
matai ir yra. Nuo parodą- 
se išstatytų mergų, įaip 
kad ir uūo karyių, neref- 

išminties, nei darbštumo, 
neį dorovingumo, nei dva
sius kilnumo J visko ko rei- 
Jda tąį kūno; ir tai kū- 
'5& MHHŠ mergižių .spren- 
dejų. aki traukau, Jg>d?Į 
mergą paskut^ė vėplą, 
bet' ‘‘gražių0 kulšių F ąr 
šlaunų, arbą begėdŽiaVsia 
anf kampų stovinęjantį iŠ- 
šisiepėle valkata, tačiau-7- 
lengvai gali patekti į ‘Misa Gražuoles’... ” ;

Kuomet ūkininkai vedą 
karvę į parodą, pirma jas 
išplaųja, sūglosto plaukus, 
padabina. Ir motinos, ku
rios savo dukras’siunčia į 
mergų parodą, pirma jas 
išprausia, sugąrbiniuoja 
plaukus, nužvilgina nagus, 
nudažo antakius, nutepą 
skruostus ir ką tik įmaiįo.

Viešose parodose visai 
pliko kūnų policija nelei
džiu išstatyti, tąt> vietd* 
mis jis pridengiamas, “pa
tobulintu” maudymosi' ko
stiumu, taip kad kodau- 
jįausia moteriško ‘grožio’ 
putų matytį;
; Mergų parodose yrą 
sprendžiami eksponatai, 
kįek-jie atrodo ‘%ražuM 
kitos lyttes akyse, todėl į 
sprendėjus parenkami jpa
prastai) tik vytai, ir tai 
tpkie, kurie yrą moteriško 
kūno “žinovai’^..

Kadangi mergų parodos 
yra viešasunoteriškės pa
žeminimas, be to jos lepi
na žmogiškas silpnybes, 
iššaukia tuštumą, plečia 
gašlumą, įąt, protaujanti 
žmonės Jas smerkia. Ta
čiau, kurie, yra menkos 
minties ir žemus dorovės, 
jomis džiaugiasi, kąįp. dur
nelis geležėlę radęs..

Todėl tarp lietuvių mer
gų* parodas rengia Vien šo- 
cialištąį, -kurie jau nuo se
niai pasižymi pėr laikįaš-

Ji'augSs” 
paieškosimais, svetimų pa
čių viliojimų, nuogumų 
garbinimu ir tt. Remia gi 
jas internacijonalė ir ne- 
g^rtyinę ^artk
ja... Ir, kaip policijos laik
raštis turi paveikslų gaįę- 
riją Rpminalįstų, taip so
čijalistų spaudoje ne nau
jiena rasti paveikslų gale
riją pątvįrkųšĮų mergiš
čių, kurios savo kūnais 
parodūoja. ’•'* / —

Suprantama, kad mergų 
parodos ilgą! negalės išsi- 
ląikyti. Joms sptąndą nu* 
suks organizuotas moterų 
judėjimas. Ne gi protau
jančios? moterys galės pa
kęsti viešą moteriškės že- 
iūiųimą/ •/ ; ? -

' ?i

ADVOKATAS

OJKm: ' _ :
68S.M2.' W0R01SMB,
Stoter Bldg, MAM.

K

; įrTlr...U|i|.l>w.WąMW|

ToM-MM,. Nąmai-Tel.B4W|

ADVOKATAM

Office
406-408 WORCESTER

jįasj.’

Worcestery seniausia 
kataĮikių moterų Mąrijps 
Vardo draugija sekmadie
ny liepos |4 4 turėjo savo 
metinį, šaunų pikniką Mai
ronių parke. Rengimo ko
misijai pasidarbavus, pik, 
nikas pavyko kųopuikįaii-. 
šiai visais žvilgsniais. Bu
vo užtektinai Karštų val
gymų, šaltų gėrimų, skam
bios p> Pr. Navicko orkes- 
tros muzikos, gražiai pa
vyko taipgi ir “Beano- Ka
zio” lošimas, p. J. Lukoše
vičiui vadovaujant. Laike 
pikniko labai gražias pra
kalbąs apie Lietuvos poli* 
tinį,. ekonominį švietimo ir 
ūkio klausimus pasakė nę- 

j senai atvykęs iš Lietuvos 
Vytauto Diliojo Univer
siteto studentas p. J. /Vė
jelis. Jo Y-įi palydovas
‘Sparnuoti Lietuviai krįy- į 
gos aktorius p. P. Jurgelą 
Lietuvos kariuomenes ka
pitonas labaivaizdžlai nil- 
pasąkojo baisias/koyas sn 
lenkais, vokiečiais ir bol
ševikais ąpgįnimui Lietu
vos Nepriklausomybės.

žodžių sakant, piknikas 
buvo labai pasekmingas įr . 
žmonėmis, kurių buvo yir| 
1000 ir ,pelnų; kŪrid liko 
apie $200. Lai gyvuoja 
Marijos Vardo draugija!

Šv. Onos Draugijos pik
nikas pavyko, nors ir buvo 
labai lietingą diena, bet 
nepaisydami, blogo oro vi
sos nares gražiai " parėmę 
savo pikniką^ įr“ parapiją 
su gražiu pelnui parbinin- 
kės; kurios darbavosi, bu
vo sekančios: pirm.-Mari
jona Sčiukienė, rast. Mag
dalenaDeiionienė, ižd. A- 
mėiiją Mitienę ir Pet. Bą- 
Čmskiėnę, Jieva Thomp
son, Ona Landžiūvienė, E- 
lena Šimkienė, ‘Kąz. Stat
kienė,- Marįj.Valatkevičie- 
nę- Anele paraųskienė, Q- 
ną Žųrinskienė, Eleonorą 
Pasipavičienė, Nastaziją 
Parulįenė, Marijona Orą- 
žolienė, Agotą Lukoševi
čienė, Elz. Kupstienė, Jor 
nas Lukoševičius, Vincas 
Lukosevįčiuš, JuozasIvaŠ- 
ka.

Sekančios narės aukavo: 
Naz. Pafulįene, Sųz. Pasu- 
.kinienė, /Elena Šimkienė, 
Ona DauČiunienė, Vik. Ši-' . . .
nąųskiėnė, Kąz. Statkienė, P4B^‘
Marijona Valatkevičienė, " pįfįNIKĄS
Magd. Jankauskiene, Ane- šį Selgnądiepį, lįepoą 21
le Barauskienė, Oiįą Bau J dieną, 'Maironio Parke f-

Naujos Anglijos lietu* 
viams artinasi laikas, se
niems jauniems, rupštiš 
j milžinišką išvažiavimą, 
kuris įvyks rugpiučip li
tą, 1935 jn., Maironio pap 
į:ę, Shrewsbųry, Mass., ša
lę A^orcesterip. Kas rpįi* 
gįą? - ’f

Naujos Anglijos L. Vy- j 
etų apskritis! Tai bus iš- 
kilminga lietuvių Jaunimo 
Diena! ‘ '

f
ifc-

MDDEM UETUViy 
į KRAUTUVE-
Į ” ; UŽLAIKO ‘ **

JORAŠ B. KAČINSKAS
' (sūMiis). : •
344 Millbury St. Tel. 5-5746 
Namų,. Ūkių, pirkimo, parda

vimo Reikalus Veda
.JONAS V. BAčlNSKAS 

(TĖVAS)

rįąlips — J^adios 
GRIJNQW 

ELEKT&TKOnAI 
. ĮĮALpYiPYĄii ■ 
Barduodame lep^vomu 

Sąlygomis
Per 30 metų 

turėjome reikalus su lietuviais

‘ CHAURON?
20 'Tratnball St Worceit«r, 

Tel. 49480 Man.

