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Katamo*, kun neremia kataHkHkoe 
apatuloa, neturi tekia yadhitU geru Bainy- 
žioa Taiku.

- . Vy»knpa« Kettelerii

DARBININKAS
AMERIKOS UETŲV1Ų R & ŠVENTO JūBATO SĄJUNGOS ORGANAS /

/ • • ■ ' ■. -i

Wlllllll ■ J „ Į Į..HIH , .... Į,.. I|; i     „ I,,,,  
SOUTH BOSTOII, MASS., •VKMTŲJV M*V kUOPIūTIS-AWUBT,9 1985 M., Mo. 61/

EINA: ANTRADIENIAIS ER l f 
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į L. D. S Seimas | 
I Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas R 
H skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Aus- | 
| ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. R 
R Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš- u 
M rinkti atstovus ir pagaminti naudingų piešimų 1 
I seimui. V' ■*’ ' \ iiy Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo g 
I sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš n 
B SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”, g

• L. D. S, Centro Valdyba: R
“ Dvasios Vadas U

•>- —......— Kun. P. Virmauskis-------  |
R Pirmininkas 0g. • Kun. J. švagždys f I
I Vice-Pirmininkas 0
{r V< Kudirkai' 4 1
i Iždininkas R
I? ' P. Razvadauskas įfK Sekretorius t
n A. F. Kneižys. "g

Sveikiname L. K. Blaivininkų Seimą|
MUITŲ KABAS TARP BESPUBUKOjttr IAIM6JO MUSSOUNI PAŠAUKĖ 

LENKIJOS IR DANZIGO 
DIDĖJA

DARBIHINKy SEIMAS
Šiame numeryje skelbia

me Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos dvidešimtąjį Sei
mą, Worcesteryje. LDS, 
Centro Valdyt prašant, 
kun. K. Vasys, Aušros 
Vartų parapijos klebonas 
labai nuoširdžiai priima 
mūsų organizacijos seimą 
ir kviečia iš visos Ameri
kos lietuvių darbininkų at
stovus iir svečius gausiai 
Suvažiuoti. Dėkojame kun, 
K. Vasiui.
: Worcesterio lietuvių va- 
dai ir viša^liMbūų Visut*- 
mene Lietuvių Darbininkų 
Sąjungai ir jos organui 
“Darbininkui” labai palan
ki ir nuoširdi. Toje kolo
nijoje t yra dvi stiprios ir 
veiklios LDS. kuopos. Abi 
parapijos laikrašty “Dar
bininke” turi žinių ir skel
bimų puslapį.

Reikia pažymėti, kad 
Worcesteris LDS. ir “Dar
bininko” vajaus metu lai-, 
mėjo pirmą vietį.

Taigi 20-tojo LDS. Sei
mo atstovams ir svečiams 
bus malonu važiuoti ir sei- 
muoti nuoširdžių ir darbš
čių lietuvių ddrbininkų ko
lonijoje.

LDS. Centras.

suffolk LAir Mokykla 
ATLEISTA NUO MOKES^

ČIŲ
Boston, Mass.
Šiomis dienomis valsty

bės taryba išsprendė Suf
folk Law mokyklos apelia
ciją dėl mokesčių už neju
dinamą turtą, kurio vertė 
įkainuota $350,000.00. Suf
folk Law mokyklą buvo 
skolinga miestui už 1934 
metus $13,801.20. Dean 
Archer padavė prašymą 
atleisti nuo mokesčių mo- 
kyklos . nuosavybe.. Jtąip 
“labdaringą įstaigą”*

Valstybės tarybaišklau- 
sius prašymo išsprendė 
mokyklos naudai 3 balsais 
prieš 2.

Berlynas —. Pavojingas 
muitų karas tarp Lenkijos 
ir Dancigo padidėjo. Dan- * 
cigo vyriausybe nepaiso 
lenkų straksėjimo ir Ver
salio sutarties. Matyt, kad 
naciai ir Daųcige veikia. .

Dancige yra 407,500 gy
ventojų,, iš kurių 95% esą 
vokiečiai ir jų dauguma 
yra naciai, kurie labai no
ri tą miestą ^grąžinti Vo
kietijai. r

Taigi galimas' daiktas, 
kad Dancigas bus pirmas 
Vokietijos nacių kasnys.

VYSKUPAS RYAN PA
SKIRTAS OMAHOS 

VYSKUPU

DAR TRIS DIVIZIJAS BŪ
TI PASIMSIOMS
Roma — Rugp. 6. Itali

jos diktatorius. Mussolini

BIAURUS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ PREZIDENTĮ

ROOSEVELTA
West. Orange, N. JĮ 

Šiomis dienomis susektas 
šlykštus kapitalistų dar
bas prieš prezidentą Roo
sevelt, kada kongresan bu
vo įneštas bilius reikalau
jąs septyniems metams 
praėjus panaikinti taip 
vadinamas pagelbines e-

TERORAS PRIEŠ ŽYDDS “*“,r* __ ' _ __ _ _ j. _ ” ;
___ ________ ________ j Toks prez. Roosevelt už- 

Simojimas buvo perskau- 
dus kapitalistams, kurie iš 
tokių kompanijų gauna di
dėlį pelną.

Pelningų kompanijų šė- 
rininkai išleido šimtus 
tūkstąnčių dolerių telegra
moms kongresmonams, 
reikalaudami, kad jie bal
suotų prieš tą biliųt spau
dai, kad rašytų prieš ir ki
tokiais būdais vedė pro
pagandą prieš tą preziden
to užsimojimą.

Žiiųsius mGstelhž ir kai- ’ Tūlas bonų spekuliantas, 
Cramer, parašęs bonų par-

■ žydų telegramų agentu-, tad Rnd TAPlz, kus, twp įų ir direktorių
pirmininkui Electric Bond Bavarijoj, burmistras įsa-j & Sh 6 G kad esą rei- 
kia pakuždomis skleisti 
gandus, kad prez. Roose
velt esąs nepilnaprotis. \

Štai kokių darbų grie
biasi pelnagaudŽiai kapi
talistai, kad tik užkirtus 
prez. Roosevelt pianams 
kelią į gerbūvį.

IR KATALIKUS PLEČIASI

Washington, D. C. —■ 
Rugpiūčio 6 dieną, Šventa
sis Tėvas, Popiežius Pijus 
XI paskyrė Vyskupą Ja
mes Ryaų, Modros titulia- 
rį vyskupą Omaha, Neb. 
vyskupu. Vyskupas Ryan 
per septynis metus buvo 
Katalikų Universiteto, 
Washingtone, rektoriui^. 
Jo paskyrimas- Dmahos 
vyskupu buvo netikėtas.

Dū PRIGĖRĖ POTVYNIUI 
KILŪS RYTINĖJE ORIO
Massillon, Ohio — Rugp. 

7 d. — Rytinėje CentraU- 
nės Ohio valstybėje išsilie
jo Tuscrawas ir Muskin- 
gum upės, šimtai šeimynų 
buvo priverstos išsikraus
tyti iš namų. Du žmonės 
prigėrė. -

VISIEMS ŽINOTINA, KAD
1) siunčiant LDS. narių 

mokesčius, naujų narių a- 
plikacijas, klausiant infor
macijų apie LDS. organi
zaciją ir kitais LDS. .rei
kalais kreipiantis reikia a- 
dresuoti Šiaip: LDS. Cen-

■ ........

ProvidenctĮ R. L—-Rug
piūčio 6 dieną įvyko spe^ 
cialus kongrfcmono rinki-.įsakė sumobilizuotis dar 
mas. Respu rtfkdnų parti- tris divizijas, kuribs būtų 
jos kandidatįi buvo Char-į pasiruošusios^ ’bile dieną 
les F. Risk, aWofcatas, bi 
Demokratų Į artijos buvo 
Antonio Prince. Dauguma 
balsų laimėjd respubliko
nų kandidatas Risk.

RespublikolSki šiuo lai
mėjimu labai džiaugiasi ir 
sako, kad tai esąs didelis 
smūgis prėz. Roosevelt 
naujai dalybat Tokios pat 
nuomones yra ir kaikurie 
demokratai, Bet nėra taip 
baisu, kaip Respublikonai 
ir jų pataikūnai bubnija.

GARSUSIS INSIILL GAUS 

 

sži^Įpenšiją :

Chicago, BI - Samuel 

 

Jnsull, buvęs i stambus’ mi
lijonierius, tapo penšionie-

num. H. ’
, • ’i •

Šiomis dienomis keturių 
kompanijų direktoriai nu
tarę p. Insullii duoti pen-

vykti Afrikon. Italija nori 
sudaryti armiją- Afrikoje 
iŠ 300,000 kareivių. Dikta
torius Mussolini prisipa- 
Žįstąs, kad jo planas esąs 
užkariauti Ethiopiją.

Bet galutinas pasiruoši
mas karui bus pradėtas 
tik apįe vidurį spalių me
nesio.

Ąddis Ababa, Ethiopia 
— Imperatorius Haile Se- 
lassie formaliai įkūrė EJ- 
thiopijos Raudonojo Kry
žiaus draugiją.

TAOTINEI DtYMHADAI 
VOKIETIJOJ

Boston, Mass.... — Viso 
pasaulio žydai organizuo
jasi prieš Vokietijos na
cius ir skelbia jiems boi- 
kotą. -Kaip jau žinoma, ki- 

įvykti tarptautinė olym- 
pįada. Bet del teroro prieš 
katalikus ir žydus kitų 
valstybių sportininkai ne
nori vykti Vokietijon.

Žydai jau išnešė rezoliu
cijas prieš Vokietiją if* 
prašo sportininkų susįlai-

m. Vokietijon. Be to žydai 
atsišaukia į visą pasaulį, 
kad nepirktų Vokietijos 
produktų. Vadinasi skel
bia ekonominį karą. ,

Katalikai taip pat turė
tų protestuoti prieš nacius 
ir skelbti boikotą.

Šo. Boston, Mass. — įdeda 1 vai* po pietų. Jie • 
Sekmadienį, rugpiūčio 11 baigsis apie 4 vai. pp.
dieną, Šy* Petro parapijoj Apart svarstymų, rezo- J 
įvyksta A.LK. Blaivinin- 
čųSeiiųa^

Šeimą pradės iškilmin
gomis šv. miniomis 11 va
landą ryte. 'Y..-

Iškilmingas šventas 
mišias atnašauja kun. Dr. 
Juozapas Pauliukonis M. 
I* C., atostogų parvykęs 
iš Romos. Asistęjė daly
vauja kunigai A. švedas, 
sVečiai kunigai ir klieri
kai. y .

Pahiokšlą sako kun. Pr, 
Juškaitis, pirmininkas.

Blaivininkai ir jų, idėjos 
rėmėjai eina prie Šv. Ko
munijos “in corpore”.

Po pamaldų bus bendri 
pusryčiai.

Seimo posėdžiai prasi-

POTVYNIAI WISGONSIN 
IR MINNESOTA VALSTY

BĖSE

turėjo būdamas tų kompa
nijų direktorium prieš iš
bėgant nuo teismo. į Euro
pą - ’

Vadinasi Commonwealth 
Edison Con Pedples Gas 
Light and Coke Co., Peo- 
ples Gas Subsidiary ir Pu-_ 
blįc Service Co/ of North- kyti nud važiavimo 1936 
ern Illinois nutarė mokėti - •
p. Jhšūllui $21,000.00 pen
siją į metus\ t. y. tą pačią 
algą, kokią* jis turėjo prieš 
sausio 1,1934 m.

Taigi milijonieriui ir ‘su 
bankrutijus’ gerai. Gyve
nimas užtikrintas. .

WPA DARBININKŲ 
STREIKAS PLEČIASI

La Cro8fee, Wis.— Dėl 
audringo ir .smarkaus lie
taus vanduo užliejo didė
lius plotus žemės.. Vienas 
žmogus prigėrė potvyniuo
se. Šimtai Žmonių' liko bt 
Yiamų. La Farge miesteli?

kaitoma, kad nuostolių 
bus apie $500JMX). "

tvaImdar
$36,000,000 UŽTVAN-

KOMSSTATHI
Washington,D. C, —Šio

mis dienomis kongresas 
paskyrė <įar $36,000,000 
statymui naujų Užtvankų 
Tennešsee slėnio upėje. 
Taigi Užtvankų statybai 
jau yra paskirta apie 
$110,000,000.

Berlynas — Visoje Vo
kietijoje naciai mitinguo
ja ir ruošiasi naujoms 
skerdynėms. Vienas žyde
lis, kuris nacių buvo pa
imtas “globoti”, nusižudė, 
bijodamas, kad jis nebūtų 
nužudytas už draugavimą 
su vokiete.

Naciai plečia savo tero- 
f rą prieš katalikus ir žy- 

. dus* Jau savo kruvinomis 
i rankomis pasiekę ir ma«

mus. ;

ra praneša, kad Bad Toelz, 

kė visiems Žydams išsineš
ti iš to miestelio per 24 
valandas.

Berlyno apylinkėje vieš
bučių ir bendrabučių savi
ninkai nusprendė iškabin* 
ti parašus, kad jų įstaigom 
se Žydai neaptarnaujami.

New York — Amatinin
kų streikas prieš $93.50 
mėnesiui algas plečiasi.

Ęroądivay, Daugiau mūrininkų, tin- 
Bos*on: Mass- v 'kuotojų ir geležies darbo

2) pakeičiant adresą, uz-J Jarbininkų išėjo į streiką,
sipreninnerttojant laikraš-l Gen Johnson, buvęs NR 
t| “Dagininką”, siunčiantį a. diktatorius šio streiko 
spaudos darbus, skelbi-; nepripažįsta. Bet darbinjn- 
mus, atsiklausiant kainų organizuojasi paskelb- 
uz prenumeratą, skelbt-‘ .
mus, spaudos darbus, rei
kia siųsti šiuo adresu: 
“Darbininko” Administra- 
cijai, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

3) straipsnius, kores
pondencijas, pranešimas ir 
kitokius rastus laikraščiui 
“Darbininkjii” siųskite a- 
dresu: “Darbininko” Re
dakcijai, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. .