Mūsų garsiausia daini
ninkė, bąigusį konservato
riją, p-iė Julė Mitrikaite 
šio mėnesio pabaigoje vyk
stą į Lietuvą. P-le Julė Mi- 
trikaitę Lietuvoje koncer
tuos Pasauliniame kon
grese, įr sykiu su p-le Elę* 
na Betkiųte, kurį jau Lię- 
fųyojė, ąfStoyąus Aušros

_ ___ Pąsąųlimąmę, Kongrese. Pr
Įvairi ir įdomi progra* fe įdįtrĮkaif ė žadą ąpĮan- 

mą: dainos, muzika, spor- [kytį įVąįrįąs kitąs šalis įr 
tas įr* tt. Tyrus ežęras grįš Veįaį rudenyje Wor- 
mėgštantiemš plaukioti, 
graži vieta praleisti kuo- 
lįjiikšmiąųšįąi dįęiią. Ąisį- 
ląnkusįems bus įteiktus 
gražios dovanos, kurie ląb 
mes? Taigi Viši keiįąi vedą 
Į Ma&ipio pĮgįffi-

K6“?“110 Įfo’foM8 
AUŠROS W|ITy PM

praėjusio ? penktadienio 
laidoje, p-les A. Stoškiutės. 
išleistuvių koncerto. apra
šyme tūpo klaidingas prie
das. Tą dieną ponią dąkta* 
riene Mariją Vaįkšnprie- 
nė surengė pas save išleis
tuves ne p-lei-A, Stoškiu- 
tei, bet p-IęiElęnai pętkiu- 
tei. Vaišingoji ponia M. 
Vaišnoriene maloniai Imtų 
surengusį išleistuves prie! 
^toškiutei, tik kad ligi šio
lei neturėjo dar progos su 
ja areįail susipažinti, į?-je 
Eleną Pętkiųtę įšvažįąyo 
kąrtii su p-le Sjpskiųte į 
LįętuyąJ ten dalyvaus ir 
aįšfpvaus |vąiriąs Ameri
kos Jįetiiyių grupes Ateiti
ninku dUbĄėjįniąmę Kon
grese ir Pasauliniame 
Kongrese.., Tąja: progą po* 
nįa M? Vdišhdrienė šūrėm 
gep-lei Elenai J^etkuteHš- 
įeišfuvęš, .dalyvavo daug 
pažįstamų moterų. .ir męp 
ginų J ir, linkedąmps lai
mingos kelionės,' apdovą- 
no jo p*lg Petkutę įvaįrio- 
inis brąpgioipis dovano- 
mis. . : t v

eesterin. Laimingos kelio
nės ir gero pasisekimo!

VEDYBOS
Pastaraisiais laikais i 

moterystės luomą Aušros 
Vartą parapijoje įstojo se
kantieji asmenis:

Jonas Kasparas ir Domi
cėlė Anųseviciute; pabro
lių buyo Pranas Ąnusevi- 
čiųs, p pamerge Petronę 
Rųkštelyte. Anusevičių ir 
Kasparų šeimynos darbš
čios ir pavyzdingos para
pijoje.
’ Emest E, Peįletįer ir Eu
genija Ėugeniutė. Pabro- 
Sų buvo Alfonsas Rugie
nius ir pamerge Evelyn 
Pęlletier.

Alfonsas Krušas ir Ona 
Domeikaitė. PąSrpliu buvo 
VmeBs Domeika ir pamer
ge Antanina Domeikaite. 
“ Arthur Dubbis ir Jpanna 
Česnuievięiutė. Pabroliu 
buvo Leonardas Kolodie- 
rak, pamergė Rozė\ Car- 
pehter. ’ : * ’ ;

Jurgis - Krasinskas ir 
Gladys panfpjth. P|t"broĮįu 
bųyd jiio2šBLS ’ Urban, pa
mergę Angelą Ejasinskai- 
fe. •' >

. , * , l " 3. '

Lietuviška Valgyklą 
29-31 Grafton SU 

(Kampo Franklinšt.)
Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonuj ir tfrėitąš pa
tarnavimas. . Persitikrinkite. ••

■. - : ni*i 2-9025
jT-.-n "11'1''1 ■■V-T.**.1 '■'<-*1 111,1 ‘'I*- 2.

Ji- ‘ '

M. 4- orenrsKAs * op.

Oratorius ir Biliamuotoju

^ĘGĘBTBB, ĮUSfikj 
Atdara \ ** Tek' ?

Dieną ir Naktį DiiU-589^

£
r.'

I.

Tel. 43501 arba 4486d. !
. jpįH..

Grabprius ir BalsamuoįojįS

“Funeral Rarlors” fc Jfami
- ■ ant ’ . * ■

? - i^*ELtSTORTH ?ĮT.V ’

Išnuomojam Automobiliu* .
Visokiems Reikalam*. J j

S-.

t

r

YE8H0H SIIIM
JONAS čEBNIUM-SayininįęĮA

8 Vemon St.J Tel.
J 1 tK ir ir ** »*. 4 - > A

VIENINTELIS J : '
WORCESTEĘIO

EOTOGBAPAS

j

tl

‘Baugiausia Geliu W jfisų 
' Mus” <'

- pas" •

SltOP 
ĘOTrumbųllSt 

Krautmv6s:Tel.‘5.13$4
- ^Įmo Tel/ M^'I , 

“Gėlčs siunčiamos per pasiun- 
- tini j/yma4 dalis

t ~1 y'i iij ■ įrĮeyijiHiįit i ' Įi ' n ii ii i .11 ii i «.'i,■ ■\i.i’l.Ai. i I i» ilml ■■m i i ti > i i

GROCERNEirRŲĖERNP

JONAS ir
03 PENN ‘ MASS.

DIAL 5-63G7

*-j. p—.tą » 1 ■■ : : f Į A - -

NATIONAL ROTUM
' .pOMPAJhr**,' I

Lozotričbi L- Balninkai | 
j Išdirbame jrerus minkStui gS-r 
rimus-. GoriaUBias - ^auwiavi-| 
inėS'vaKariliariB ir ■piknikams?

i ’ “bei"ižv*ii>nmari*; 1 |
’ ‘ Tri. 34525 .

485 imto st, į
VT0RCESTEB, MASS. Į

Runkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbias epjrtof?’ “WprW»i»ri9 W’'

b
s ; . , ^OŠtr YĄltBAS OBBĄI ŽINOMAS '
I f■ 82 gyrių* St. ■ Tel. ,

• t. • . • . _■ » ■ •

į). MM .
Praneia yisįeną layę 

inftrmrng jr ’

j* vretĮ, 12 vernon w. <*«*• 
tnvįą Ūkelio glubtolfcfcrt).

D.MAmKAir

12 Vernon SL,

p

•■i

«

BALT
Worce8ter To Webater Rofd

“TRAFfTC MGHT” Jį

MILUURY1 fJOMtAanf
Baldai, Kilimai, Namlniat

GunnrooD ir atlamS 
VWr*biW

> t

rf 
t

’d



DARBININKAS
[našiu būdu, kaip kad atvažiavę į šią Salį patapome [kienėss ir panelių Onos Na-[ir tautos reikalams. Kaip 1 
Jungtinių Valstybių piliečiais. geliutes ir Magdės Luko- šv. Alfonso parapija —jos

Svetimžemis, norėdamas naudotis šios Šalies tei-išaičiutės, draugijos — taip visa vie*
semis bei privilegijomis, eina į teismavietę (eourt) ir, Kad visus atsilankusiusĮtinė Lietuvių kolonija Bal- 
išpildydamas aplikaciją, pareiškia norą, tapti Jungti- svečius tinkamai aprūpiu- timoreje per p-lės Marijo- 
nių Valstybių piliečiu. Po apriboto laiko, prieš teise- ti reikėjo mažos karinome- nos Mandrąvickaitęs mirtį 
ją, teismavietėj, prie dviejų liudininkų, akyvaiždoje [nės tarnų ir tarnaičių. Vb nustojo veiklios rūpestin- 
žmonių, išsižada senosios pilietybės (senojo “kra- sų vyriausias “waitėris”,lgos VEIKĖJOS, kurių la
jaus”) ir prisiekia gyvensiąs sulyg naujosios šalies kurs ; niekad neatsisako bai mums šiandieri- reikia 
Konstitucijos. / 1 parapijos piknikuose pa-1—šiais Amerikonizacijos

Ar ne panašiai tapome piliečiais Dangaus Kara- tarnauti, buvo Vladas “ ‘ 
lystės? ( Pasaulyj dvi didelės karalijos; Kristaus Ka- Stuikys. Iš jaunesniųjų — __________ __________________ _____ ___ Iralija ir šėtono.); Buvo laikai,, kada visi buvome še- berniukai, Teodoras Stai- 

mokslo*bei kultūros įstaiga su savo gražiausiomis a- tono pavaldiniais. Bet Štai, išpūdyta aplikacija ir skir- gėris, Glėbas, Žakas, Lei- 
pylihkėmis pasako įspūdingesnį pamokslą, negu, kad tuojau laiku ėjome (jei patys nepajiegėme, mus nune- kus, Antanas Baranaus1 iš menkas žemės dulkė gailiai pasakyti AšlaAdien Sė) į "kortą”, tai yra į dievnamį, į bažnyčią ir čia kas Magdašauskas, AL 
tik galiu būti balsas šaukiantis Marianapolyj. Norė- P^eš teisėją, i e. kunigą prie liūdininkųL krikštatėvių, bertas Matulionis, Juozas 
čiau, kad jis pasiektų kiekvieno lietuvio širdį ir pri- viešai išsižadėjome Šėtono, jojo puikybės ir darbų ir Kvedera, Pranas Lusči* 
iMntų jam šventąją priedermę— mylėti Dievą ir Tė-Į Pliekėme gyventi, kaip pridera Dievo vaikams bei kauskas: iš mergaičių, 
vynę ir branginti suteiktą tikėjimo ir tautystės dova- dangaus piliečiams. O, koki laimė, koki garbe, koks Maskevičiutė, ra,lwvlū^,imeuucii» t
ną. ’ -■ išaukštinimas! Per Krikšto Sakramentą užgimėme Kušliute, Valčeckaitė, KeL mus ir viešai su susirinku-