Gerb. LDS, kuopų valdy
bų, narių, “Darbininko”' v 
skaitytojų, bendradarbių bus sudaryti haująlėdera- 
ir rėmėjų prašome viršui. 
pažymėtų taisyklių prisi
laikyti, nes tuomi tie tik 
palengvinsite darbą, bet 
padėsite išvengti klaidų ir 
sutrukdymų.

liucijų, seime bus kalbų ir 1 
paskaitų. Studentas Anta-1 
nas Miciūnas, “Blaivybės 1 
Dirvos” redaktorius skai- ; 
tys paskaitą: “Vyskupas 
Valančius ir Blaivybė”. 1 
Studentas Juozas Neve- j 
rauskas skaitys temoje: 
“Blaivybe Šeimoje”.

6 vai* vak., parapijos ; 
Įėję, 492 E. Tth St., primi- 
cijantų kunigų Tėvų Ma- j 
rijonų Juozapo Pauliuko- ■ 
nio ir Antano Švedo, jų gi
minių ir seimo dalyvių ir • 
svečių pagerbimui rengia-’ 
mas bankietas su įvairia ’ 
programai Dalį programos į 
išpildys art. Rapolas JuŠ- j 
ka ir Šv. Petro parapijos 
choristąi-ės,

LENKUOS ARMIJOS VA- 
DAS GRASINA DANCIGUt

Varšuva ~~ Rugp. 6, 
Maršalo Pilsudskio legio- 1 
nierių konvencijoje, kuri į 
įvyį<o Krokuvoje, paminė
ti legionierių pirmą žygį ' 
prieš Rusiją, rugp* 6 1914 i 
m. ir pagerbti naująjį ar- 

?Ąjos vadą, generalį iną? 
Aktorių Edwardą Rydz-<

tas protestas prieš Danet* j 
go valdžią, kuri ųeąiląiW | 
Lenkijos nustatytų muitų ; 
ir patvarkymų.

Gen* Rydz-Smigly savu ■ 
kalboje apie kilusią kovą ! 
dėl muitų, pareiškė, kad 
Lenkija nenusileis ir ne
duos paimti iš Lenkijos ką 
ji dabar turi “nei vienos į 
sagos nuo jos švarko”.

Lenkiją įteikė Dancigo ? 
valdžiai antrą notą, kuria i 
reikalauja laikytis Lenki- < 
jos ministerio nustatytų į 
muitų ir parėdymų.

RAODONiĖjTŠijSIRDPlNO \ 
MILIJONIERIUM

Maskva — Šiomis dieno
mis čia besilankąs Jung. J 
Valstybių milijonierius į 
Edward A. Filenė, 75 metų 
amžiaus, susirgo plaučių 
uždegimų. Sovietų dikta
torius Stalinas įs a k e J 
Kremlino specialistams At* | 
vykti prie ligonio- ir su- | 
teikti jam pagelbą. Du ~ 
Kremlino- gydytojai ir dvi

ti generalį streiką. Taigi 
apie 36 unijų darbininkai 
gali būti iššaukti streikam 

; Gen. Johnson yra dabar 
Works Progress adminis
tratorium. Jis prisibijįš, 
kad prie statybos darbų 
gali pritrukti darbininkų.

PASKYRĖ NAUJĄ DIK
TATORĖJ INDIJAI

Londonas — Anglija pa
skyrė Marąuess iŠ Linlithį- 
gow Indijai. ' Jo pareiga 

ciją visoje Indijoje - sulyg 
pasirašyto bilio pereitų 
penktadieni. Per penkis 
metus jis bus potencialiu 
diktatorium aut 352,000,- 
000 žmonių.

“Darbininko” Radio
Programa

šeštadienį, rugpiūčio JO dieną, 2 vai. jo pietų iš 
radio stoties WAAB, Boston, Mass. vėl turėsime pro
gos išgirsti Darbininko Radio chotą ir solistus dai
nuojant gražias lietuviškas dainas.

- Prašome pasukti savo radio rodyklę int 1410 ki- 
locycles 2 valandą po pietų ir klausytis iki 2:30 va
landos Darbininko Radio programos. Pasiklausę, pa- ___ ____  ___ __  r.

^rašykite kaip patiko adreisū: Darbininkas, 366 W. j slaugesi antaraauja ligoni 1 
Broadway, So. Boston, Mass. arba’ WAAB Station, j Be to yra įr jung, Valst ' 
Boston, Mass. ! ambasados gydytojas.

1. Radio stoties Pranešėjo kalba.; ’ Užsienių ' departmento 1
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir I komisaras telegrafavo so-

Pranesėjo kąlba. ■ «■•• • > w I vietų konsulatui Berlyne, -■
.3* Suk savo ratelį Daukša j kad tuojau išduotu viii ;

o ęH7“V Vokietijos gydytoM to-
4. Kalba Kun. PranciškusJuškaitis. t*. •- - .. ..
5, Tų mergelių dainavimas KąČanąuskąs.

Solo —r Adomas Barauskas .
■ / 6. Skunda 1 a * • * T*■ T ***■*■ * * »• * •-1* * ** i > M** * < Paulauskas* |

Darbininko Radio Choras
7. 0, ko .../..........ta.o....... ..o...*.....,...* Vaičiūnus*

Solo Afeną TaruŠkaitė
8* Darbininko Radio Žinios. .
9. puetas Pasirenlc&nt

Alena TaruŠkaitė ir Adomas Barauskas, i _ , . „ .
10. Tu ir aš ....u. Vanagaitis* itū trwbus I

> Darbininko Radio Choras tVtel Kunig&l prata' J
Darbininko Radio Programos Vedėjas ir Pranešę- mi suairinkti.

jas Rapolas Juška* akompanuotoja p-lė Marijona [Pirm. Kun. F. JoŠkafttar^ 
TreinaVičiūtė. ' ': t • ■.RaŠkKwn* 8» KneHfiik l

dies ir plaučių ligų specia
listui, kad jis galėtų ob» 
laivių atlėkti j Maskvą.

Bugpifl&o 11, 4:30 vak 
po pietų 50 West 6th BŪ 
So, Boston, pas kun. 
Virmauską klebonijoje f*"' 
vyks Boitono ProvincŲoa j 
Kun* Vienybės nepapraa-
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Tol. So. Boston 0823 .
LIETUVIS DANTISTAS

Paieškai! savo broli Vincą Bar- 
tniką paeinantį iš Stroga Utna 
kaimo, Prienų parapijos. Į Ame
riką atvyko prieš 40 metą. Gir
dėjome ,kad pirmiau yra gyve- 
n§s Pensylvanijoje. Prašome at
sišaukti pačiam, arba kas Žinote 
prašytume pranešti jo adresą. ■

EVA BRUZGIENE,

NEJUDINAMŲ TURTŲ ĮKAINUOTOJAS IR 
. ANTSTOLIS — APPRAISER;

KAZ. J. KALINAUSKAS 
^ADVOKATAS 

J< ‘darbininko” Name 
" (antroa luboa, Room 1) v 

M8 Broadway,So. Boston. 
p ( tel. 8d. Boston 835T ‘

•”* Bostono Ofisas: •« 
60 Stata 8t, Rooin 825 
? Tet Hubbard 9896 

Gyvenimo ; 33 Roęemont Street,
Tel. Talbot 2878 Dorchaster, Mase.

; F. WAITKUS 
r^BTUVią GRABORIUS 

f 148 Columbia St. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai: ' .
Ofisam TROwbridge 7880 
Namai: TROwbridge 6434

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius *

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadway, Boom 4 
South Uoiton, Haas. 

Telefonu: Parkway 1735-M.

PIGIAI TAISOME
• > STOGUS ■ 

SO. BOSTOR ROOFUfG 00.

I JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
.* TELEFONAI :.

South Boston 10574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

. Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BŪTTLINGCO.

C. jf. GRIGAS, SAVININKAS
* Išdirbtas gerų minkštų

gčrimiį. .• -
107 W. Sisth Street, 
. SOi Boston, Masa.

Namai? 181 D. 8t., So. Boston

Brisiekęs Advokatas

JUOZAS B. BAILIUS
Veda visokias pievas. Daro vi

ena legalius dokumentus
317 B St. {kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas; Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

JUOZAS M. ŪIUS
DININKAS t ,. .

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksiniai itf sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So, Boston 2600 I
Lietuvis Dantistas 1

A, L. KAPOČIUS
251 W. Broad^ay, So. Boąton 
Ofiso valandos nuo: 9 iid nuo 
Į;3O iki ė ir nuo' 6:89 ikl .ft * t. 
SttędoBBta nuo 0 iki 12 y. <Hen«. 
gobėtomis nuo 9 Iki 6 VSl. vakare, I 
Ntdlliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

' . (payil a^tartĮ) .

JOHN J.GRH3ALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
' 598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room3

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

(ĮUEEN ANN LAUNDRY,
- ĮKMl ■ ,

LIETUVIŲ SKALBYKLA 
Skalbiame ir- protiname visokius 
drabužius, Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaiū ta(: 
$o* Boston, Cambrldge, Brlghton 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
Ir Datyrslte, kad gaunate patarna

vimą. už pigią, kainą. •
7-9_Ellery Bt, go. Boston 

Tel. So. Boston 2928

I FOTOGRAFAI STULAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, Šeimyną, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS O. STUKĄS 

453 Broadway, 
South Boston, Maas.

/ Tel. Šou. Boston 2029 z 
" * T41. Nor. 0242 - -

ALENA S. STUKIENS ~ 
' *• GSL^hiSfiton. St.,, - v 

Į * Tt Nofwood< Mas^. ■ v

lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel So. Boston 2300 ^
; 414 Broadway, So. Boston d 
.Ofisais atdaras huo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po pletij ir 
nuo 6 iki 9 i. vakare. Šventą dieną

«.-• . pagal .aupltarimą. •.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

t BARASEVIČHJS IR i
i SŪNUS .

; Beakusiu ir 8*vktovii Šito
- VelMyMs • 

LI1TUVIV GBA10BIU8 1B 
BAIAAMUOtOJAB

Gyvuoja 26 metei. Pataruavi- [ 
[ : mis dieną k nikti. 
» suta Komo Taisąs 
L _ Ofisui :

Adresas:
933 Ė. Broadway>
& BOSTON“ MĄgŠ

- ADVOKATAI

362 We»t Broadvvay, . * r So» Boston,
j Telefonas šm Boston 0501 * \

^kuopr žtataKSž 

rinkimas, įvyks sek., vietai keliu eunrera-
11 d., tuoj po sumos, baz- 
nytinėjesvetainėjė.

; z Valdyba.

■MtaHMMm'MtotatatamMta'HMIMMMMAMMMMtaMMMtaMaAnMI

VIETINĖS ŽINIOSJL JLm4 JL JLX > JL4 iCr'; JLJ JLJL > JL

Visuomenes vadai, dvt- 
sižkiai,prafesiJonalai, rė
mėjai, draugai! Vyčių sei
mas čia pat! Ar dalyvausi? 
te seime, sesijose? Ar pa* 
dėsite jaunimui svarstyti 
jųjų kilnius reikalus? Ar 
padėsite nutiesti gaires a-

Ii vieta, tikrai, visoje 
Amerikoje vieninŪK tėra. Į 
Jot dįįtomul nė viena kilių 
piknikams vieta, nebepri-l 
lygsta. Visais patogumais g 
irgi visas viršyja. Ten grail " 
feffiįSjfc’"£? Lietuvos Vyčiu XXIII SeimasIgSS^^ 

merikos lietuvių jaunimo VyčiM rirai negriėjoir 
pažanga žios žalits visuo- |“e<ale® „<®V<»WW 
meniniame gyvenime jr ji darbų,, jei jie ' neturės 
kelti lietuvių vardų Ame- plačios Amerikos lietuvių 
rikos ir pasaulio akyse, • Visuomenes ir vadų prita- 

Vyčių org. įsteigus, 1912 Į®’0'. . ?
m, j vyčių eiles buvo susi- Mes negalime . taip sali 
ražus (daugiausia atvykęs Rmial ■ s^eti ir svajoti, 
iš Lietuvos) rimčiausias |Ar 
pilnas jaunatvės energijos ne_ln®er®n^^ai turėti; 
jaunimas, daug kunigų, M tautiečiuose gęstan- 
įrofesionalų, kur visų bu-W Ne- Tuke-
vo bendras obalgis “dirbti ne,,., Mes tu*
naujai suorganizuotai vy- nr^e riti, kuogreiciausiai 
čių org’*. Prip to kilnaus dąrbo. ; -

~ ~ k T i ~ Jėtaės^giliai-įvertintu^Vyčiai turėjo pakanka- gaIi
mai vadų, nfes kaip mine- hįongg jy realizuotume 
jau visi garbingi-žmones|tuos aideKug kultūrinius 

miai progresavo it, jųjų|yautumės tais garbingais 
jaF^a1’ buvo visų ®uoslr" principais ir įgyvendintu* 
džiai remiami n- iš visų su- me aavo aukštus tikslus ir 
Šliaukdavo užuojautos. kitoias idsjas. ir jei mes 

Laikui bėgant, vyčiamsI vieningai dirbtume, Vyčių 
pritruko vato, nesįgyveni- kilni suteiktų daug
mo aplinkybes išblaškė vi- Laudos jr garb§s . visai A- 
sus po visas pasaulio, sadmerikos lietuvių Tautai!., 
lis, daugumui gyvenimo - • ... •
apystovos pasikeitė ir no- ; CTRANIl PAFF 
roms, nenorams turėjo ap- Į . vi nnlĮU uArĘi 
leisti taip numylėtą vyčių Puikiausias Restoranas-Valgykla, 
organizaciją. [kurioje yra skaniausi valgiai ir |

Organizacijos vairas, pa-Į . gardžiausi gžrymai.
teko į jaunesniųjų vyčių Savininkai lietuviai. y « 
vadų rankas, kurie neįguJ 374 W. BROADVVAY, 
dę organizatyviniam vei- 1 So. Boston, Mass. \ 
kime, padarė ir klaidų. | ’•• • • ; ; '■ "; '■ " • /

pią gal ir bus didžiausia 
priežastis vyčių organiza- ,cįjos susilpnėjimo. Pąsiro-Lrt^yn?o^t^^Ž^S& 
džius org. silpnėjimui, Vl- | daug praktikos. Mokykla įsteigta 
sūomenė atšalo nuo vyčių, W m. _ protesi^ii rių tik dalelė te - L» 
priklaufl^fūaurdvasiškipuj * 
į Vyčius Šaltokai pradėję 
žiūrėti, žodžiu sąlygos pa
sunkėjo visais frontais. 
Bet kodėl taip yra? Ar to
dėl, kad jų veikimas susil
pnėjo dėl stokos vadų? Y- 
ra vadų, kurie ir dabar į 
vyciua šaltai žiūri, deb ko
kių ten’ kivirčių, tarp va
dų ir eilinių narių ir taml

»I

2^ 2^a,^a? ^kaudŪS Į p; Mykališkes, Lithuania, I

.reiktų ignoruoti ir, į juosiFirion šCDOTctostį Mass? j 
su įroniją žiūrėti? Būtų la
ba! gerą, kad visi užmirš
tų praeitį ir vieningai su
šuktų- tf į darbą vyčiai, j 
darbą mūsų jaunimas!” 