,v .♦ I Vėlesniai paaugę gavome uniformą.'Likome sus- Iti&utį’Makarauskaitė '— [Tą patį""padarė kun* KeL
S^ls danS karSlv^ arti1KiekvYenTs’ «!“*?« Maitoms ,kovoms. Vyskupas įžymėjo mus visi stengėsi stropiai sve- došius su sodalietėmis keta 

[Šventojo, ktyžmua ženklu itsutvirtmo liganymo Iry-ddiaft8 patarnauti.------- Uvirtadienio^akarą. Tiesa,-
8 ?™^®8-8[®u“-.lr Wlikome W«“ti I Kristaus Karaliaus nar- buvo pimoa Uepos [Mariutė iš mūsų tarpo bu-,

I mėn. piknikas, kurs per-Į vo ištraukta, tačiau ka- 
" j
buvo prie Dievo Stalo, tąi 
yra viltis, kad ji tą Dievu
lį garbinusi Čia žemėje po 
pavidalu duonos, šiandien 
jau Jį regi veidas į veidą 
amžinoje dangaus Švieso- 
Ifc. .< ’ 7. . ” ■"
Į ŠKAPLDERNOS ATLAI

DAI ;
Kad palaikius Lietuvos 

gražius papročius, kaip 
kun. Mendelis sake iš sa
kykloj pereitą sekmadienį, 

- j nors liepos 16 d. nėra jo
kią šventė po įsakymų, bet 

Į .A'. ’A. MARIJONA MAN- d* jį' j,‘ Į
* .m* dienoje, kūną vadiname Į DBAVĮCKAITE Į škapliemos Panelės ŠŠ. tai

Pereitą antradienio rytą kųn. Mendelis paskelbė iš- 
I mirtis aplankė mūšų holo- kilmingą tos dienos pami- 
niją staiga, visai netikėtai nejimą. Pirmadienį buvo 
išplėšdama iš mūsų tarpo ] atlaikyti pirmi tos dienos 
visiems Baltimorėčiams mišparai, o po mišparų bu- 

llietuviam^ gerai žinomą! vo klausomos išpažintys.4 
[ veikėją?^ p-lė Marijoną Antradienį rytą 8 vai. bu- 
Mandravickaitę. Sekma-Į vo atnašautos Šv. mišios
dierų, Mariutė su sodalie- už visus kaip gyvus taip 
čių dr-ja buvo prie šv. ko- mirusius narius ir nares 
muni jos, atrodė ' svėika, Karmelio škaplie r i ą u s 

-kate tai ka tik nasveikes energijos — o antra- Brolijos. Antradienio va- 
, į X- pasveiKęs ^įenįo rytą pasklido Balti- karą buvo antri tos dienos 

SS. Vardo Dr-jos pirminm- liūdna Žinia, kad mišparai, šventi ui m a s 
kas Valerijonas Strazdau- Mariuje rasta savo kam- škapKerių ir škaplierių 
skas ir jo brolis Antanas, baryje negyva —širdies Ii- Imedalikėlių ir priėmimas į 
Juozas Makarauskas, JO'Įgos auka. L&dotuves įvy- Škaplieriaus Broliją tų', 
tias Jonca irKristtipas Si- jj0 p^reįfą šeštadienio ry- kurie‘dėl bent kokios ten 
lanskas. y artus rupestm- | tą su trejomis misiomis. 1 priežastiesa niekad nebuvo 
gai sergėjo Pranas Radze^ Įpj.je didžiojo altoriaus at-l ton brolijon įrašyti. Pirmą 
vicius; Bon^acas Juocys,!našavo šv. mišias kun. ’dr- Šio menesio sekmadienį 
Jurgis > Pabedinskas, Al-I^ Mendelis, prię šv. Juo- kun. Mendelis visus ragino 
nonsaš Staųonis ir Pranas | zapo laikė. kun. klebonas atlikti privačiai noveną į, 
Dubinskas. Prie baro issi- Ljuozas Lietuvnikas, o prie Panelę kaipo tinkama 
juosę, rankoves atsiraito- p-igs jgg. Kuų. Kazimieras] dovana Marijai. Gan gauj 
ję tebo JonBS tortas, M^došius. VeB<mė paliko! 
Vincas čepįinskas ir Juo-, laideliam nuliūdinę ne vieni ■ 
zas ^Strazdauskas. Prie savo sesutę ponią.Lnk- lANA^ fiRFRI lAIlRKA^ 
bar-cekių pataniavo Juo- gienę, kurios nataose ji 
jas Kvedarą - tevaą, Jonas buvo pašarvota, iie tik sa- 
MazureviciUs ir Mikas Pa- ** - 1
skauskaš. P-lė Marijona 
Radzevičiūtė ? kaip ^vaiku
čius, taip suaugusius vai
šino Jšalta koše; o jos dvi 
sesutės Ona ir Elena su 
pagelba ponios Marijonos 
Čižauskienės išpardavė vi
sas parūpintas saldainių 
dėžes į kokią valandą lai^ 

. . - -----— ———*7^-7; ---r-— ——r-- 1
Sunkiausi ir svarbiausi joną buvo viąų mylima, vi-

sų gabios rūpestingos Šei-[metus, kuriuos ji išgyveno

Minokslas Kun. P. M. Juro, 
Sakytas Lietuvių Dienoje, 
Liepos 4, Thompson, Conn.

“Garbinkite Viešpatį, visos giminės, garbin-l 
kit jį visos tautos”. Ps. 116.

MYLIMIEJI KRISTUJE:
Oia šiandien Lietuvių Dienai pamokslo nereikia.

Alos įspūdingos pamaldos, šioji religijos, lietuvybės,!

’ A

sūs būrys žmonių, nežiū
rint karšto oro, pasinaudo
jo malonėmis Marijos die
nos, lankėsi į pamaldas ir 
ėjo prie Šv. Komunijos.

Bąltimorės Kronlatas.

Kas, sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo sielą nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė
mių. Sv, Jokūbas. -.. > - 1--- ---t —r.. -tr'. ■_ -.-f-

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 

sargybai Tretininkės baž- dar kai kas?

[laikais.
Per laidotuves Mariutės 

draugės sodalietės nešė 
karstą, o Moterų Sąjungos 
Šešios nares sudarė garbes 

nyčioj pasitiko nąbašninkę 
su degančiomis žvakėmis. 
Trečiadienio vakarą kun. 

_Paloviūte,[ Mendelis atsilankė į na-
“Anose Sienose atėio Jonas I&ikštvtoias sak5 |vtrS8a“tln*a“ gyvenimui, dang&kam gyvenimui! Idožiut®, Ivožkiutė, Mimke.|^fS'\tkįWėjo Tažanėiį’ 

SiSfeT Velesmai paaugę gavome uniformą. Likome sus- vieiutė, Makarauskaitė — Tą patį padarė kun. KeL 
S^ls danS karSlv^ arti1KiekvYenTs^mecHs’ būBimcons tortas. Vyskupas įžymėjo mus visi stengėsi stropiai sve- došius su sodalietėmis ket-

foentojo kryžiaua ženklu itsutvirtmo liganymo kry- ėiams patarnauti.------ -:-Uirtadienio^akarą. Tiesa,-
I i tol? ’ ^J^^ žium. Ir taip likome priimti j Kristaus Karaliaus nar- gia buvo pimoa lieposMariutėišmūsutarpobu-

į,ugnir(Mat. 3.). Bet kada 6v. Jonas dėl savo dory- si^ą^ariuonjenę, mėn niknikas kurs nėr-vo ištraukta tačiau ka
bių, O pąsaulio nedorybių, pateko j kalėjimą, Jėzus e- Kareivi, gal sulaužei savo priesaiką, paminei Kon- Sliti ^“^®:. S, dLei beveik kasdiena ii 
mė kalbėti minioms apie Joną: “Ko išėjote į tyrus pa-Įstitucria —. Dievo isakvmua’ Aneailėies neearbinea sen5.?aiįų P*3" -a gl . ve_.. _!“? * 3.
mM-vti? ar vėin narnom nendrių ar švplniaia riihaia [^UClją į??™ i8aįymY-/ , APgaiJejęST,^, kirtą dieną, būtent 4-tą.viUdnčio ži^caul’”X Mato 11) taa • 8 W į Kristaus Karaliją kaip simus Veltleidis ir Kiek galima spręati at.
viikmciožmogaus. (sv. Mato 11). padvigubinta energija darbuokisdėl KristausKarali- snankusin skaitinius na J

Ir inan nonsįpakiausti: Ko>gl šia Lietuvių Diena jos> Matai, kaip Bažnyčios priešai stengiasi įtraukti į seklės bus^daua aeresnės 
suplaukėte j Marianapdj? Ką gi norite pamatyta? Ar 8avo pteWes kuOdaUgiausiai nelaimingųjų'. Jų gelbėji- Wro vasarino Mvl- 
Žot£ŽŽ»W:SraZl'1 PieVU>0 gal tlfe ^nrtarfs Tėvas kviečia visus tikinčiuosius į k* žiavim01 taip, kad ateityje 

Mes lietuviai toli nuo <?avo laikinosios tėvvnės tallkJakW.akciJ4- / ; . M . antras liepos sekmadienis
nfikribl flS Keleivi, ar žinai, kad ir tu esi apsuptas priešais, bus paprasta' diena para-

^pAkrikę tarp kitataučių ir net kitatikių, norime, kaip Pavojai iš visų pūsiu. Kūno aistros, vyliugingas pa- nH0/JUikams. Sekantis 
/ anje sonovesdžraelitai^laiks nuo laiko pukreipti savo saulis ir šėtonas kėsinasi ant tavo gyvybės. Todėl bai- panašus nasilinksminimas 
^mintis m širdn savo teyynį ir susiartinti su ja kokiu g8iu gv> Rašta žodžiais, ragindamas “imti Dievo Šar- i^ĮXSi ^Hrl 
nors ančiuomamesniu budu. I®™* pačioj vietoj yre-

rugpiūčio 18 d. Pelnas, nuo 
antro parapijos pikniko 
dar nežinomas, bet bus pa-1 
skelbtas vėliau.

1

SYKES & SYKES
P. A, Sykei ir B. U 8ykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Offeaa: 
8ANBORN BLOGS 
681 Waihington 8t 
NORWOOD, MA88.

_ __ _ Tel. Nonrood 0830 —- 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nowood 1020

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Valiausios Mados

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ . &LIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVERGLOBE ČEVERYKŪS
Darbiniu ir /Šventadieniniu
' 1152 Washingtoii St,

Bforwood, Maus.
>nOTSKad SiS^av^ntykius su Dievu ir Wm«uA.I^8’ ,k8d g^^PF^ž piktoję dienoje ir msaimflg*^^WJ86ta2dtai 

L. a paiamyii savo santyKius su uievu^ir amžiną- tobulai stovėti. Taigi, stovėkite susijuosę savo strėnas - ------- -
ja tėvynė, kas šventadieniais einame j bažnyčią, da- tiesa, apsivilkę teisybės šarvu ir kojas apsiavę ramy- 
lyvaujame šventų Mišių aukoje, ir jungiamės su Die- bgs evangelijos pasiryžimu, prie viso to imdami tikė- 
yu Eucharistijoje. ■_ . _ . . . jjimo-skydą, kuriuo galėtumfe užgesyti'visas ugningas

: . fea? uenusilptumeme tautiniai, kad neistaųtetu- pikčiausioJo vilyčias. Pasiimkite ir išganymo šalmą ir 
tnw,_ ieškome kitokių priemonių: spieciames i orga- dvasios kaiaviją (tai yra Dievo žodį), fcfez. 6,13-17. 
knizacijas, rengiame kongresus, suvažiavimus — Lietu- i ————v* i
vių Dienas. * į

Gėrėdamiesi Lietuvių Kolegija šiandien įsitikina
me, kad lietuvybe taip greitai čia Amerikoje nežus, 
nes iš jos išeiną visuomenės vadai švies gražiu tikėji- . 
mo ir tėvynes meilės pavyždžiu. ■* . Į

Šv. Pranciškus Asyžieti^ kiekvienoje gėlelėje ma
tydavo begalinę Dievo išmintį, meįlę ir grožybę. Ar

i supranti,, kaip gražų'pamokslą tau*gėlelės sako?. Jau-, 
Ė nime, mylėk skaistybės dorybę, mylėk nekaltumą. Sa
vo širdies altorių puošk dorybėmis, kaip kokiomis gra- J

• Gausiomis gėlelėmis ir neleisk, kad kūno geiduliai, pa
saulis ar šetoiias jas nuniukotų. . ' i I

’ Matai gražias pievas. t Gerasis mūsų Ganytojas AVTI?Ao pAi>ApTjh« ' 
Jėzus Kristus palikęs devyniasdešimts devynias avė-
les eina ieškotų pražuvusios, o ją suradęs tarp erške- •. PIKNIKAS
čių, imą kruvinomis rankomis ant savo pečių ir neša < Antras šios vasaros šv. 
ją į savo kaimenę. Ant kiek .siela yra kilnesnė už kū- Alfonso parapijos išvažia- 
ną, ant tiek sielos badas, yra skaudesnis už kūno alkį* vimaš įvyko pereitą sek- 
Gerasis Ganytojas paskyrė apaštalus bei jų vietinin- madienį, Anon Parke, 
kus ganytojavimo darbui. Geri katalikai pažįsta savo ĮKun. Mendelis visiems

.ganytojus ir'.klauso jų balso..• *. . JBaltiinorės^lietuviams pa-
Ar išsišaljpję medeliai neprimena Bažnyčios, kuri [siuntė atvirutes, priminda- 

yra prilyginama garstyčios grūdui, kuris išaugo į di« ^3 dieną h* dar kartą vi-
> delį medįT Ar mes keleiviai šioje ašarų pakalnėje ne- sus užkviėsdamas 4 Šitą 
gauname poilsio bei ramybės Bažnyčios pauksnyj? šeimynišką pasilinksmim-

‘ !Ar tie medeliai, kaip bažnyčių kuorai, iškėlę Viršūnes ] “ *
’ į dangų neprimena mums, kad mes esame sutverti dėl
! dangaus ir nevalia prisirišti prie žemės?’ \ ’

.. Pati gi žmonių minia — tai Kristaus kareivių ar
mija. Tai lietuvių.pulkas, Vytauto ainiai, dangaus ka-

n talijos piliečiai. _ 4 J

Senovės Romos * valstybėje palei vieškelius ant
; akmenų būdavo iškalta trys raidės P. P. C. vargstu

’dęl tėvynės. Pailsės kareivis kaip tik pamatydavo šį
i parašą, jis lyg atgimdavo naujai kovai... I ____ _ __ ___ _________

.Ir mes esame kareiviais! Ir mes vargstame dėl te- bnksmai popietį ir vakarą 
‘ vyhes! Už žemiškąją tėvynę Lietuvą ir amžinąją tevy- praleido. Tarp svečių buvo 

į nę — Dangų. matomi gerb. Teisėjas adv.
. Sutvėrėjas nuo amžių yra nusprendęs, kad tu ir dr-as Vincas Laukaitis,

■ aš gimtumę lietuviais. Lietuvio.gi tėvynė Lietuva; jos gydytojas Eduardas Mili- 
kalb’a— lietuviška. Inauskas; iš biznierių p.

v . Ęi savo begalinės meilės, Dievas taip pat nuspren- Petras Rokuiža, ponai Va- 
’dė, kad tu ir aš gimtume iš lietuvių katalikų tėvu'ir lsiiiauskai nuo W. Lom7 
tūptumėme piliečiais DANGAUS KARALYSTES. Ka- bard g-vės, ponai Gensevi- 
da ir kaip tki įvyko? Kaip tik atėjome į šį pasaulį, pa- Įčiai. p. Petras Weiseiigoff,

' [ponų Jankauskų šeimyna,
"^Įp. Jonas Kairys, p. Greb-

I liauskas, ponia Stasė Juo-

CHARLES E. MacLAūGHLIN 4 . f jrauskai, "ponai čiŽauskai, 

Stankevičiai, Akelaičiai, 
Kundrotai, Mockevičiai ir 
kiti. ' 

Į Pikniko reikalai buvo 
gražiai tvarkomi šš. Vai
do Dr-jos valdybos narių, 
vadovaujant mūsų rūpes
tingam, darbščiam, ištiki* 

Į manas parapijiečiui Pelik
sui Petkui. Jam pagelbėjo 

t visiems gerai žinomi pasi* 
parapijos vyrai —•

DUNDULIS LUNCH'- • . %
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius. 

valgius
ATDARA:

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

Norwoo4, Mass.