Visuomenės garbingi va
dai, Jus1 visi gerai žinote, 
kad organizatyvis darbas 
yra sunkus, nes. šią dienų 
jaunimas org. nevisi sim- 
latizūoją, bet jeigu dar 
randasi jaunuose vyčių va« 
duose iniciatyvos išpįęsti 
jaunimo org., mūsų visų 
pareiga jiems paduoti ran*

Rūpinamės kitohais ką- 
talįkiškoinis org., bet jau
nimas bevėik užmirštas. I 
O iš kur mes gausime na-1 
rius kitoms org., jeigu ne* I 
sirūpiname jaunimu? Juk 
yisi žinome, kad vyčiai iŠ- Į 
auklėjo visuomenei ir ar*

GAMSIAKALSIAI

Ini. Stam Bfltokti, S*v.
TKL. SO. BOSTON 0558

848 W. Bro*dw*y, fo. Ęoiton, Mum.

į METOVOS SVEČIAS | met dar daugiau visokių l 
pamąrginlmų. Tik paklau
sykite, programa susidės 
iš: dainų, sporto;mutikon, 
plaukimo, “Beimo” ir dar 
daugiau.

Dainų programą išpildys 
N. A. lietuvių parapijų 
chorai; sportą išpildys žy- 
miausi vyčių sportininkai. ] 
Taipgi groš garsusis P; 
Navis orkestras ^BeąnuP- 
brangįausios dovanas, -o 
ka kalbėti iau anie vietos .. ... 
gražumą. Puiki salė, gra- siais gėrimais. Bet kitu atžvilgiu, no
žus kalnelis, pušynas, gg- Bus įvairių žaislų. Dabar I vienas paklausia, kodėl 
lės, viliojantis sidabrinis madoje esantis sportas ar- per dvidešimts metų ši 
ežeras/ geriausios maudy- lenktynės irgi bus, jaunimo organizacija ne< 
nė^JaivėliaL panivažinėji-l Matysite^ gra^imius arJ^į^iyG; jaugti įjiidesnę, 
mui ir visokių Malonumų liukus lenktyniuojant. Iš-1 skaitlingesnę ir turtinges- 
praleisti gražią vasaros laimėjimų taipgi netruks, nę organizaciją, negu, kad 
šiltą dieną. Visi į gegužį- Viši važiuokite Pstlangon, ji yra šiandiena? Kas jai 
nę! Bet kaip? Juk pė^l Ugp&čio 18, o matysite [kenkia? Kp trūksta? yygįį or^.Vyčiai-

^n^irraidžiai^ivpciai turėtų užsibrėžti ^^avo it, jųjųSS 
Vyčių vietinę kp. važiuoja Į tęs. Autobusai nuo bažny- [šiame seime, kad pageriu 
bus'ais, važiuokime ir mes Į $jos« jgeis po 7,9 ir 11 vai. [ nūs ir padidinus savo or- 
kartu! Turėsime linksmą mišių. Įsigykite bilietus Į ganizaciją? Kas reikia da> 
kelionę,“ važiuodami <fei’ kelionės ir įžangos .iŠ ank* ryti su tokiais vadais, ku- 
nuosime su jaunimu. Įstp; . Kvieslys. Į rie mums tik akis dumia,

Bus*ši išeis nuo lietuviu Į-------------kkmums nepadeda? Tai tik
bažnyčios W 5fh St. 10:30 Į Rugpiūčio 10, Steponas keletas klausimų, kurių 
vai. ryto. Nelikime nei vię« Kazlauskas (Mr. Murphy) vyčių* darbuotojai vienas 
nąs namie! Visi į geguži- iš Montello priims motė- kito klausia, bet tikro at- 
nę ! Visi Į gražų. Maironio I rystės Sakramentą su Ona sakymo negauną.
parką! - ĮMorkūnaite, - Cambrid g e Nuo pereito seimo, vy-

Kviečia rengėjai ir visti* lietuvių bažnyčioje. Svei- ęiai padare gražią pažan- 
ne L. Vyčių kuopa. Į kiname flaūją porelę.. y gą^ buvo gražiai, sutarti- 

Kvieslys, Į . _. ,' '1 , ~ nai, veikiamą,% organižuo-
—, ^USS. jama jaunimas į kuopas.

GRĮŽO . Juskaitią, So. Boston kle- !pereitais metais, atgaivin- 
v. bonaš kun. P. VirmauskisL į*. 3Uorganjzuota naujų

Kun. K. Jenkks, P. Ki- hr kun. A* Karužiškis iš k^u vaiauardetir i or* 
sielius ir Co. laimingai gn- cieveland, Ohio. lankėsi “ JįLfe3 prirašyta dau- 
hSif’af* sste’s?1 p?."8“ •“•,fc”s?s5?a2 s. 
j Detroit, Mich. pakeliui [ Hartford, Conn. Gėrėjosi fu' nariu ir visas' ore-ani- 
daugeli .rietu. .Ilgiausiai moteru posedžiari-. veIkiinas Žylnai
apsistojoElmhurste.nibgt |mu. ■ ; ; . . r. vjęnok jSek,

į Jtu buvo rašyta, kad 
ninku seimui, kurs 

fksta rugp. 11d., So, 
x>ne, yra kviečiama 

mg dalyvių, šiuomi gali- 
^ma pranešti, kad Blaivi- 

*4nkų seime dalyvaus ir iš 
4etuvos turistas kun. P. 
.šunakis. Jis pats yra blai- 

fcįįjninkas. Seimo posędžiuo- 
/Mj^eruot apie Lietuvos 
^Blaivininkus; Kun. Lutos- 
: kiš dalyvaus ir bankietė.

VISIĮL.VY6IĮI

, - Visi žinote, kad šį sek- 
^Madienį, rugp. 11 d., įvyk- 
f «ta L. Vyčių N. Anglijos 
; Apskr. metinę gegužine, 

ironio parke, Shrews- 
._._ry, Mass. (šalia Wor- 

i ysetter).
‘ ■ t Ar Tamsta jau pasiren- 
7 |$s į Sitų jaunimo šventę? 
’ Jei ne, tai ko laukiate? 
<, fhik apleisti negalima! Vį- 
i tsi prisimenate vyčių links- 
s muš išvažiavimus, o šie-

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia
lios ' pamokas duoda

' m-Hi Baton 8520 /

I ADVOKATAI RAIKAI
" ’iunfiiNhiąo name’ ‘ -■
. ' Broadimy,

; South Jtoiton, Mmi

UnksmintaMM. šių metų rugp. mėnesį
Toje, gražioje vietoje; P-S. 14 ir 15 dienomis į- 

IrugpiūiSio 18. Cambridgel vyksta L. Vyžių org.dvi- 
lietuvių parapijiečiai pik- dešimts trečias metinis 
Ininkaus. Prie Ko pikniko seimas. Jei K organizacija 
visi uoliai rengiasi. Ges- S^ėjo įgyventi tiek metų, 
padinčs kepa, verda, gami- suprantama ji privalo tu- 
na skanius valgius. Vyęai reti aukštus idealus ir yra 
ruošiasi visus, trokštan- pastatyta . ant tvirtų pa- 
a» p.gMytl matų.

Rugp. 1 d. staiga mirę 
širdies liga sirgus Juzefi- I 
na Slezevįčiėnė. Laidotu
ves įvyko ’ su pamaldomis 
iš šv. Petro lietuvių para
pijos So. Boston, rugpiū-Į 
čio 3 d. ’

‘ Velione buvo našlė ir gy- i 
veno pas dukterį, Oną Ko- 
tienę, 259 Athens Street J 
South Bostone.

Apart dukters Ji paliko 
seserį S. Vyšniauskienę, 
kuri gyvena Avon, Masš.J 
Rožę Obedenkienę, gyv.l 
So. Boston, Mass. ir du 
broliu, Juozą ir Antaną 
Kalinauskus. ’ Į

■ - ■ - ? ...... ................■'. |

VilŽIUO JA POILSIUI » ‘ -j
So. Bostono Sv. Petro! 

parapijos ir Mdntello šv. 
Roko parapijos Marijos] 
Vaikelių draugijėlių na-1 
riąi, vadovaujant kun. K. 
Jenkui ir kun. X Petraus
kui, vyksta įMayf lower 
Grove/ Whitman, Mass. 
vienos dienos poilsiui ir 
pasilinksminimui; . Linki
me laimingai praleisti die- 
nelę. ' . - j

CAMBRIDGE, MASS.
PARAPIJOS PIBNIBAS

Parapijos piknikas, rug- 
piūčio 18 d„ sekmadienyje4 
įvyks gražioje, patogioje, 
erdvioje ir .visiems mėgia
mo jePalangoje, (Jaętiįū* 
en) Lawręnce, Mass. 
w Į^I.I I R •Ali0Ml..»«.|-ii>t,.Į.ąiRį«įĮiii.l^

‘ įgiau; vietoj kelių suorga-
’ nizuotų ar atgaivintų kiro* 

pų, turėtų būti visose Iiė<
— tuvių ‘kolonijose bei para-

DAKTARAI į: Kame čia kliūtis? Atsa-
■.  .-—Įkymas sunkūs, ’tįk išorinis

' --įus hetųyybei euram- prtežaščių. Bet ar 
Jaunimo neorganizuo-t - - — --

MUZIKUS. MOKYKLA
■ ♦

M. Treinavičiutė, moky
toja, moko muzikos pianu.

. Ji yrą baigusi 
r ABLT1N PIANOFORTB : 

KOLlGUą

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

l litt M - V I jaųie, o tuo tarpu, tas pats| UKi Mt <t ii A vi L K- = [pavojus gręsia ir Vyčiams* u 4. * • +• • - • 2 rA^a praneškite: M. Plekavicius,
i . i- -r «-u. - j I • 7 reiktu ignoruoti ir.,i iuoSiva™™ at jutam:= Arti Mumcipal Buildmg | ĮBet vyčiai patys -turi did- 
| 525 B. Broadway, S. Boston = lyyrigkai gintis nuo to pa*

7°^ Į talką turi pasl- 
= 5 ir nuo 6 Iki 8 vaL vakarė. Ofi-Ę kviesti VISUS lietuvių kąta- 
|sas uždarytas subatos vakarais ir j h;Vn vadus O VDaČ lietuVV- |nedSldieniais, taipgi seredomls nuciš I, °
|. jątoa dieos uMajytAs. į [ bei ištikimus dvasiškius.
į Taipgi noimu ir X-Ray jį Tokie vadai, kunigai, in- 

*-~ teligentai susilauks dide
lės pagarbos iš vyčių ir 
[tauta bus už tai jiems dū

li kinga. Tad, vyčiai, ieško
kite ir kvieskite tokius Va^ 
dus! Ir sutelktomis, ben
dromis jėgomis, su nauja 
energija imkitės yytiško 
darbo Dievo garbei m tąų-

[ tos gerovei! Neduokite 
f silpnėti tokio garbinga 
į vardo ir didelių nuopelnų 
Į vyčių organizacijai.
[Į L. Vyciąi turi aukštus i- 

dealus. Jų obalsis “Dievui
[ ię tėvynei”, yra didis ir 

galingas, nes jis apimą 
Viską ko ši organizaciją

I gali trokšti. ’ Vyčiąi t tiiri 
Į kelti ir' skleisti lietuvybės 
I dvasią Amerikos lietuvių 
I jaunimo tarpe; rūpintis A*

DR. J. LANDŽIUS 
(SEVMDUR) 

MITUVIZ OTOtTOJAB IR 
•: OŠĮRURaAR ■■ 
534 E. Broadway

South Botion.Mass., 
3W. Bouth Bortoa ŠTIŠ

■ 3«i neatsiliepia tai laukit: ■ 
AJgonąuln 97B8 , ,

Tel Trowbridge 6830.

JOHN REPSHIS, M. D.
UBTjrra GYDYTOJAS

Oflso Valando»: 2—4 ir tk-8 

? 278 H&rvard. Street, 
kamp. Imnan artį Central Są.,

Cambridge, Maliu

BAIDUS 
Perkraus- 

. . tome 
VISUR 
PIGIAI

* GREITAI 
M. SAUGIAI

LITHUANIAN 
FmNITIJRECO.

326-328 Bręadway 
Tek South Boston 4618

EDWARD L. HOPKINS
®®w©®®e®®e®®®®a®®©®ae®ee®ow«eM«
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MOTINĖLĖS DR-JOS SEIMAS
šiųomi skelbiame dr-jos “Motinėlė” metini seimą 

rugpiūčio 20 d., Adelphia Motely j, Philadelphia, Pa. 
. apie 4 Vai. po pietų. Visi tos .organizacijos nariai ma- 

lonėkitę dalyvauti tame svarbiame susirinkime. Jei 
kurie negalėsite atvykti tai įgaliokite raštu kitus tos 
dr-jos narius, vykstančius į seimą.