EUW. V. WARABOW 
(’wrubliAskas) 

LIETUVIS GRABOBIŪS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St 
TEL.'Brockton 2005

šeimynišką pasilinksmini- 
rmą. Diena buvo kaip tik 
[tinkama tokiam tikslui, 
nes nebuvo - perkarsta ir 
dangus buvo truputį apsi- 
[ niaukęs, kad saulutes
spinduliai nenubaidytų nė 
vieno. Ir ištiktųjų, nors ir 
ne visi paklausė kun. Men- 

w. įdėlio kvietimo, tačiau gan
i parašą, jis lyg atgimdavo naujai kovai... [gražus būrys suvažiavo ir

‘ vyhes! Už žemiškąją tėvynę Lietuvą ir amžinąją tevy- [praleido. Tarp svečių buvo 
t 7 matomi gerbi Teisėjas adv.
Sutvėrėjas nuo amžių yra nusprendęs, kad tu ir dr-as Vincas Laukaitis,

ELEKTROS KONTROKTORIUS

Taipgi užlaiko motorams įrengti dalis ir 
elektrai suvesti įrankius.

Tel.332. 46 Cleveland Avė.,

BROCKTON, MASS. \

Telefonas: Plaza 1350.

’ Tel. 3368

ROM WA1TEKUN AS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laldotuvhj įstaiga:

124 Ames St, lįrookton, Mase.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise Si, Brookton

vo tris brolius, Antaną iri 
Joną . gyvenančius Balti- 
motėje ir vieną Chięagoje, 
bet minią kitų Baltiniorie- 
čių.'; [

Šeštadienį laidotuviųme-1 
tu bažnyčia buvo beveik 
pilna žmonių, kurs gausus 
[atsilankymas, ’ kaip . kum | 
Mendelis pabrėžė savo pa
moksle, liūdyjo, kad Mari-1

Graborins ir Balsamnotojas 
423S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

darbą be abėjo atliko mū- sų gerbiama — ir per 331 
sų gabios rūpestingos šei- metus, kuriuos ji išgyveno 
myninkės. Jos išvirė milži- Baltimorėje, , tai Mariute 
niškus katilus gardžios vė- vargiai ką įžeidė, vargiai 
žiu sriubos, per visą dieną su kuo susipyko. Nuo pat 
kepė žuvis, kurios taip atvykimo iš Lietuvos Ma- 
gardžiai buvo pagamintos^! rintė buVo veikli katalikė 
kad kąikurie netik ką po p-ištikima savo Tautai, 
kelias parke suvalgė, bet savo parapijai. Ji buvo na- __ ____ __ .'S- i.-. A._ xi__ ■ 
kad likusiems namie’par-| amžino rožančiaus dr-jos,

susidėjo iš Sekančių para-lterų Sąjungos kuopos: bu- 
“ “ * “ “ vo uoli DARBININKO pla

tintoja ir darbšti FEDE
RACIJOS skyriaus narė. 
Labai dažnai dirbdavo pa-

[gausiai aukodavo tikybos

niškus katilus gardžios vė- vargiai ką įžeidė, vargiai 
žiu sriubos, per visą dieną su kuo susipyko. Nuo pat 
kepė žuvis, kurios taip atvykimo iš Lietuvos Ma- 
gardžiai buvo pagamintos^! rintė buVo veikli katalikė 
kad kąikurie netik ką po p-ištikima savo Tautai, 
kelias parke suvalgė, bet savo parapijai. Ji buvo na- 
prašė suvinioti į popierą, Į reSodalicijos, tretininkų, 
kad likusiems namie par-įamžino rožančiaus dr-jos, 
vežti. Gaspadinių Štabas [priklausę prie vietinės Mo-

pijiečių — ponių Steponėa 
gilanskienės, Onos Reku-. 
vienės, Magdės Remeikie
nės, Mares Jasaitienės, uuuua>u F«.-
nos Ivoškienes, Onos Ruk- rapijos parengi m u o s eJ 
štelienės, Anelės Zabloc-Įj

CHAS, B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
037 S. Pacą St. 
B&Uimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. PagraĖus paruošiu.

Kuo |75—$100—$150 ir 
aukščiau*

' m — ^uthOOM

IMARATHONIANHAT
| CLEANING CO. J 
I Pataisome ir Nuvalome 
i Čeverykus
|Ar jau užšjote.į mūsų naują 
Į Vietą? •
| Mes atliekame visą eilę skrybe- 
| lių valymo ir čeverykų taisy- 
| mo darbus, su vėliausiais į 
i* Įtaisais.
I Garantuojame sam darbui.
Į Kaip praeityje; taip ir ateityje 

atliksimo jūsų darbu*.
| Priešais Brockton National Bank 

|93 Main St., Brockton, Maai 
I Tel.3685 t

DARBIJUJOCAS
(TH1 WBKĖB) .

Published every Tuesday and Friday ercept Holidays aueh as 
i New Year, Good Friday, MemoriaTDay, Independenee Day, 

Labor Day, Thanksgiving andChrietma*
[ . ‘ by »■«■■■ r—T"   _ -

SAINTJOSEPH’S LITHUANIANR. O. A8800IATION OF LABOR
Entered u seoond-claar'matter SepL 12, IMK at the post ottlca at Boston.

Masą, ntuler tha Act of Hardi 3, 1STO
A<įceptance for mallinr at special rato of pantas* prnhted for InSedlonllOB 

Act of Octobar 8, 1917, authorised on July 1A 1W3
MUBSCRIPTION RATUS: 

Domestle ysarly ....$4.00 
Į Foraisn yearly ..............  $5.00

PRKNUMRRATOS KAINA:
AttttlkOj* MAtUM MOO

mtŪM 1*00
Domietle onct per wwk jyearly $100 Vieni kart suraito metama . . 
Voreliu once per ereek ^Nsrly.. $W Uialenylkart malto metami

DAimmrKAS
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Lietuvių

pa* 
tai

rime- 
w

die- 
avęs į 
as au* 
liesus-*

jyęa 
mes 
Ita

skpndėsj, kacĮ skiepai buvo 
pilįi vandens.

Kituose įmestuose gelž- 
keliąi * buvo uždengti ir 
traukiniai negalėjo važiuos

tyj per kelis mėnesius.: j 
jety’pjefeH? ty“#?

miu net iki 
. |monės, 
,yo įkalus 

krautuvėse ir mieste ture-

.. ......... r

ojcixb męuaio pjt^DVD aumu^ijo, v<&av^mcm. prxvcu.«a.u|>, 

nutarė išleisti spkimdintą gražią programą. Tai pro-

mais, maudymosi ir 
amu. &ižd labai pa*

mėrgai-

kami asmenys;po tais įgąliejimąis yra pąsirašius pro* 
bos komisija; Kun. pr. J* B. Įfoji^us ir Kūn. A. Degu
tis. ' ‘ kf

-'t.

Šios parapijos sJdalietės 
laikę savo metini ĮŽVažia- 
Vlmą, Stąųffer’,8 parke. 
Veik visos nares dalyvavo, 
Pasilinke’mino * įvairte i s

UŽpereita penktadienį, 
du uetiirai, važiuodami 
namon g Mahanoy City,

PENNSYLVANIJOSžinios

LtO-

‘No 
pras.

MAŽAS POTVYNIS
Pereitą savaitę, šipH a- 

pylmkėš'ypač ptlberfona* 
labai ‘nukentėjonuo Jie

lyjb per keletą * dienų; ^i- 
sąą yąhdūo bėgo nuo Icąinų 

^$lWoo5:“vate- tkip, kad^ėųiemišSė tfetp- ®$o jr 
vokatas, patrauk- se, kaip, kad Gifbefton’e'dras pikniką?, pagražintą-

Įfiuny W mtMBHK «
Lietuvių Dienos valdyba deda visaz pastangas, 

kąd Šįų metų ij-oji darųjį gerti pąąiae|ctų. Tos apylin
kės var^oninkai savo susirinkime Giraiūville nutarė 
Lietuvių Dienoj turėti jungtinių chorų dainų koncer-Ikarą' 
|tą. Šhenandoah var 
važinėti po visas mi

““ *,do,ku'

pienai bus pritaikintas ir pamo

Virš dešimtą metų dar- r v?r^įu.:tt"u7buoS Sv SciŽkkUs^ RWSte 
s&r lilkra®PW> vąmenyj 

if nW nėga^
FS tft Vienas miestas buvo bp *e-tiems ftemėjams jcfc m >

S«t: SSŽ w

•Skyrių. Ne visur’tie škjp W*’ię- tlwar lOasy. 
riai yraųstei^i. Jet j?ta traukiavandaų.
neužginčijamas faktas, jdg Mažųjų chorų nariai tu- 
daugelis iš Jūsų yra prisfc rejo savo išvažiavimai La- 
dęjorie išugdymo tp la-.kewbo<į’ę feS:e;J»iy&š ®>, 
yuįęio šįmt medeUų ap- mažųjų d lyvavo.' Pašilin-

Miifis lietuviams 'kataĮi- 
karna šis kalnas žada švie-. . .

f $1 'lOi'i. -jam būrys Itetiiyaieių, \ 
kurios sįąipe dypypiame i- .. ’ 
dealiniame darbe žada vė
liaus nemažai pasiaukoti.
> jei tik bųįt|* vietos, sis 
biįrys-bįitų ^miai<įeg*

pamato dėkoja Dievui* tad 
musų lietuvaites vienuoles, 
neturėjusios jokios jiastb- 
gęs/dabar yra išauginu
sios tokią grąžte > hemį* 
^ištaiga.1’ ' ■

. Sekmadienį, 18 d. rug- 
piū^io, įvyksta vienuolyno 
kambariuose metmis Re
ine jų" SelmasriK^ečjame 
tHsuš, kuriuos aplinkybes

serims ir Jų rėmėjams pa
galbos, ne tikfibanšiniai,

.----- ■ ’**■ Būsime
gu apliri- 
msidesi*

1 i •• * ar dviem

z gu ir Jūsų draugija ir ną- 
rįm nprų truputi prisides|- 
•te< .

gai kvieciaflie j Sy. pran- 
įeiskaus Vienuolyno Rėmė
jų Seimą, ruįpiūčio.

Juozas PųJęviČius, 
Šv. Pranciškaus Vien.
1 : ■;Rem®?Bažt.

SHENMĮPMH; PA.
> ' JullkX<J3

A ' i*

žmonės manė, kad debesiai 
truko, padalydami' tvaną. 

Gįlperton’e kelete namų 
buvo, po v 
antro a ‘ 
kad įflil 
krautuvė_______
jo vartoti laivukus (row- 
boats).

Chew8Landing,N»J.
Šis piknikas rengiama* 

pamį£ė|i Uefyvoa ‘ pri^į* 
iinimp per Aniėrflu.

BuM nuo vpų bažnv* 
čių ve| žmones f parką w 
pąrvež ątgąb šąumįi 
lietuvių orkestras. Bus 1*

tas iš Philadelphijos, rei* 
kalauja siivirš $125 į dle- 
^os dvi bylos veik už
baigia ta politinį žudimą, 
kuris įvyko Kėteyres mies
telyj per rinkimus pereitą 
meįiį.Dar lieka byla dėl 
ntižudimo žmogaus, kuris

■*r- • «• * "; •* fe ' t T' ' '• i***' * ** .y- w •* j-’f’.. «»į; ir ’Wr -^T *1 ' j* J 4 •. IB į , ^4 | ,e{

Hiykumr, ertiems !wrts n?*j<feWiw iųcki«<

26 d<1 
mos

Vi 
kuop 
Šes” 
vyčių yį 
dieną. 

9r ’

ŠV.^J 
ker’is, 
r’is šio 
nas i| 
je, 
prasi 
nutai 
folk kaby

StWiH 
tą dipnų. 
nemąWf 
patys gį 
uždari

kelia|, 
vasa' 
kasi,

PR m

įyi met
ėjo ant 

uiojaus miesto 
. ’Aj&hąs Kai- 

k Jįę automobi
lio ’ buvo ir 

Imas, jo drau- 
nesisuko 

m Fghenan- 
1' mergaitės* 
ą, ' užsimanė 

egin$o auto* 
?gaftė, kuri 

nuo žaiz- 
į buvo a-

n

K^t^fc suKi|§y s^’iRgį’rAw®- 
•*' ^IPulifek i j

-—  —- | ’ šv. Liudviko (MaįzeviĮ-

- - mw
. aumoKpa.'•’• ” rys V#gia ^kdr^avhno yą«

i 'Tiironbiiti neuiraeaimte pamatuos . cm
l W ■ įvykomūsų. bažnyčioje pe- jas;

W.l ty-

t ė. Vie- 
’^altu ir 
“ i iŠ viso

Jl^BKSSUt ir

lengvomis oausmėihis nu
bausti. Žmonės piktinasi 
tate' išradimais;: spauda,

ravoja W papras- Metus beperstoįįmo 
irbmil fUTOi. IVlh nAr kAlAtn ’ dhftfifk vi-

į Kainą tū^bylu iki šiol y- 
ra suvirs/ $100.000. Vals- 

! lybės advokatas, patrauk

. Prie progos smagu pa
žymėti, kad aulyg nutari
mo didesnė dalis pelno 
skiriamą ą^aenpi’ ipokyto* 
jojų, kųęįpą 
dąrtop^gį yjsą sąyo *» 
*|U ųž vigai ų$gką atlj$ 
n|M p|I||kymų|Męilxm 

ir lietu 
rikoje. .

ąh^adfeMUfepbsgSd:’ rf 
potery# «$0piįi dątbuo- 

_ . -   « ■ « * w_ji rižkdamož doyanas ir
neitą savaitę ' Pamaldos bardųbdaibS ^iffėtųs. Nu
buvo tvarkingai vedamos virš penki. sSimtai' bilietų 
ir Žmonės skaitlingai lan- jąu' paį’diįota. Atiiląnkąnį f ry w < JTP-’r * • >

P.R? 2$ 4-
Pr. Pūkas,
4 "Sąryšio pirm. * 

/ —-—r ' * -
,.-W ,2^ p^ptfo* 
Jėzaus Karaliaus parapi- - 
ji$ląf liųpslrdžiai dSkoji*1 
fhe ' mįsiįoriiėHui kųn.'J. 
BtužiWk J.; W‘mi& 
aįlšnke ir 'sųstipririd m*£ 
tnyšb' tikšjiiną? (Tėvas Bru*

mė šy. KomWfe.
Įias atnašavo kun. V, rj&r* 
tusevičius, b Tėvas J. Bru*

mokslą* *
,4 Tai mes žios parapijos « 
parapijiečiai tąriariie TO* 
vui Bružikui 'nūoširdtte 
padėką ir linkime; Jam 
Sveikatos? 1 *'

SIiillIBM.
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'•'vms-'. 'i

W

ga is visų apylinkių §ų^' d 
Įduoti, -j$$| p^iliulFSnpn- 1

BYIBJŲ pRAU^YSTėdE‘Ąš HE

P84ug|$r KH-IPStf

sotaų vargių ję JOHH- |
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*

STRIKE.

w».1 i 
r?s ir W* «"U
(Berte

Rengimo komitete yrą 4 
šie ąsttmyą: Antanas fial- 
ha įįmjninkas; Myka* 
las Stirna — vįoe-pim^ j 

|PĮW VąičąįtĮą ražu* 4 
nibW Xpuw
Brinkai ; Piwdš knw 
Katilius —a 
■' «r 
----------- '-‘^4

draugu.
I*

$
y
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i zervarai ir kiti vandeny* 
J nai buvo perpildyti ir bė- 
p go kafiatt į iHlępta. Mūsų 
r nedėstė daugelis ’ -žmonių

?
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Rytinių Valstybių Žinios
LDS. C0NNEC11CIIT APSKRIČIO 40-TD 

SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS G
.......................... -■■■.

9. Valdybos raportai. 
Pirminiųkas J. Mončiūnas 
pareiškė, kad dirbo gegu
žinės reikalu, lankėsi porą 
kartų New Havene, rašęs į 
Darbininką, bet nebuvo į- 
talpintą. Kodėl tai neži
nąs? Vice - pirmininko ne
buvo. Jo raportą patiekė 
V. Norkūnas. Raštininkės 
raporte pareikšta, kad sa
vo darbą vykdė kiek ga
lint, ir perskaitė gautą pa
dėkos laišką nuo a. a/ Da
riaus - Girėno Paminklo 
Statymo komiteto. Iždinin
ko raporto ištrauka: Pe
reitame suvažiaVime buvo 
ižde 90 d. Išmokėta laike 
suvažiavimo 25 lapkr. 1934 
m. raš-kei metų alga ir pa
što ženkleliai 15 d. 85c. 
Ą. a. Dariaus * Girėno pa
minklo fondui $5,00. Už
prašyta šv. mišios $7.00. 
Užprašyta šv; mišios už a. 
a. S,. Cibulskio vėlę $10.00. 
Atstovų kelionės išlaidos į 
LDS Seimą $13.00, už kny
gas “Lietuvybės Išlaiky
mo” $5.00. kelionės išlai
dos raš-kės, pirmininko ir 
ižd-ko $4.75c. Viso išmo
kėta $55.60c. Liekasi pas 
iždininką $34.40c.