Kun. Dr. J, B. Končius, 
Pirmininkas

Kun, J. Balkūnas,
’ Sekretorius.

PHIUDELPHIA, PA. LIETUVIU DIENA LAKE-
W09D PARKE AUG. 15DĖMESIUI PHILADEL- 

PHIECIŲ, O YPAČ 
"—• jukglėčių------

Visi, kas myli tyrame
orė pasilinksminti ir savo r
grašiu paremti naudingą, R l*
kilnaii dalvka vra širdin- Lietuvių parapijos sa- sai kviečiamas SSlankrti Susirinkimą vede J.

.1” •» « s“;
• dai, kuris įvyks p. L. Gu-} Rinkimas buvo gyvas ir į 

davičiaus farmoje, Orkes- aomus* -
tras tame piknike pradėsi Lietuvių Dienos, rugpiū- 
groti nuo antros valandos J čio 15 d.,^pamaldos prasi
mo pietų. Bus daug, daug Įdės lygiai 10:30 Lakewood 

• įvairumo. Todėl dar kartą parko salėje. Šv. Mišias 
primenu: inalonėkite visi atnašaus kun. V. Matulai- 
išgirstl Šv. Jurgio parūpi- tis iš St. C lai r; diakonu 
jos klebono, kun. Igno bus kun. lįf. Daumantas iŠ

* Zimblio nuoširdų kvieti-Girardvįlle ir subdiakonU
mą — atsilankykite gau- kun. P. Laumąkis iš Maha- 
Siai į tąjį pikniką. K. V. noy Gity. Pamokslą sakys

AntrasšiųmeiųLietu- 
vių Dienos visuotinas de
legatų susirinkimas įvyko

nuomones, yra per mažas 
gyvenimui. Nutarė taipgi 
stengtis iškovoti darbinin
kams didesnę algą.

Shenandoah’o mies t O 
konsulo nariai priėmė re
zoliuciją prikalbinti moky
klos direktorius priimti 
kuodaugiausiai darbo ir 
pinigų iŠ WPA, kad dau
giau darbo būtų Shenan
doah’o darbininkams. Su- 
lyg Jų išradimų, dabarti
niai . projektai pristatys 
darbą tiktai 200 darbinin
kams.

ValstybėsPublicServi
ce Commission nagrinė
jant elektros kompanijų 
kainas už vartojamą elek? 
trą, randa, kad Shenan-

doah-e Žmonės mpka nuo 
35 iki 50 nuošimčio dau
giau, negu kituose mieš
tuose.

Pennsylvania Power & 
Light kompanija, kuri pri
stato. elektrą Shenandoah 
ir 27 valstybės apskričiuo- 
se, atsisakė savo kainas 
sumažinti. Tad Valstybės 
puhlie Service 
Sion darbininkai peržiuręs ---- - -
šios kompanijos knygas, 
ir duoda konipanijai iki 
rugpiūčio 17 d., duoti pas
kutinį atsakymą, ir po 
tam įsikiš valstybė.
- Anglių kasyklos darbi

ninkai veik" iš visų apylin
kėj kasyklų nusiuntė savo 
delegatus į susirinkimą, 
kuriame tvėrėsi darbinųi-

..... . .......... r .y . ..... .
kų organizaciją, kad pri- vien visi veiktų 
vertus kompanijas taip iš
dalinti darbą, kad visos 
kompanijas tiek dirbtų, Didžiojo choro narių 
kiek ir kitose apylinkėse jųjų draugų metinis iš? 
dirba. Žiavimas įvyko pereiij

Sūsirįnkime patvirtino sekmadienį, Springbro^
Šv. Nikolo miesto vietines | park’e. Piknike dalyvavę 
unijos priimtą rezoliuciją, suvirš 60 asmenų, Kadan-- 
kad didžioji’ anglių iŠdir- gi šis parkas buvo veik vi* .

CHORO PIKNIKAS ji

7

V
Ji
e

J

3bystė (breakėr) nedirbtų, Įsiems naujas, diena graŽ^ 
ir ne per Šilta, tai visi gė*^ 
rai pasilinksmino. Skanių^ 
valgius pagamino A. 
guolienė ir < Ciupliene, r- 
gelbstint, p. Kiguoliutei 
Salinkiutėms. • Visi grįžti 
pailsę,; bet patenkinti. Svė¥ 
cių tarpe buvo mūsų abęč 
kunigai, kun. L A. Kar^ 
liūs ir A. J. Degutis. .. w 

I < “Pūtis” 1

SCRANTON, P*. į

kai Suffolk kasyklos ne
dirba. - Taipgi buvo /priim
tos taisyklės, kurios bus 
pristatytos visoms anglių 
kompanijų unijoms dėl 
svarstymo ir priminimo.

Ir prezidijumas, kuris su
sidaro iš: *J. Gladski, pir
mininkas; A. Gvaizdaus- 
kas, vice - pirmininkas, ir 
J. Fpwlėr raštininkas.

Nutarta pasikalbėti su 
anglių kompanijų 4arbi* 
ninkais, kurie pristato an
glisSummit Hill anglių iš- 
dirbystei, ir5 prikalbinti 
Šiuos darbininkus, kad iŠ-

Detroito Žinios
Šv. Juozapo lietuvių pa* 'J 

rapįjos išvažiavimas įvyks | 
sekmadienį rugp. 11, Laįe Į 
Arien parke. # I

Bus gera proga žmi>>| 
nėms iš visų apylinkių su-1 
Važiuoti , ir pasimatyti ,}r| 
kartu praleisti gražiai laį-1 
•ką.' . '■ / 3

Komisija praneša, kad 1 
valgių ir gėrimų bus už* | 
tektihai. Programoje bus | 
lenktynės, virvės trauki* | 

I mas, ir daug kitokių prą- į 
mogėlių. Galima bus gerai j 

I išsimaudyti, ežere.ir pašl- j 
važinėti. , . - i

kun. J. B. Končius ir ML 
Carmel, Pa. Mišių laike 
bus kolekta Tėvų Marijo
nų kolegijai, Šv. Kazimie
ro Seserų ir Šv. Pranciš
kaus Seserų Mokslo įstai
goms. šios apylinkės cho
rai, vadovaujant muzikui 
Šierantui iŠ Mt. Carmel, 
Mišių laike giedos lietu* 
viškas gražias giesmes.

/Pamaldoms, užsibaigus, 
apie 11:20 prasidės prog
rama. Suvienyti chorai su
dainuos linksmas lietuviš
kas dainas. Chorų vedėjai 
labai rūpestingai prie tų 
iškilmių rengiasi „ _ 

. Rugpiūčio 1 d; Chorų ve
dėjai - vargoninkai susi
rinko į Mahanoy City pa- 
rap. salėje ir išdirbo mųzi- 
kalę programą Lietuvių
Diepai; tame susirinkime [ ;
dalyvavo muzįkai: V. Šie- 
rantas iš Mt. Carmel, J.) 
Mikutavičius iš Minersvil- 
le, J. Sabaitis iš New Phi- 
ladėlphia, J. Šlūželis iš 
Mahanoy^City; minėtieji 
chorų vadai ir Girardville 
muzikas W. SoryS stt savo 
chorais pasižadėjo padary- motinos kūdikis ligoninė- ’sunkmtr’, sako Jėzus, ‘nuo

; ti praktikas ir dalyvauti,j je; Kūdikis mirė neapkrik- 
• Lietuvių Dienoj. Garbė gtytas.'Tėvai, būdami pa- 
1 chorų vadams ir choris-fty$ katalikais, reikalavo,

tams^ kurie uoliai^darbųo- kad klebonas laidotų šu[štF^s ir palaidotas. Uz-
' jasi Dievo garbei w Lietų- bažnytinėmis apeigomis. ^Li'įnvskaitaS 1 * miršti Ir gausiai daly vau- [tokia: Bus’ai lauks žmoįįų J 
1 viu išeiviu patriotizmo iw +n auotl apyskaitą. •«4

ŠV. PETRO PARAPIJA [ko tėvai nesilankydavo į 
Pereitą savaitę, staiga) •• 1“®“* t

ti praktikas ir dalyvauti j je; Kūdikis mirė neapkrik- 
Lietuvių Dienoj, Garb& gtytas.'Tėvai, būdami pa-

VALGOMŲ JŲ D AI KTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

* kitokius daiktus, Įnirie skelbiasi “Darbiriirike” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja^ Nuėję j bile. kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

vių išeivių . patriotizmo 
dvasiai sužadinti.

Šių metų Lietuvių Die
noj kalbės Pennsylvanijos 
Vice - gubernatorius T. 
Kęnnedy; jis yra ir Ame
rikos Jungtinių; Valstybių 
mainierių darbininkų Są-

I

ir senesni tą dieną bus 
parke,

Š. Staniulis sunkiai dar
buojasi, kad lietuvių spor
tininkų diena pavyktų. 
Jam padeda mažas būrys 
gerų darbininkų. Prašome .. .
lietuvių tos dienos liepa-1 , N^ja tyą^a bus’ų m į 

ti. Kaikurių užmėtinėji- Į ant Parker St., Park Pia- j 
I mai, kad nepavyks nėra Tripps Park ir ties bąjk j

POVILAS BtJSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
, * ’*■ k

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

. B&mpdeh.St, •..
Tel.HIGhlands.4855
HOKBURV. MASS.,

GRmmi

PERKINŠ SU: CASH MARKEI 
Povilas Baltrašiūnas, Sav. .

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS 
. 918 JS. Broadway 

TelephoĮie South Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St, 

Tel. So. Bostoil 9621

P. J.AKUNEV1ČIUS
GRABORIUS

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priek 
narnomis kainomis tarnauja.

Reikalui esant kreipkitės:
SOUTH BOSTON'
258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 . 

MONTELLO
16 Intervale St. 

Tėl: 4110

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GR AB ORIVS 
494 E. Broadway,

South Boston, Mass. *
Officęf TeĮ S. B.1437 

Zes. 158 W. 7th St.
, ReS?: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

Graborius - Balsamnotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 

Fanerai Home ir Rėš. 
564 Kast Broadway,

So. Boston, Naši.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

U1TVV03 DŪKTEBŲ DR4OS SV. JONO JB.V. BL. PASALPINĖ 
. f O GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarksienB,
025 E. 8th. St, So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 129S

Vlce-pirmlnlnkS Ona Slnurleaė, į
- 448 E. 7th St, So. Boston, Mass.

TOL So. Boston 3422
Prot Rait. Brone CltthlenB,

20Gould St., West Roxbnry, Mass.
Tel Parktvay 1864-W

Fln, pąit — Marijona MarkonlutS, 
' 33 Nnvarre St..<Ro»llndale, Mass.

Tęl. Parkway 0658-W
Ildtnlnk* Ona Stanlallute,

105 West Cth St, So. Boston. Mass
^varkdarS — Ona MirglrdienS,

1512 Columbin Rd., So., Boston, Mass.
Kasos Globėja —* E< Jannionlene.

142(JColumbls Rd„ So. Boston, Mass.
- Drauiljs savo susirinkimus laiko kas

aptri utarninki kiekvieno menesio,

ninkas. Tas garbingas sve
čias kalbės apie anglių, ka
syklų darbininkų reikalus. 
Garso redaktorius M. Zu- 
jus pasakys prakalbą apie 
mūsų —lietuvių Katalikų 
vieningą veikimą. • ” * 

Programos vedėjas bus 
kum Dr. J. B. Končius. Vi
sos kalbos bus trumpos ir 
labai įdomios. Skaitlingai 
Susirinkite į salę pasiklau
syti .tų/ garbingų asmenų 
kalbų; jų kalbos bus per
duotos per garsiakalbius 
ir todėl visi aiškiai galėsi
te girdėti. Didžiulė Lake- 
wood Salė gali sutalpinti, 
apie 3,000 žmonių. -. -

Visi automobiliais įva
žiuodami į Lakewbod par
ką privalo įsigyti tikietą- 
tag su užrhšų Lithuaman 
Day, Lakewood Park, Au- 
gust 15. Automobiliai ne
turintieji to “ta! ” -— ženk
lo ne bus leidžiami įva
žiuoti į parką.’ Pavieniams 
žmonėms bus pardavinėja
mi po 10c. gražūs ženkle
liai atminčiai. Kiekvienas 
tą ženklelį su Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis įsi- 
■gykite.

* Lietuvių Dienos šių me
tų pelnas yra skiriamas: 
Tėvų Marijohų Kolegijai, 
Seserų Kazimieriecių ir 
Seserų Pranciškiečių Aka
demijoms.

Presos Komisija.

Bet klebonas to negalėjo 
daryti ir nedarė. Tėvai už . ; . ..
tai supyko ant klebono; L 1 tai? velijimas gero savo|nyčią. Jeigu kurie dar

Tokiuos atsftikiinuose ,tiWetų. gaIW
įkaitinkite savo klebono. ?a_5 ai pa aaeR0S me ^as per paukščiai tie gauti pas bus’ą. ’ w j

užmetinėtojai. 4 . * KatiliŪM
. ; . (Šis pranešimas jįautįkl

■' Šv. Antano par. piknikas [laikraščio spausdinime j 
įvyks rugpiūčfrrlS dienąJ 
Beechnut Grove. Jie remia] 
mus atsilankydami į mūšų 
parapijos piknikus, tai ir 
mes; juos paremkime gau
siu atsilankymu* į jų pikni
ką. Nuvažiuokime tą dieną 
su savo kaimynais pasi
linksminti. Padainuokime 
jiems, kaip jie mums pa
dainavo mūšų pereitame 
piknike. Lai ranka ranką 
mazgoja, kad abi būtų bab j 
•tos.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirm. — J, Petrauskas, .