Organizatoriaus Šalkau
sko raporte skambėjo, kad 
prirašė 22 narius, mano 
sutverti naują kp. Ansonte 
joj ir nusiskundė Darbte 
ninku dėl netalpinimo jo 
rastų. Iždo globėjas parei
škė, kad iždas saugioj po
zicijoj, Visų valdybos na
rių raportai vienbalsiai 
priimti. . ;

. 10. Kp. raportai per ats
tovus žodžiu: 5 kp. Water- 
bury per šį. pusmetį prira
šė naujų narių apie- 40, 
pilnai užsimokėjusių narių 
yra 80. . Visi darbuojasi 
rengdami pramogas - va
karus. . .

6 kp. Hartford. Narių 
kp. 80. Per šį laiką naujų 
neprirasyta. Turi nesilpną 
iždą. 1 . '

New Haven. Narių 13. 
Rūpinasi ir uoliai rengiasi 
prie trilypės gegužinės, i

36 kp. New Britain. Na-

LDS. Cdnnecticut aps- 
* kričio pusmetinis iŠ eilės 

40-tas suvažiavimas įvyko 
7 d, balandžio, 1935 m. Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
mokyklos kambaryje, Wa- 
terbury, Conn.

1. Apskričio pirm. J. Ma
čiūnas pradėjo suvažiavi- 
pią<2 vai. po pietų, pakvie
sdamas kleboną kun? J. 
Valantiejų sukalbėti mal-

2. Po maldos kun. J. Va- 
lantiejus nuoširdžiai svei
kino suvažiavimo daly
vius, linkėdamas gerų sėk
mių dalyviams bei LDS or
ganizacijai, primindamas,

. kad jis giliai atjaučia dar
bininkų būvį; katalikišką 
spaudą ir užgiria tuos 
žmones, kurie veikia Die
vo, Bažnyčios bei Tautos 
labui. ; .

Kun. J. Valantiejaus 
sveikinimas priimtas gau
siais aplodismentais.

’ 3. Suvažiavimą sveikino 
•A. Miciūnas, SLBKA. Con- 
nectięut apskričio vardu. 
V. Norkūnas, P. Tutorai- 
tis, Kun. J. Kripas, pareik
šdamas, kad jis prisirašė 
pridLDS ir Žada daug dar
buotis darbininkų gerovei. 
Visų sveikinimai palydėti 
džiaugsmingai.

4. Iššaukta apskričio val
dyba. Pasirodo, kad Vice 
pirmininko F, Rumskio ir 
fibdb globėjo A. Kauniečio 
nesiranda. Kiti visi daly
vauja, išskiriant Dr. Vadą 
Kun. Ambotą.

5. Šaukiamos kuopos. 
Dalyvauja 4, būtent, Wa- 
terbury 5, Hartford 6, 
New Haven 28, New Bri
tam 36.

koma su pagelba gerb. 
komp. A. Aleksio*

12. Komisija dėl seno iž
do perėmimo pareiškė, kad 
kol kas nepasisekė iždą at
gauti. Pavesta tai pačiai 
komisijai dalyką tyrinėti 
ir prašoma Dv. Vado pą- 
gelbos.

13. Atsilankė gerb. kom
pozitorius A. Aleksis. Jam 
suteiktas atstovo Ženkle-

Vienbalsiai išrinkta bei už
giris pirm. J. Mončiūnas, 
vice pirm. P. Tutoraitis, 
raš-kė B. Mičiunienė, ko- 
resp-tas J. Toutila, tvark
darys B. Šilkauskas. Man
datus peržiūrėti pavesta 
raš-kei B. Mičiūnienei.

7. Įsiregistruoja šie ats
tovai: ..
/ 5 kp. Waterbury ^-P.i
Špokas, J. Totilas, B. šil-!rių 15. Platina Darbininką 
kauskas, J. Bernotas,. Z. kas savaitę, Raportaiprte 
Karalius, P. Tutoraitis, P. įimti, ypatingai užgyria- 
Jakubauskas;

6 kp. Hartford —J. Mom 
čiūnas, K. Tamošiūnas, P.

. Mikalauskas;
28 kp. New Haven — V. 

Norkūnas, M. Benevičius.
. 36 kp. NeW Britain — A. 

Miciūnas, B. Mičiunienė.
Dalyvauja 14 atstovių ir 

viena viešnia ponia J. Ber
notiene. Visiems suteikta 
ženkleliai, kuriuos paruošė 
LDS. 5 kp.

& Skaityta nutarimai iŠ 
metinio suvažiavimo. Pri
imta vienbalsiai.

mas 5 kp. raportas.
• 11. Komisijų, raportai, 

būtent, Gegužinės plačiai 
aiškina V. Norkūnas, 28 
kp. narys, kad vieta paim
ta patogi, ir kviečia visas 
kp. dalyvauti prisidedant 
su chorais ir kitomis įvai
renybėmis. Praneša, kad 
skelbimų rinkėjams skirta 
dešimtas nuošimtis. Dykai 
įžanga choristams . bei ve
žėjams, kurie atveš choro 
narius. Visi kiti darbai pa
vesti vietiniai komisijai. 
Muzikalė programa tvar-

Gerb. A. Aleksis pareiškė, 
kad jis ruošiasi.prie Gegu
žines ir ragina atstovus 
kviest savo kolonijose cho
rus bei chorų vedėjus, Jis 
iš savo pusės ir-gi kylė
siąs ir susižinosiąs su pro
gramos tvarka; Patarė, 
kad Gegužinė būtų rengia
ma tvarkiai ypatingai, kad 
būtų gerai sutvarkytas gė
rimų biznis.

14. Pareikštas pageidavi: 
mas, kad būtų kviečiama 
Waterbūrio jaunuolių or
kestras grot trilypėje ge
gužinėje, New Haven, Qtį

15? ^.'įnešimai.
1. Kad būtų organe pas
kelbta Apskričio valdy
bos adresai.
Priimta ir tas yra daro
mi. -
2. Kad kp. panaikintų na? 
riams mokestįį vietos iž-

' dą. .-•< .
Priimta ir patariama šia
me suvažiavime toms kp.

< kur yra mokama, kad pa
naikintų. . v .
16. Kad apskritis siųstų 

atstovą į LDS Seimą. Nu
tarta, kad apskritis apmo
kėtų už nuvežimą it būtų 
siunčiama po vieną atsto
vą iš visų kp., arba jei bū
tų vietos ir daugiau. »

17. Sekantis suvažiavi
mas Hartford, Conn. Sesi
jos baigtos 6 vai, vakare. 
Pirm-as Jonas' Mončiūnas 
• Raš-kė B. Mičiunienė.

waterbūryTčonn,
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems,“ i kurie mane lankė 
Marijos ligoninėje, kur 
man padarė operaciją, bir
želio 12 d., š. m. ‘Dėkoju 
Tėvui Bružįkui už užuo
jautą ir linkėjimus ir kun. 
E. Gradeckiui už lankymą. 
Teatlygina jiem Dievas. 
Dėkoju draugėms M. Stan
kevičienei, M. Bakulienei, 
A. Urcinienei, O. Paluckie- 
nei, O. Vitkauskienei, J; 
Terapienei, P. Bakanaus- 
kienei, P. Verseckienei, O. 
Norbutieneį ir visoms 
draugijoms, , kurios mano 
intencijai užprašė šv. mi
šias ir meldėsi, prašyda
mos Dievo man sveikatos. 
Meldžiaus ir aš; ypatingai 
prie Šv. Antano, kuris bu
vo man suramintojas. Dar 
kartą dėkoju visiems.

Uršulė Liutkevicienė.

. ART. MARIJONA-ŪIŽAUSKIENfi, 
ALRK. Moterų Sąjungos Centro Pirmininkė, atidarys 
tos sąjungos Seimą, rugpiūčio 4 — 6 dd. ir dalyvaus' 
Seimo vakarų programoje. Jį yra žymi dainininkė. ,

MOTERŲ SĄJUNGOS 17 
SEIMO PROGRAMA IR 

PRANEŠIMAS

LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos Vyčių organizacijos 23-čias Seimas į- 

vyksta š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
. ■■ Conn.

Visos L1. Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 
/ visuomenė abelnai yra kviečiama šiame seime daly

vauti. ' v . . <

Daugiau žinių apie seimo programą ir parengi
mus bus paskelbta spaudoj.

r • ... , X J. Mažeika,
. . L. Vyčių Centro Pirm.

NOTARY Telefonas;
PUBLIC • STagg 2-5043

MATTHEW h RAILAS
(BIELIAUSKAS)
LAIsiriUOTAS

GRAB0RIU3

660 Grond Street,.

BROOKLYN, N. Y.