24 Thomas Park, Soa Boatoir, Mass. 
Vice- pirm. — V. Medonis, ’ 

21 SangeĄ SL, So. Boston, Mass. 
Prot. RaStininkas — GUneckls,

5. Thomas Park, So. Boston, Mass.. 
Fin. RaStininksa — Nevieta,

18 WinXIeld St., S o. Boston, Mass. * ',
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

‘885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
MarMalka — J. Zalkis, -

7 Winfteld St., So?Bo»ton, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre-'

»”a w tadienį, nut'arS priešintis 
E. Ttk 8t. 8d. Boston. Masą. ; paskirtoms WPA algoms 
1:80, vai. vakare, NtttMŠ VĮ-
tainej. -•••<■ \sais budais kovoti prieš šj

V,S? SS kuris, .sulyg jų

i

SHENJNDMH, PA,
IŠ DARBININKŲ 

GYVENIMO 
Shenandoah'ogenerales 

kasyklos konsilija, saVo 
susirinkime^ pereitą penk-

tai supyko ant klebono; 
.1. ’ ■ 
nekaltinkite savo klebono, v - ...... . .
bet patys save. Yra užtek-. »*» pnMauso jaunimui, 
tinai katalikiškųv ligonių,!/ 
kuriuose yra kapelionai. 3_ _ .Be to, rnibės blandoje « 
kiekvienas Katalikas g& 
mirštantį kūdikį apkrikš
tyti. Tik reikia turėti van
dens ir pilant ant galvos 
tarti šiuos žodžius: “Aš 
krikštiju tave vardab Tė
vo, Sūnaus- ir šventosios 
Dvasios”. Jeigu kūdikis iš
liktų, gyvas, tai vėliau at
nešti jį į bažnyčią, kur bus 
atliktos kitos šv. krikšto i 
apeigos. , /

Taigi neturėtų mirti be 
krikšto nei pienas kūdikis. 
Kiekvienas katalikas turi 
žinoti kaip apkrikštyti 
mirties valandoje.

• A

Hamtramęk, Detroito 
priemiestyje, kilo nepa
prastas streikas; Moterys 
sustreikavo prieš mėsinin
kus dėl aukštų kainų. Apie 
trys šimtai mėsinyčių dėl 
streiko užsidarė. Moterys 
reikalauja nupiginti mėsą, 
Streikierkos eina miesto 
gatvėmis it draudžia vi
siems pirkti mėsą. Neap- 
seita be įsišokimų. Keletas 
moterų areštuoti, • bet 
streikas tęsiasi. Daugelis 
krautuvininkų tariasi ne
bepirkti mėsos iš mėsos 
Sandelių. Išrodo, kad mo
terys laimės. Mėsininkai 
niėsą atpigins. Būtų gerai, 
nes dabar į mėsa . baisiai 
brangi. Darbininkas jokiu 
būdu neišgali pirkti. Tai 
pasekmės Žudyti gyvulius 
ir neleisti ūkininkams au
ginti tiek, kiek galt Dar
bininkai tokiam streikui 
negali nepritarti.

Pereitą savaitę palaidota 
Nellie Redmond Kasparie« 
nes, 8 nąetų amžiaus mer
gaitė. Motina biedna, tai 
gerieji kaimynai aprūpino _ 
palaidojimu. Bet biędnu- [kailį antaniniams, "nepai
nias neturėtų sulaikyti nė .sydąmi, kad jie kitados ė- kus jiems'nuveikite kata* Į 
vieno nuo bažnyčios. Del« |mė viršų. Visas jaunimas Ūkišką laikraštį. j

Nors pirmininkas pikniko 
metu buvo išvažiavęs, bet 
jo vietą užėmė* Jonas Grįšit V
kiai prižiūrėjo. Visi labai 
energingai ir sunkiai dir
bo ir jų darbas atnešė pa* 
rapijai gerą pelną.

Dar ne visi atsišaukė; 
kurie laimėjo dovanas. 
Prašome tų, kurie-turi ti- 
kietus su numeriu 62135, 
513, 1291 atšišaukti ir pa
siimti laimėtas dovanas.

Lankėsi muzikas, p. E. 
Šlapelis, buvęs Lowelf lie
tuvių parapijos vargonin
kas. Jis yra bdvęsir šios 
parapijos vargonininku. 
Jis norėjo pamatyti kaip 
eina jo pradėtas darbas 
šioje parapijoje. >

Kun. K. Jenkus, šv. Pet
ro parapijos (So. Boston, 
Mašs.) . vikaras lankėsi 
Detroite pas savo gimines. 
Kartu su juo buvo atvykę 
ir pC: Kisielius su žmona. 
Kun. Jenkus lankėsi pas 
šios parapijos kleboną ir 
svečiavosi. Linkime kun. 
Jenkui malonių atostogų 
ir laimingos kelionės.

Kun. J. čižaųskas, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
išvyko į Chicagą dalyvauti 
Lietuvių . Dainų Dienoj, 
kur buvo sudainuota vie
na jo kompozicija. Jo vie
tą parapijoje užėmė kuni
gai Silvijus ir Valaitis..

Šio menesio 25 d., Atkin- 
son Pield, 3 vai. po pietų 
įvyks nepaprastas susirė
mimas tarp šv. Petro par. 
ir Šv. Antano par. bašeba- 
llininkų. Šių dviejų, para
pijų sportininkai yra di
džiausi priedai. Vieni ki
tiems nepasiduoda. Šįmet 
•petrįniai ruošiasi pliekti

laikraščio spausdin i nrų, 
;diė&oje. Taigi'dėFsuvėla^ 
mo prisiųsti komisijų vaf- 
dus apleidžiame. Red.). |

Mokslas —; galybė. ; |

BSONIS KOn
RE AL ESTATE \

INSURANCE 1
CONSTABLE

’ Jiutice of the Peace , 
Visokios rūSles apdrauda ir t«» 

slogas patarnavimas,
598 Ė. Broadwa.y, So. Boston 

.Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Mšrine Rd., So. Boston 
Namą teki Šou. Boston 2488-WDarbai silpnai eina, nes 

darbdaviai dabar , daro 
“mventory ir maino au-V Tei. s. b. soob-rTTI
tomobilių “modelius”. Bet į n j e t U V f S . J 
už kelių savaičių yra vii* I n nr n if r t h IO T i C i 
tis, kad darbai pagerės. Į I v r l y «■ ĘlĮilvlAĄ ' 
Nedarbo metu daugelis lie- Į Į ižegzaminuoju ak»į
tuvių, išvyko, apsilankyti | 
pas savo gimines kituose I ’^s*!** einu ir ambiijoni* , 
miestuose. Labai gerai kaiĮ!^ t£mi uŽS** •ur**ta* ; 
žmogus susitaupo centą. | j. l. pašAkarnis, <>. p.’ ; 
Darbui sustojus, gali pasv | 447 Broadway, South Borto* į 

. linksminti ir ■ nereikia ru-1 i.
pintis duonos kąsniu. į

■. Vasaros metu, kada dūu-1 
gėlis žmonių važiuoja pas 
ūkininkus, patartume va
žiuojant nusivežti pundelį 
laikraščių “Darbininką” ir 
kitus' katalikiškus laikrąŠ* 
Čius. , - I

Kad ir senesni numeriai! 
ūkininkams, kurie* negąu* 
na iaifcrOių bitė naujie-l 
na. Ūkininkai taip pat no
ri žinoti kas dedasi lietu* į 
vių kolonijose.» Paskaitę, 
gal pamylės ir užsiprenu
meruos. Mažai rasi pas Ū- l 
kininkus katalikiškų ląik- Į 
raščių, nes nėra kas jiems 
užprenumeruotų. Dažnai! 
randi pas ūkininkus prieš* 
tikybinius laikraščius, dėl* I 
to, kad tikybos pHešai 
juos jais aprūpina. Taigi] 
besilankydami pas ūkinįn- j

<sr

! ■■■■ r..,. - " n, "T 

©Telephone
SO. BOSTON 
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BAYVIEW :
MOTOR SERVICE

STUDEBAKKR
Automobilių it Troką

Agontfira. C
Tahuorne vta&hj lMlrbj®ČUj *Ut»* 
mobiliu*. T«l*yino Ir 
mo vfeta:. • ■ y

I BAmliu Stro* !
ir i; litfhthSt. J
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Blaivininkų Seimas
Blaivybės dirvą tenka ne tik ravėti ir laistyti,rtet 

arti ir akėti, o vištomis tai jau ir kelmus versti, nes 
dirvonai, kuriuos taip uoliai būva išdirbęs Vysku- 
\ Motiejus Valančius,, jau visiškai paliko užfasti. 
161 blaivybę platinti taip sekėsi Vyskupui Valan- 
, o taip nesiseka mums? Dėlto, kad Valančius ėmė 
vybę korimčiausiai, o mes ko ne juokais. Jis blai- 
Čje įžiūrėjo pirmaeilinę mūsų tautinės pažangos 
distį. Su ja sujungė ir apŠvietą, ir lietuvybę, ir įa- 
kybę. Gerasis žemaičių ir Aukštaičių ganytojas la- 

i nuodugniai pažino savo aveles — lietuvių,liaudį. 
L būdą, papročius, ištisą sielos psichologiją jis kaip 
kuygą skaitė* Ir, žinomą, tfupjau pamatė, kad lietu* 
este ėda toji skurdo ir tamsybės arkė —• girtuok- 

ste. Tik prablaivink lietuvį tai jam ir knygą į tan
ia galėsi įbrukti, ir amato išmokinti, ir tikėjime jį 
^stiprinsi, ir prie tikslaus gyvenimo idealo privesi* 
yskupas Valančius tą viską darė ir tai urmu: drau- 

blaivino ir švietė, mokė dorovėsr tikčjimo ir suina’ 
amo, vienu žodžiu, kultūrino mūsą kraštą, pradeda- 
is nuo svarbiausio doros pamato — blaivybes. Net 

tepalankūs katalikams kritikai pripažįsta, kad Valan
čius, per blaivybes įstaigas ir parapijines mokyklas, 
kurią jis labai daug įkūrė, padėjo tvirtą pamatą Lietu
vos kultūrai. ’ * - j t

Mums gi blaivybės platinimas nesiseka. Rimtai 
jos neimam ir didelės svarbos jai nepriduodam. Žino
ma, principe ir kalboje tai už blaivybę galvą guldom, 
bet gyvenime -r- tai kaip kam pasiseka^ Jei kada ir pą? 
Šokam blaivybei padirbėti, tai tik pripuolamai, lyg ne* 
tyčia. Taigi šiame Seime reikėtų paimti blaivybes 
plausimą iš pašaknų. Bus jame daug idealaus jauni
mo, tai duokime ir jiems progos už blaivybę pasisaky
ti* ‘ ’/ t ■■ K.

Stalinas Slenka
Prie Carizmo

•. - Kas tik akyliau domisi dabartine bolševikų val
gios tvarka, tas negali nepastebėti, kad Stalinas sie
kia asmeninės diktatūros. Tuo būdu bolševizmas* iš" 
karto pašokęs aukštai ir užsimojęs plačiai, staiga pra
dėjo siaurėti: iš tariamosios proletarų diktatūros su- 

^fhako Į komunistų diktatūrą imt proletarų ir galop 
i susitraukė į vieno žmogaus "diktatūrą ant komunis
tų ir nekomunistų* Tas žmogus tai Stalinas “naši 
Vožd” (mūsų vadas), kaip jį tituluoja bolševiką spau- 

p da. Stalinas -- kaip pasakoja vienas rusas (Dmitri- 
jev), rašąs vienam belgų laikrašty — dar prieš metus 

į kukliai stovėjo šešėly, bet buvo just, kad jistvirtai 
> buko visas valdymo vadžias savoi rankose. Dabar gi 

jis jau ir iš šešeHb išė jo ir drąsiai stato savo autprite- 
tą Šalia Leniiiol Žinoma, su nabašniku kovoti ne. taip 
jau sunku, tat nestebėtina, kad . Leninui negalint atsi- 

’ kirst, Stalinas'pamažu ima viršų, ir viešose vietose 
. dabar matoma daugiau Stalino paveikslų negu Lenino, 
į Esmėje Stalinas prastas komunistas. . Su Leninu 
. jam nepakeliui* Dar liockis užčiuopė jame butžuazis- 
r kai - biurėloratinę činovniko (valdininko) sielą. Bet 
; aziatįšku gudrumu jis ėjo prie savo tikslo — absbliu- 
? kės diktatūros taip atsargiai, kad aiškios neištikimy- 

Bės komunizme nebuvo galima jam prikišti. Civilinio 
karo metu Trockis, tada vyriausias karįuomenės va
das, buvo labai nepatenkinus Stalino karvedyste Ck- 
ricino fronte ir būtinai užsispyrė jį iš ten pasalintu 
Kada. Stalinas miesto Caricino vardą pakeitė Stalin
gradu, , tai Trockis savo “Atsiminimuose” su pašaipa

i pastebi, kad tas vardo pakeitimas labai nustebino vi-. 
, suomenę. Kas tas per Stalinas? Kuomi .jis pagarsėjo?
Iš kur tokia pretensija? — buvo klausinėjama iš visų 
pusių. .. 1/ ■■

L Leninas visokiais būdais mėgino tą konfliktą 
tarp Trockio ir Stalino sušvelninti, bet ir jis pats Sta
linu nepasitikėjo. Leninas žino jo, kadjąm šunegalė-

H jus, Stalinas dirba visoms keturioms, kari Leninui mi
trus, jis stipriai atsistotų? sovietų viršūnėse. Leninas 
. tuo kart pasveiko ir vėl paėmė valdžią į savo rankas, 
bet tuojau pastebėjo, kad Stalinas gerai mokėjo pasi- 

f naudoti liga* Stalino įtaka jau tiek sustiprėjo,? kad 
^patsai Leninas noroms-nenoroms turėjo su ja skaity- 
i tb* Taigi nebereikalo prie vienos progos Leninas Troc- 
kiui pasakė: “Stalinas padarys supuvusią sutartį ir, 
paskui apgaus”. Leninui mirus, Štąlinaą nors ėjo tik 

KKomlntemo Centro sekretoriaus pareigas, pasirodė ė- 
8ųs tikras sovietų mėgino prieš jį
•pirtis, bet jo partija pasirodė persilpną. Kovi pa?!- 
MgŠ Stalino laimėjimu. Trockis buvb ištremtas pir- 

; mu atvėju į Kinijos pasienius, antruoju gi — į Kon* 
•ttetinopolį, su amžinu uždraudimu -- niekad negrįžti 

, | Busijos sienas* Kiek vėliau Stalinas apsidirbo k su 
"kitais stambiais bolševizmo šulais ZinovjevuJr Kame- 
r tem ir patupdė juos į kalėjimą. .

išdrįsta to pasakyti, mat, komunistų partija stovi sa
vo principų sargyboje* Ir 'komunistų partija netokia 
jau kvaila, kad nematytų komunizmo nesąmonės* Bet 
ji ir negali to viešai pasakyti dėl tos papraščiausios 
priežasties, kad tnonti ji sau galą padarytų. Taigi 8ta- 
Haas daboja komunistų partiją, partija gi daboja Sta- ' 
liną* Ir nemanykite, kad tas viens kito dabojimas būtų 
peidaug >u draugiškas. Ne. Jie tik viens ant kito ty
koja, laukdami, kuris padarys netikslų žingsnį* Bet ir 
čia Stalinas nesnaudžia ir stiprina savo poziciją tiek, 
kad galėtų mesti pirštinę net komunistų partijai* 
Kiekvienas diktatorius Žino, kad stipriausia, galima 
sakyti, vienintelė jo pareiga — .tai armija* Šiame at
vejyje Stalinas gerai apsidraudęs. Raudonosios armi-; 
jos vadas VoroŠilovas — tai senas Stalino pažįstamas 
ir, Trockini dar bevaldarit, jo nepasisekimų ir perse
kiojimų drangas. Nes .ne tik prieš Staliną, bet ir prieš 
VoroŠilovą Trockis buvo smarkiai nusistatęs* Taigi a- 
bu draugu —- Stalinas ir Vorošilovas atsidūrę valdžios 
viršūnėse labai gerai supranta bendrus savo reikalus 
ir viens antram ranką mazgoja* Komunistų partijoj 
dar bttvo vienas įtakingas šulas Sergiej Kirov, bet 
irtas (dejx,aračinDievui)-—jaužnvo^KitiparĮijos 
vadai dreba prieš Staliną* Taigi mėtas jau partijos 
skvernus apkarpyti. Ir Stalinas juos karpo. Panaikino 
“senąją komunistų (ištikimųjų) pairtijąl Tat Skaudus 
IČhinizmui smūgis. Antras smūgisr Stalinas partijos 
kongrese netikėtai davė nubalsuoti taip vadinamą 
“konstitucinę reformą”, kurios svarbiausias punktas 

(yra tas, kad vietom viešojo balsavimo įvedamas slap
tas balsavimas* Tuo būdu komunistų partija jau nebe
galės pravesti rinkimų kaip tinkama, bet, pasidavus 
slaptam balsavimui, turės prieš save nepartinių bal
sus, kurių yra milžiniška didžiuma. Tas smūgis toks 
didelis, kad iš komunistų partijos paliks tik tuščia iš-, 
kaba* 7 \* • . 7 w. ;■

’* pasilieka dar plačiosios darbininkų ir valstiečių 
minios. Atrodytų, kad Stalinas Čia daro klaidą, prie
varta suvalstybindamas valstiečių ūkius ir tuo būdu 
įvesdamas šalyje nepasitenkinimą, Suirutę ir badą. 
Bet Stalinas tai daro tiksliai: jis nori, kad mases ant 
savo kailio patirtų komunistines tvarkdš netikslumą 
ir blogumą* žmonės; privesti prie desperacijos komu
nizmo netvarka ir užtektinai pavaišinti badu, patys 
reikalaus stiprios vieno žmogaus diktatūros; Kur tokį 
žmogų suradus? Nugi, tolį jieškoti nereikia... Tas stip
rusis žmogus tai jis pats — Stalinas. Komunistų par
tija stos jam skersai kelio, bet juk viskas yra daroma, 
kad, partija susikompromituotų visuomenės akyse ir, 
kas svarbiausia,' kad ji liktų viSiŠkai* bejėgė. Truputį 
laiko ir kantrybes, ir jĮLtokia paliks. Ir tas tada pas-

-^ž y' :
Tik, kad jis kartais per neapsižiūrėjimą neiškištų 

savo tikrosios pavardės Dugašvili I ant Romanovų 
sosto! Tai būtų susikrimtimo rusams ir; juoko gruzi
nams! \ UDARNIKĄS.

~' NUOTRUPOS
Federalė valdžia ant sa

vo “pay roll” turi 717.712, 
asmenų. Čia įeiną tik civi
liai darbininką! Karo me
tu tą darbininką valdžia 
turėjo 917.000. Algomis 
per birželio mėnesį valdžia 
išmokėjo. $960.066.

Kiekvienam žmogui Jun
gtinėse Valstybėse dabar 
taksą atseina * daug maž 
po $80 per metus. Į tą su
mą įeiną miesto, valstybės 
ir federalės taksos.

Latvija yra viena vals
tybių, kur nėra bedarbių. 
Pernai ten dar buvo 7.000 
bedarbių, o dabar vasaros 
darbams prasidėjus darbi
ninkųkaikur nettrūko.

j' ^.1..-.,—,

“Rytas” praneša, kad 
Kauno apyl. teisme varžy
tinių salėj vieną dieną tu
rėjo būt parduota kelioli
ka namų, tačiau pirkėją 
neatsirado. Reiškia ir Lie
tuvoj su namais yrą tą pa-

teffltavybę* Vienam žmogui visą partiją nugalėti ne- 
įmanoma ir net Stalinas nedrįso užsimoti. Bet jo gud
rumas Ir čia pradeda sučiuopti išeities kelią. Stalinas 

? ainiai jau mato komunizmo netįkaitimą, bet vielai ne-

n į „ t tu i iMl** n i,» .■ i nšfetl iii r 7 f

| MIRC JUOZAS KUBI- 
. LIU8

Galima sakyti dar visai 
jaunas, tik 50 metų am- 
liaus sulaukęs, atsiskyrė 
su šiko pasauliu, visiems 
gerai pažįstamas, kelnių 
dirbtuvės savininkas Juo* , ” 
zas Kubilius* Tiesa, velio
nis sirgo beveik metus lai* 

_ ^j| ko. Paskutines keturUs 
Y. • . ' savaites išgulėjo miesto li-

8V* talavimo darbą toliau pra- croninėie Mirė neilktadieniJOSGMBlįO, ATLAI-ir tinkamiau a«^^^

ti, po ilgos maldos .ir pąsi- nytinėmis apeigomis pir* 
arimo su. protingais, pri*[madienio rytą Holy Redee- 
tyrusiais žmonėmis, šv* mer kapinėse. Paliko nu* 
Alfonsas įsteigė vyrą or- liūdime savo Žmoną, du 
deną vardu IŠGANYTO- sūnus ir dvi dukterį šei- 
JAUS, arba kaip šiandien mai reiškiame užuojautą, 
jo sekėjai, yra geriau Žino- o velioniui tariame: “Vien*

r*/-*.
‘ I’

k

DAI į
Su pirmo, penktadienio 

apeigomis ir Porcijunkulės 
atlaidais, pereitą ~ penkta
dienį įvyko iškilmingas i, 
minėjimas šv, Alfonso, 
mūsą parapijos Globėjo, 
dienos. Kaip Lietuvoj yrą 
daroma, taip ir pas mus 
atlaidai prasidėjo ketvir* 
tadienio vakare* Kun. Du- 
binskas atlaikė pirmus 
mūsą Šventojo mišparus, o 
prieš pamaldas ir po pa* 
maldą buvo dažnas bažny
čios lankymas. RugpifiČio 
2 d. ryte pėr abejas , iv. 
mišias, kurios buvo su iš
statymu, gražus žmonių 
būrys ėjo prie Dievo Sta
lo. Po mišių ŠŠ. Sakramen
tas liko išstatytas per vi
są dieną žmonių adoraci- 
jai, ’ . • ■ ■
, Vakare 7:30 vai. buvo 
atgiedoti mitri šv. Alfon
so mišparai, okun.dr-as 
Mendelis pasakė pamoks
lą. Savo pamoksle jis pri
minė mūsų parapijos'Glo
bėjo gyvenimo svarbesnius 
įvykius ir pasėktinas, jo 
dorybes., šv. Alfonsas, gi
męs Italijoj, arti Napolio 
miešto. 1696.metais, arba ■■ 
240 metų atgal. Dar esant 
jam mažutėliui ant jo mo
tinos rankų, šv. Prančiš-

. vo, kad taąįj lis su
lauksiąs 90 metų amžiaus, 
busiąs pakeltas į vysku
pus, ir daug gero nuveik
siąs Katalikų Bažnyčiai.-— 
kuri pranašystė šmulkmė-

. Miškai Šventojo gyvenime 
išsipildė. y

ti .bėda, kaip, Amerikoj. 
Namą vertė nupuolė taip, 
kad mažai kas nori Juos į- 
sįgyti. Jąvertė pašoks, kai 
ją ims pritrūkti.

Šią vasarą iš Lietuvos i 
Latviją išvyko apie 5.000 
dafbininkų ūkio darbą dir • 
bti.Ne visiems patiko, 300 
ją pradžioj grįžo. Lietuvos 
konsulas Rygoj ir Latvi
jos darbo rūmai deda pas
tangą, kad tą lietuvių dar
bininką būkle būtą page
rinta ir sutvarkyta. Tyri
mai parodė, kad bendrai 
imant lietuvių darbininką 
būkle Latvijoj patenkina
ma. ’ •:< ■ \ *’■
. . : r. - ' - -* ’r " 'į • f' '

‘i \ •

Lietuvoj -svarstomas už
sieny studijuojančių stu
dentų klausimas. Norima 
uždraušti vykti į užsienį 
tiems, kurie gali jiems rei
kalingus dalykus studijuo- 
.ti Lietuypj, ?

JAUS, arba kaip šiandien mai reiškiame užuojautą, 
jo sekėjai, yra geriau Žino- o velioniui tariame: “Vien- 
mi, REDEMPTORISTAL' genti/ ilsėkis ramybėje”.

Sulaukęs 66 metų am- Baltimorės Kronistas 
Žiaus, nenoromis jis bųvol^ .

vyskupu taip -pat ilaip— JO^KŪNiOTK --
___ . . #

ydas, kuriąs rado įsibrio- 9 & ŠV. Jono Viannėy Ku-

Sulaukęs 66 metą am-

pakAItasT^skuįm Už PARARI-
vyskupu jtaip/pat,110^ ’-
darbavosi, kad panaikinus Penktadienį, rugpiūcio i 
ydas, kurias rado įsibrio- 9 d« čv. Jono Viannėy Bu
vusias jam skirton valdyti rato iš Ars iškilmėj,, 7:30 
vyskupijon* ~ Jo gailestin- vai. vakare, musą bažny- 
gumas pavargėliams buvo čioj įvyks ypatingos pa- 
iaip didelis, jog vieną die- maįdps UŽ visus - kunigus, 
ną, kad pagelbėjus rėika* kurie darbuojasi parapijo- 
laujantiemš pašalpos, jis nežiūrint jų tautos nė 
užstatė savo namą rakan- kalbos.. Kaip kun. Mende* > 
dus, kad gavus reikalingą h« aiškino pereitą sekma* 
paskolą. Dirbo nenuilstan- visįii tinkama,
čiai. Per paskutinius 10 kad bent viėhą kartą me- 
metų savo gyvenimo jis tuose, visi susirinktume 
taip rheumatizmo buvo bendrai maldai, atminti haSdnamas, kad jo da*’

jo paveiksluose (vaizduo

ta'ant šono)-*irifl^n^ėl»iet sukanką 10 metą nuo 
■ *■•- 'kanonizacijos paLJono 

Viannėy, kurs dabartinio 
Šv* Tėvo buvo paskirtas 
globėju visą parapiją ku- 

[nigą* Šv. Jonas gyveni ; 
pereitame šimtmetyje ir ; 
atsižyjnėjo ypatingu pasi
šventimu parapijos darbe.

vardas, gal plačiausiai j 
yra pagarsėjęs kaip nepa- 
prasto nuodėmklausio. Be- 
Įveik kasdieną išsėdėdavo

vyskųpijori, ~ Jo gailestin-| vai. vakare, mūsą bažny- 

Jaį”didebs7 jog vhną"die-1 maldosUŽ visus * kunigus, 
ną, kad pagelbėjus rėika- kurio darbuojasi parapija- 
ląujantiemš pašalpos, jis se, nežiūrint jų tautos ne 
užstatė savo nąmų rakan- kalbos. Kaip kun. Mende- i 
dus, kad gavus reikalingą' aiškino pereitą sekma*
paskolą. Dirbo nenuilstan- ūienį, yra visįti tinkama, 
čiai. Per paskutinius i,0 ] įaį bent vieną įkartą. me- 

taip rheumatizmo “ buvo I bendrai maldai, atminti 
kankinamas, kad jo galva visus kunigus, kunę dar- . 
buvo pritraukta (ir todėl buojasi parapijose. ’ 
jo paveiksluose (vaizduo* t Ęugpiūčio 9 d. kaip tik 
se). jo galya yra pakreip- Į^bka tam tikslui; nes šį* * .

negalėjo kramtyti, bet gy-1 
veno vien tik ' skystimais, 
kuriuos tik su pagelbaj 
stiklinės dūdukės tegalėjo' 
priimti. r Tačiau nežiūrint 
kūno skausmų, Šventasis 
nenustojo rašęs. Vienas 
gal iš geriausią žinomą 
šventojo -veikalų lietuvių [ 
kalboje tai yra “Sveika' 
Karalienė”, parašyta. Ma
rinos garbei, šv* Alfonsas.
kaip buvo šv. Pranciškaus [ Po 16 ir 18 valandų klau- 
Hieronymo , išpranašauta, sykioje, gydydamas suzei- . 
sulaukė 91-metu amžiaus, etas sielas. Kas metą iš-

. .... . Mirėl78tMW
Dar berniuku būdamas I tų atgal. ; ‘ nitentų, kurią tarpe būda-

jis pasižymėjo savo didę- ! žymiausia Šventojo do- vo žmonią iš įvairiausią 
liū dievotumu į Jėzų šš. Lybė, ar nėbus tik jo ne- Prie to nepaprasto , 
altoriaus Sakramente ir į j paprastas įvertini rnas ir pasišventimo klausyklai, 
Jo Motiną Mariją. Kartą taupmimas laiko. Likęs Karatas iš Ars prijungė ? 
išgirdęs Savo draugą- piki- kunigu jis padarė įžadą p»W ištikimą pildymą ; , žodžiaujant, jis tokio neaik^ti nė vienos valam |kitų parapijos kunigo ; 
skausmo buvo perimtas, 
kad pabėgęs nuo savo Žais
lų jis liko surastas vėliau 
apsiašarojęs ant kelią 
prieš* Paneles šš. stovylė- 
lę, besimeldžiantis ųž sa
vo neišmaningą draugu. 
Kaip jaunuolis, ŠV. Alfom 
šaš mokinosi advokatūros.
Sekmingai užbaigęs moks
lus, kaikurį laiką sekė ad
vokato ^pašaukimą. TačiaUjnutė žmonią, kurs pasam 
anksti toj profesijoj jfe dymaą liudija, kad Balti- 
pamatęs sielos: -pavojus, 
kurie jam gręsia, pmtete dvasios dalykus. ~ 
jįs advokatūrą ir tinkamai1 ’
prisiruošęs liko Įšventin
tas kunigu. Kaip kunigas 
jis ypač kreipė savo dėmė-; 
sį į neturtėlius , ir nemoky
tus visų apleistus ūkių gy- 
ventojus. Kad savo apaš-

dėles to brangaus laiko, priedermių, kaip tai šaky- 
To nemažo įžado svarba i J110 Pamokslų ir* lankymo 
glūdi ne jo padaryme, bet Ūgotiiū. Ne veltui . Popiet < išpildyme. KaipSnka su-pus Pijus XI paskyrė šv. 