Paikiai Irengtoi dvi koplyčios duo
damo mylimiems pašarvoti do
vanai. Nullndlmo valandoj kraip- 
kttfia pa» mua. Patarnavime* yra 
uMikrinuii Ir ut prieinami kaina.

Delegatės* atvykusios 
Sekmadienį, malonėkite at
silankyti į svetainę, 339* 
Capitol Avė;, ten bus sve
tingai priimtos ir bus pro
gą susipažinti su vietinė-, 
mis ir iš kitur atvykusio
mis delegatėmis.

Pirmadienį; rugp. 5 d., 9 
vai. šv. Mišios už mirusias 
ir gyvas nares. Per šv. mi
šias giedos -mūsų centro 
pirmininkė su savo vyru, 
art. J. Čižausku.

Labai būtų malonu ma
tyti, kad . kuodaugiausia 
dalyvautų šv. mišiose ir ei
tų prie šv. komunijos. Po 
mišių ir komunijos bus 
bendri pusryčiai. Po to 
prasidės sesijos. •

Pirmadienio vakare bus 
suvaidinta operetė “Klai
pėdos Jule” ir koncertas, 
vadovaujant muzikui V; 
Burduliui, vietiniam var- 
goninkui. Koncerte dalyT 
vaus artistai Cižauskai, O- 
na Katkauskaite ir vieti
niai. Po koncerto Šokiai. 
Antradienį, rugp. 6 d., 7 
vai. vakarė bus šeiminis 
b'ankietas. .
* Komisija deda visas pas
tangas, kad visfcąs pasL 
sektų kuogeriaušiai. Bilie
tas $1.00. Tame bankiete 
pasižadėjo dalyvaut daug 
au'gštų svečių ir artistų 
dainininkų k. t. pp. Sirtau
tai ir kiti.

Laiškus bei telegramas 
seimo reikalais. siųskite 
pas kuopos rašt, Mrs. V. 
Petraitienė, 20 Babcock 
St. Rengimo komisija re
komenduoja delegatėms 
šiuos viešbučius: Hotel 
Bond ir Hotel Garde, ku
rie randasi 366 Asylum St,

Seimo sesijos ir vakarai 
įvyks Šv. Trejybes mokyk
los AudjtąįįjiįMne, 339 Ca- 
pitol Avė.,jBErtford, Conn, 
Sekmadienį, rugpiūčio 4 d.
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WATERBURY SAVINGS BANK
W ATERBtFRY, CONNECTIOUT ; •

Waterbnry’o S&ringi Banko* Broridyn’o Skyriui gali aprtt- i i 
' pinti tavo viiui banko* r®flaljw. j

„ To* pašlo* banko* knygute*, kuria* gavote nuo Waterbmį $
Saring* Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje, Taipgi į

S 'ii'| CHRISTMASIRVACATIONCLUBS 
t . TRAVELER’S CHECKS i

S Ateikite mes jums pataHMmsbno; kaip ir, senoje Bimkojs. S
17 ~ ~~ 798-797 BmUc St. | ~
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A.L.R.K. Federacijos Tarybos 
Narių Dėmesiui

šiomis dienomis Federacijos Tarybos nariai gau
na oficialius; pakvietimus laiškais atvykti į Įarybos 
suvažiavimą, kuris bus š. m. liepos 30 d., 10 vai. rytą, 
Apreiškimo parapijos salėj, 259 No. 5th Str. Brooklyn,

juo.

Jei kurie iŠ Tarybos narių asmeniškai negalės su
važiavime dalyvauti, į savo vielą galės įgalioti ką ki
tą, arba laišku savo nusistatymą šių dienų visuomeni- - 
niais klausimais prisiųsti.

: Po: Tarybos suvažiavimo, įvyks lietuvių katalikų 
laikraščių redaktorių, pasitarimas. -

ART. JONAS ČIŽAUS-
- / '• KAS, .
šv. Alphonso parapijos 
(Baltimore, Md.) vargo
nininkas, žymus muzikas 
ir dainininkas, rugpiūčio 
4—6 dd. dalyvaus ALRK. 
Motetų Sąjungos Seimo 
Koncesto progr a m o j e, 
Hartford, Conn.

viens palei kitą, arti sto
ties. Kaina vienam $2.50 ir 
aukščiau; dviem $4.00 ir 
aukščiau. Kas norės pas 
privačius žmones apsisto
ti pas K. P. Tamos, 96 Bu- 
ckingham St. Bet praneš
kite kiek ankščiau kuopos 
rašte Petraitienei. Kelrodis 
toks: Išėjus iš stoties imt 
gatvekarį, kuris tik eina į 
East ir gaukite transfer. 
Išlipkite privažiavus, Main 
St. Tada paimkite gatve
karį, kuris eina į South ir 
išlipkite Buckingh'am St., 
kuria eikite dešinėn' ir ten 
rasite p. Tamos vietą.

Moterų Sąjungos 17 kuo
pos pirm. R- Mončiunienė

Prote raštininkė
. Veronika Petęąitienė.

, Tel. 6-1086

JOilAS sekys
c 1JBTUV1ŠKA > „ 

KR1UTUV1 — ACĮMNTŪRA.
Visokiu rūbų vyrams, velkama, 
Laivakorčių Ir jjinlrų siuntimo 
aicentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raitai, rardavlnl- 
Jamt lletuvllkl laikralčlal ir knygai 
Užrikite ir būsite patenkinti 

483 Baik Si, Hartford, Oonn.

PROVIDENCE, R. I
PARAPIJOS PIKNIKAS

' A. L. R. K. F. Sekretorius. ? .
___________________________ _ , ______ *• —■ „ -. ,

mūsų klebonui mokinių tė
veliai ir visi parapijiečiai 
yra dėkingi už tikybinį ir 
tautinį darbą. Rap,

Liepds 28 d., Šv. Kazi
miero parapija rengia ant
rą pusmetinį pikniką, 
Klaipėdos parke/ Branch 
Avė., Providence, R. I. Šis 
piknikas bus nepaprastas 
ir atrodo, kad bus sėkmin
gas, nes beveik visi šios 
kolonijos lietuviai biznie
riai ir profesijonalai žada 
paaukoti reikalingų daik
tų piknikui, kaip tai; val
gių, gėrimų ir visokių dai
ktų laimėjimui, kad gal ne
reikės nieko ir pirkti. Ta
da, žinoma, dvigubai liktų 
pelno naujos bažnyčios 
fondui.

Taigi tikimasi kuodau- 
giausiai publikos šiariie 
piknike, , nes apart dainų, 
visokių žaislų skanių už
kandžių1 ir gardžių gėrimų. 
Kviečiamas jš. kito miesto 
orkestras, kuris gros lie
tuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Tikimės nemažai 
svečių ir iš kitų kolonijų. 
Aukotojų vardai tilps 
“Darbininke”.

mesimas VARGO
NININKAMS

Šiuomi skelbiu, kad A. 
L.* R. K. Vargoninkų Są
jungos 24 seimas įvyks 
rugpiūčio 20 d., 1935 m., 
Šv. Kazimiero parap. sve
tainėje, 324 Wharton St., 
Philądelphia, Pa. ' •’ • /

Svarbūs mūsų organiza
cijos i reikalai ragina mus 
skaitlingai dalyvauti sei
me.

Juozas Brazaitis, 
Varg. Są-gos Centro pirm.

LATNER.SKALRYKIA
Skalbėjai. Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
r . darbus

SESELIŲ VEDAMA 
MOKYKLA

Kleb. kun. J. Vaitekūno 
dėka dar pirmą kartą šio
je parapijoje turime šią 
vasarą Seselių vedamą 
mokyklą, kuri užsibaigs 4 
d. rugpiūčio. Tą mokyklą 
lanko nemažas būrelis vai
kučių. Kaip mokiniai, taip 
ir jų tėvai labai džiaugiasi 
mokykla, kur taip gražiai 
lietuviškai mokinama savo 
tėvelių kalbos ir tikybos.

Rugpiūčio 4 d. rengiama 
vaikų vakaras, kurs susi
dės iš dainelių eilių ir vai* 
dinimo. Visą tai attiks mi
nėtose mokyklos studentai. 
Reikėtų visiems atsilanky
ti į minėtą vakarą. Kaip 
Seselėm Karimierietėm (iš 
Worcester> Mass.), taip ir

ĮSTEIGTA 1906 
. . Telefonai:

Waterhnry - Bntėrpriio 6500 
Mew Britain 3S1

Tel. 755

JDSEPN S. KANIA ■
DANTISTAS 

476MainSt, 

NBW BRITAIN, CONN.

AIHS, URIONAS
ir

Pilnai priairuoiM patamauU 
kuogeriaumai dieną ir naktį 
viiiema Connecticut Valstybe 

Lietvviama.

T»I. MXW KUTAI* m
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