I žinoti iš tikrą Šaltinių, Jon^ Viannėy kaip, idealą 
Šventasis tą įžadą išlaikė 
iki mirties^. , \ ™

Atlaidai užsibaigė su pą- 
sveikinimu Šventojo relik
vijos. Nfežiąrint baisaus 
karščio, bažnyčia buvo pil
kutė žmonių, kurs pasiro- 

niorės lietuviai brangina
*r_-■_______ — ’ •

Athena.

DAĘBIO)CAS
" < (THĮfVOJtklB): ?
- Pū'blishfed etery Tueeday and. Friday eseept’RoHdays Bueh aa 

New Year, $ood Friday, Meinorial'Day, Jndepęndmęfc D>y, .
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gams; kurie dirba parapi
jose; \

Bet kadangi parapijos 
kunigų priedermės yra, y- 
pač šiais laikais, gan sun
kio? ■—* ir jų atsakomybė 
prieš Dievą gan didelė, tai 
tikintieji, nprs jie yra 
kviečiami visuoniet. mels
tis už savo dvasios vadus, 

............................... tačiau šįmet pirmą kartą 
“DARBININKO” NAUJI [mūsų parapijoj turės pro- 

SKAITYTOJAI jgos ypatingai pasimelsti 
. Pereitą menesį sekantie- luž mūsų dvasiškijos reika* 
ji užsiprenumeravo Darbi* lūs. Nes jei yra šventa ir 
ninku...................................... išganinga mintis melstis

Vincas Vaškevičius, Be- už mirusius, tai ne mažiau 
nedikta Glavickiene, Ona (šventesnė, o gal ir iŠganin- 
Rukštelienė, Magdė Palo- gesnė mintis yra melstis 
vienė, Ona Nageliutė, Ma- už dvasios vadus ant kw» 
rijona Radzevičiūtė, Jonas rių puola ta didelė atsako- 
Kailis, Jonas Letkauska^ mynė kitus vesti J dangų. 
Jurgis Žebrauskas ir Kati Mūsų geri Žmonės dažnai 
re Aleknavičienė. . pamano kam melstis UŽ 

Visus naujus skaityto*[kunigus, jie ir taip yra 
jus nuoširdžiai sveikiną- šventi. Tačiąu privalome 
me ir linkime jiems daug [neužmiršti, kad kam daug 
linksmų valandų metų bė* yra duota, nuo to bus t 
gyje. Taipgi. kviečiame daug ir reikilauta. Todėl 

Aljįte* i tįįkv aptetalauti yra labai pageidaujama, 
katalikiškosios spaudos [kad mūsą žmonas dažniau 
reikale. Nepraleiskite pro- atsimintų, dainiau turėtą 
gos nepakalbinę, neparagi- ypatingas maldas RŽ tuos 
nę kitų “Darbininką” tuk kunigus, kurie darbuojasi 
siprenumeruoti. ,• lparapįjoeet Novicijus* 

u . • \ *

Į&Įj,
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¥AK11X >■■■I STUDIO
Lietuvis \ 

TOTOGRJttU
PR. ŠATAS

PūikUuii
Pfcveikilii ui

femhuilą

24 MHJJBURY 3TRM1T 
Woro«ter, Maai. .

L ? • Dial 6*1944

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

. atsilankykite pas mumis dėl 
akinių. .

397 Maiu St., Vforoester, Masi.
T."

SOOTKOOS DRUG CO.
90A MiUbury st Tel? 2-9875.
’ VIENINTELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE WORCESTERYJ -

' Musų “Special”.
“Kapo-Salve”

GeriuuBla mestis dgl ramatų ar 
kitų Skauduolių. Mes patys.darom 
jų ir Garantuojam. Pinigus sugra- 
Žlnam jei rieužganedinti. Siunčiam 
per paštų su mielu norų blle kur.

Tek '2-8186

A.J.KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

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

BIAMAS MAŠINAS.
. 372*376 Millbury St. * 

Worcester, Mass. t

BEA’S BEAUTY 
SHOPPE

P-tePetronttS Paruliiite, suviiiinkč

156 Green Ste ant Kelly sq. 
Tol, 60056, Worcester, Mass. 

' ■
LIETUVAITĖS, dabinkitės pas 

’ lietuvaitę,

/ Uinger Waves, Manicuring, 
Permanent Wuving, Shampob.

Tėl. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Musų pienas ir Smetoną 

užganėdina visus.

• WORCESTER,.
MAŠS.

f ' - ........ . -A _________ ’ _?■ ; .M ... __ : ■ v. / . KI rt TA7/TDrnc,c’nr,'c,'DTrb rFrYTvic? ir1Į , W yiCVEi& 1 .JuaUv. '. '
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AUŠROS VIRĘ PARAP.
žSūreš , 

HKNIIAS*
Naujai sustipta jus baž

nytinė Šv. Vardo Jėzaus 
Dr., sekmadienyje, rugpiū
čio 11 dieną/ rengia didelį 
pikniką prie Aušros Vartų 
Bažnyčios Gedėmino kal
ne. Visas pelnas skiriamas 
bažnyčiai/ Kviečia visus 
atsilankyti.

STEBfiTINADRAUGIJA 
-Aūžtos-Varlų-bažnyto; 
išbaigimui * rengiamas di
dėlis koncertas Labor Day 
su $1500.00 išlaimėjimais. \ 
Rengėjai išrinko tris ats
tovus, kad pereitų per 
draugijas, gal ten paimtų 
to koncerto kiek tikietų. 
Praėjusį šeštadienį nuėjo 
į Šv. Jurgio Dr. susirinki
mą. Nors gerieji nariai rė
mė sumanymą, bet pirmi
ninkaspasikoliojo, pasiko- 
liojo ir, neleidęs nei bal
suoti, nei kalbėti, susirin
kimą uždare. Tai katalikai 
kokį pirmininką turi!

VEDYBOS
Rugpiūčio 3 dieną Auš

ros Vartų bažnyčioje apsi
vedė Antanas Kuosa šu A- 
nėle Sųdeskiene - Laukai- 

? tyte. Pabroliu buvo Kazi
mieras Kuosa, o pamerge 
Eįeha. Kupstienė.

KRIKŠTAS
Jonas ir Izabelė Meški- 

. niai susilaukė sūnaus. Per 
krikštą^' liėpb^ 28TdiėWf- 
sutėikta vardas Stanislo
vas. Kūmais buvo Juozas; 
Čėsna ir Agota Kraunelie- 
nė.

bor Day), rugęėjo 2 dieną, 
1035 metais. Už tai jau 
laikas mūsų prieteliams ir 
darbuotojams, tikietų par
davėjams, pamąstyti apie 
už tikietus atsiteisimą. 
Prašau visų tikietų parda
vinėtojų, kituose miestuo
se (ne Worcesteryje) gy
venančių, atsiteisti už ti
kietus, ’ grąžinti parduotų 
tikietų galus arba sugrą
žinti neparduotus tikietus 
ligi rugpiūčio 2T dienos, 
nes ligi to laiko nesulau
kę, skelbsime nėgryžusiųs 
tikietus sekančiame Dar
bininkonumeryje.Visigi, 
kurie Worcesteryje gyve
na prašomi atsiteisti ir 
■grąžinti tikietus ligi rug
piūčio, 31 dienos, nes ne- 
gryžusieji tikietai i ligi to 
laiko bus paskelbti bažny
čioje sekančiame Sekma
dienyje. Prašau visų tos 
tvarkos prisilaikyti,/ kad 
viskas gerai išeitų ir nie
kam skriaudos nebūtų.

Paskutinės dienos turė
tų būti pelningiausios, tad 
visū smarkumu darbuoto
jai pardavinėkite tikietus, 
nes visų pirkikų ir parda
vinėtojų laukią gausus at
lyginimas. ’•

Kun.K.A^Vasys, 
15HighfieldRd.

Worcester. Mass.

t
i

H. THE PEOPLE’S i.'

' 0 A 17TWT/ ■ »■ m ikTIZ1 ; iSAVINl
j ‘ DrauaiŠko Pi

tS BANK
’ * ■ ' • 1

itsmaviino Bankas ( ■ <

F

; 450MainStreet, VVorcester, Mass. i 
vės Nuo Citv Hali" . <

■ 

1
1
1.
►

niną ' Stepšienę, Marcelę 
Keblinskienę, Petronę UŠ- 
palienę Amerikoje, o Lie
tuvoje Oną Gerdauskienę 
ir Škotijoj Prancišką Ma« 
tukaitienę.

L. VYČIŲ N. A. SPORTO 
LYGOS SVIEDINIO 

ŽAIDIMAI

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER)’ 

M1TUVJ8 GYDYTOJAS 
M Veroon 8t, T.l-B-7810

Ofiso Valančio.!
10-12, 24 Dirao.,—6-8 Vakar.

SULYG SUTARIMO 
WOROESTKR, MASS. 
—-... - ..... >-! ■ - H. . ■

-Ai

PADĖKA

SV. KAZIMIERO PAR-JA
N. A. UETUVŪS VYčąr 
-• GEGUŽINĖ:.

CHARBONNEAU’S
v Catholie Art Shop and 

BOOKSTORE
Lietuviškos Maldaknyges, žva
kes, Rašančiai, Stovylos, ška- 

. plieriai, Paveikslai ir Rėmai 
Sulig Jūsų Reikalavimo

TAISOME LAIKRODŽIUS
Tel.54516

10 Trumbull St., . Worcester
I-,. '. * ’i n 1 -ft - ,

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

; *’ UŽLAIKO
j JONAS B. BAŠINSKAS

/ (SŪNUS) .
344 Nillbury st M 5-5746
Namų, Ūkių, pirkimo,-Parda

vimą Reikalus Veda .•
JONAS V. BAŠINSKAS

(TĖVAS)

Aušros Vartų Parapijos 
metinis didysis piknikas 
pavyko labai gerai. Viso 
pelno atnešė $672.18. Už 
tokį pasisekimą esu dėkin
gas visiems darbuotojams 
ir dalyviams. Turiu paste
bėti, kad visi pikniko dar
bininkai taip širdingai dir
bo,/ kad savo asmeninei 
nąUdai taip nebūtų dirbę. 
Už tai ir pasekmės geros. 
Garbė jums. Daug prisidė
jo prie pasisekimo Labda
rybės Draugijos vedėjai 
Jie nuoširdžiai mums visa
me gelbėjo. Labdarybė tu-; 
rėdama tokius vedėjus 
beabejonės sutrauks visus 
lietuvius į krūvą ir gyvuos 
puikiausiai Wprcesteryje.

Kun. K. A. Vasys.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS DIDŽIO JO KON
CERTO TIKIETŲ PAR
DAVĖJAMS PRANEŠI

MAS

Pumos — Radžos
- GBUN<W 
i5LEKWKINIAI 

ŽALDYTUVAI
Pąrdąėdaaie lengvomis

* . S^lygbmii
( Per 30 ipletį^įUonkinaiičiąi*? 
turėjome reikalus su lietuviais

GRARRON’S
20 Trumbull Št Worceiter, 

Tai. 40430 YUm,

Jau nedaug dienų, beliko 
ligi Aušros Vartų, parapb 
jos, Worcester, Mass., di
delio koncerto su $1500,00 
dovanų išlaimė j i m a i s, 
Darbininkų Dienoje (La-<

šį sekmadienį, rugpiūčio 
11 d., tai mūsų gražaus 
jaunimo diena. Tą dieną į- 
vyks Naujosios Anglįjos 
Lietuvos Vyčių Apskričio 
Metinė Gegužinė- Pikni
kas,^ Maironio parke, 
Shrewsbųry, Mass., (Wor- 
cėsterio priemiesty}). Vie
ta yra ideališka, prie pat 
gražaus ežero. IVbreeste- 
rio abi L. Vyčių kuopos 
jau iš anksto sparčiai ren
giasi, kad šis piknikas - 
Gegužinė būtų kUopui- 
kiaušia. .Užtikriname be 
ąpvilįmo, -kad šis piknikas
bus labai įvairus, kad visi 
dalyviai turės smagų lai
ką. Galėsite matyti savo 
drauguš-es iŠ visų Naujo
sios Anglijos lietuvių kolo
nijų; taipgi užmegšti nau
jų santykių ir pažinčių su 
svečiais - lietuviais. Yrą * 
rengiamas įspūdingą pro
grama, koki dar niekad 
nėra buvusi: bus muzika, 
chorų dainavimo kontes- 
tas dėl “aukso , taures”, 
lenktynes, virvės trauki
mas; "voliey baU” lošimas, 
dalyvaus visos N. Ą.* spor
tininkai ir Vyčių kuopos. 
Pakviesta N. A. chorai iš 
parapijų dalyvauti dainų 
konteste. Bus ‘Beano - Ka
zys* lošimas su įvairiomis 
dovanomis, laimėtoja m s. 
Grieš garsioji p. Prano 
Navicko - Krank Naviš ir 
jo garsiųjų Troubadours

orkestras. Atyykusiems į 
šį suvažiavimą bus'duoda
mos įvairios gražios dova- 
nos. Taigi rugp. - august 
11 d. praleiskite su jaunu

MįrAnigai kviečią, • ’
RengimoKomisija.

PEBEMfi LOZOĘATČIO - 
Buivnip NuogM-vrbĘ

Liepos 27 <Iiėną, tauti- 
ninku susivienijimas fpr- 
klozavo mortgičių ant Lo> 
zotaiČio - Buivido tohiki- 
nės. Paskola buvo $10.000. 
00, bet parduodant iš var- 
Žytinių nieks daugiau $61* 
000 neįsiulė. Taigi tauti
ninkų susivienijimas turė
jo pasiimti nuosavybę. Be 
to dar priskaityta nemokė
tųtaksų ir už vandenį apie 
$950.00 ir užvilktų : nuo
šimčių apie $900.00. Vadi
nasi tautininkų Susivieniji
mas įsigijo tonikinę UŽ ą- 
piė $12.000.00, kurios ver
tė yra tik pusę tos sumos.

Juozas ; Dusevičius, 17
metų wžtąuoyv. 24 Wa. tM įfpavyko likviduoti tik 
verly St. te^igydo hgo- 
hineje.^. Jis tapo policijos 
peršautas, kada jis ir tū
las prancūziukas važiavę 
vogtu automobiliu, bandė 
pabėgti. Policija juodi! pa
gavo.ir areštavo. Laukia 
jo teismas: . <. ‘

NAUJA PORELE
Aną šeštadienio rytą, šv. 

Kazimieįpo pair. bažnyčioje 
kun. S. J. Vembrė. suteikė 
Moterystes Sakramentą p. 
Anelei Pauliūkonytei ir 
Vincui iBerekui.

Šiomis dienomis mirė O- 
na Jurkštaitė Mamayičie- 
nė, 43 metų amžiaus, gyv. 
26 Waverly St. Paliko nu* 
liūdime Savo vyrą Antaną, 
šunų Praną ir dukterį Jo- 
jiiną. Lietuvoje paliko tė
vą Juozą Jurkšą, brolį Mo< 
tiejų ir seserį Agniešką. 
Palaidotą iš šy. Kazimiero 
par. bažnyčios Notrė Da- 
n.tepya..  ■

Po trumpos ligos, miesto 
ligoninėje mirė Marijona 
'Jankauskienė; 41 metų 
amžiaus,, gy v. 12 Caroline 
St./Palaidota iš šv. Kazi
miero panbaŽnyČios  ̂Not
re Dame kapuose, Pąliko 
nuliūdime vyrą Juozą, du 
Sūnų Antaną ir, * Joną 
Didžbalius, brolį* Ahįąną 
Martišių, seseris — Anta-

■! ir - nr- f- 111 . £ "• ‘ į-L ■ |.*'‘rrtr r - >1 l."

Rugpiūčio 11 dieną, iš 
priežasties metinio pikni
ko, žaidimų nebus. Tą die
ną visi baseball ratelių ve
dėjai tesuvažiuoja į Vyčių 
pikniką, Maironio*parkan, 
kur ž val. .po pietų -įvyks 
susirinkimas.

Rugpiūčio įŠ dieną ipš i 
* So. Worcester loš Provi- 
denčė; So. Boston, —La\V- 
rence; Nonyood — Lowell.

Tel. 5-6758, Namai Tol. 4-9141 
” 3-8760

frank j, būrelis
ADVOKATAS

Office:

683-642 WOR0ĖSTER,
SUtor Bldg. , MASS.

'

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

AHTHONY J. MILLER >
ADVOKATAS

n

BHTSLUNCH
Lietuviška Valgykla

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

Gaminame šviežius ir skanina 
valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimai Persitikrinkite.

Ditl 2-9025 ;

Žinios Iš Lietuvos 
VOmiAinmiHE' 
NUKANKINO LIETUVI
Pernai metų pabaigoje į 

Tilžę savo reikalais buvo 
nuvykęs Klaipėdos krašto 
gyventojas Z. Zygaųdas*. 
Vokiečiai, žinodami, kad 
jis priešingas naciams, žy- 
gaudą suėmė it pasodino 11 
Karaliaučiaus kalėjimą. ~ 
Kalėjime' jis buvo smar
kiai kankinamas ir laiko
mas kaip didžiausias nusi
kaltėlis*; Neištvėręs- žiau
rių kankinimų, Žygaudas 
šių metų, kovo 17 d. mirė 
kW^.ąučiąi^tjSaĮėjjB^t 
Tačiau ir jo mirtį vokie 
čiąi visą' laiką slėpė. Tik 
dabar Lietuvoje gauta ži
nių, kad jis tikrai nuo. kan
kinimų mirė. Lietuvoje ky
la įtarimas, ar Žygaudo 
mirtis, nebus lygi Jesučio 
dingimo istorijai, kurią iš
aiškino kariuomenės teis
mas yąlstybės išdavimo 
byloje? , Tšb.

\ »—?————— * į

LIETUVOJ PAŠTO žiEN- 
KLAI SU “LITUANICOS

IT’ ATVAIZDU

Lietuvoje, Įeit. Vaitkaus 
žygį su “Lituanica II” ma
nomą kuo gražiausiai įam
žinti. Jo vardu bus pava- ! 
dinta miestų gatvės, aikš- ; 
tės ir kitos vietos. Lietu
vos pašto valdyba, pagerb
dama naują didvyrį mano 
išleisti naujus pašto ženk
lus, kurie ilgai primins 
“Lituanicos H” skridimą. 
Ženkluose bus įdėti Įeit 
Vaitkaus ir “Lituanicos 
H” atvaizdai. Labai pana
šiai Lietuvos pašto Valdy
ba pagerbė didvyrius Da
rių ir Girėną, • < Tsb.

.. ' ; ,Į -. 7,,, n,,,.. ... ......

Kas sugrąžiha niisidejelį 
nuo jo klaidos kelio, tas iš
gelbės jo siftlų nuo mirties 
ir apdengs daugybę nuodė* 
mių. ; Jokūbas.

Office . . . ,
466*408 WOkOE8TBR

į Slaįer BIdg. MASS.

DIDŽIULIS GAISRAS 
KAUNE/

Lietuvoje šiemet bene 
didžiausias gaisras buvo 
Kaune liepos 2 dieną vaka
re. Degė Viena- didelė lent< 
piūvė, lentų ir medžio san
deliai, apdegė kėli gyvena
mi namai; žodžiu, ugnis 
buvo apėmusi yisą miesto 
kvartalą. Jos liepsna ir be- 
siveržiatitieji durnai buvo 
matyti, toli už Kauno.^

Gaisrą gesino septynios 
ugnegešių komandos. Ir

darbo. Apskaičiuojama, 
kad šis ; gaisras padarė 
200.000 litų nuostolių tik 
pačiam fabrikui, p kur dar 
visi sudegusieji ir apdegu
sieji gyvenamieji namai. 
IŠ viso,; pagal pirmuosius 
apskaičiavimus gaiš r a s 
padarė apie 350.000 lit. 
nuostolių. Tokio didelio 
gaisro . Kaune jau seniai 
nebuvo. TsK

LIETUVOS VALSTIEČIŲ 
LLLTOININKŲ SUVA-

? ŽIAVIMAS

Birželio 29 dieną Kaune 
buVp mėtinis Lietuvos val
stiečių liaudininkų kuopų 
atstovų suvažiavimas. Ja
me, dalyvavo apie 80 kuo
pų įgaliotinių. Suvažiavi
me ądv. M. Sleževičius pa
dare platų pranešimą apie 
valstiečių liaudininkų są
jungos veikimą ir Lietu
vos vidaus beį užsienių po
litiką. Be to, buvo priimti 
nauji sąjungos įstatai. 
Kuopų atstovai pranešė a- 
pie liaudininkų veiklą Vi
same krašte. Valstiečių 
liaudininkų sąjungos pįr- 
mininku išrinktas adv. M. 
Sleževičius, Garbės pimį- 
ninku yra buv. Lietuvos 
prezidentas dr. K. Grinius.

/ Tsb.

M. A. OIVINSKAS * 00. '

■ .LlEtUVIS ■ , 
i Graborius ir BaljarauOtojas 

i 340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS. 

Atdara ' Tel.
Dieną, ir Naktį - Dial-5-5898

" Tel. 48501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA
* Graborius ir Balsamuotojai ' 

“Funeral Parlors” -ir Namai

” EilswdKra s-f
Išnuomojam Automobilius 

Visokiems Reikalams.

D. MAŽEIKA '
Praneša visiems savo kortu- 

meriams ir draugams, kad jii 
persikėlė iš 26 Ward St. į nau
jų vietų; 12 Vernon St. (Lie
tuvių Ūkėsio Klubo .Name).

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

WORCESTER, MASS.
____________________ . .. *'■ 

į> ♦ W i»________________________________________iiW • t

GREEN MOUNTAIN ;
DA!RY --:<'? '\‘ 

SAVININKAS — JUOZAS 
J a BALTRAMAITIB , 

Worcester To Webster iRotd 3 * į- 
į Visokių Valgių, UžkandŠų ir' *■ ' 

7 1 GSrslų • ' j . 
į PARDUODA f į 
Į Kai-tik Pravažiuosi Pirmų J < 
“TRAFFIC XJGBX^ kairėje* 

: i**.*»■ .
-a.-a. > ***

“Daugiausia Gėlių DŽ Jitaų 
Pfaigns0 

pas . < . . ••

GEORGE'S FLUWER :
SHOP v

SOTrambullSt f 
Krautuvės Tel. 5-1384 V 

. Namo Tel. 5^594
“Gėlės siunčiamos per pasiun-. ” 
tini į Visas dalis pasaulio”. : •

<¥

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

• : SkVINlNKAl 7 .
63PENNAVE. \ WOBCE8TEB, MASS
’■ 7. 7'..' . DIAL 4^6367 ‘ ' . . '7'/

n7i.ir'--rT“Viiri'r,iri jrrv'ortr....Tiiriiliii.ii^M-^V1!'-';.

iNATIONAL BOnUNG
I - COMPANY
I I»mwaičiai — Savininkai

, | Išdirbame gerus minkštus gė^ 
į rimus. Geriausias pataraavį-j 
|nms* vakarėliams ir piknikama 
| bei išvažiavimams. „ . !I . Ttl. 3-6526-

.1 V ^įįCBSTHR.TMiSS.

►lp

I BLUE R1BB0N DAIRY
Į I
Į MUSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS

I v 22SpruceSt. ; , lel. ..

. * . .................................... ........................ I I ■ I p 18 h II ir .        • n ■i.|. i —ii i     i               ■>hB> lny „i,  

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
^Darbininkei” “Worcesterio Žody”

MtLLBURY FURHITUBE
COMPANY

Baldau Kilimai, Naminiai į

ghmwood į Aturno 
Vfrtarfc >«M 

M.rtiiM b*W wi

' > 
y

r*>



itirtitSia 9, 19% , ~ DARBININKAS *
KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ!

KOLONIJOSE I

1 I no, m*ss.
DĄR VIENA JAUNA 

PORELE

įr šeštadienį, liepos 21 die- 
^ną, 10 vai. ryte šv. Roko 
Ipar. bažnyčioje, kleb. kun. 
qj. švagždys suteikė Mote- 
^rystės Sakramentą jaunai 
^porelei, Dr. Andriui Zape- 
3nui iš Dannemore, N. Y. 
įr p-lęi Juozapinai D. Ka- 
TJiėtąitei, vietiniai. Liūdi- 
tninkais buvo p-le Ona M. 
‘Ząpčhaitė ir adv. Povilas 

gŠykėą iš Nonvood. Tvark- 
;'dąriais buvo adv, Juozas %įL Veraėka iš Avon ir Jo-

L, Karštokas aš Na- 
įsiįua,
į Jaunasis Dr. Andrius 
^Zapėnasyra sūnus p. Leo- 
^noros Zapėnįenės iš Na- 
*shuą, N. H. Jo tėvelis yra 
f miręs. Jaunoji yra duktė

SVIES &SYKES 
Pi Ą. 8ykes ir B. G. Sykes 

; LiBTUVTAI ADVOKATAI

8ANB0RN BLOCK
681' Washington St

. MMrota mašs.
' ■ . Tel. Nonrood ^>330
į : GyVcnima vieta:

82 Walnut Ave.
Tel. Norwood 1020

IffiREU UEIUVOS BONUS
^ Ir moku beveik pilnus pi- 
įniguš. Prisiųskit Lietuvos 
5 Bonus registruotam laiške
> arba atveskit į mano krau-

3* Parduodu laivakortes 
į ant didžiųjų ir greitųjų 

laivų į Lietuvą ir Lenkiją. 
; Siunčiu pinigus doleriais 
j Lietuvą, Lenkiją ir Rusi-

> ją^ Važiuojantiems į Lie- 
0* tuvą parūpinu pasportus 
J ir kitus dokumentus.
i Mūšų krautuvė didelė ir 
j pilna visokio tavoro. Lai* 
r kome vyrams ir moterims 
\ tvirtus ir plačius \Čevery- 

. kiis. Jaunimui gražiausių 
* šilkinių marškinių.. -

' -1 Moterims šilkinių dresių.
Krautuvė atdara ir vą- 

<kąrąįs.iki 9 valandos.
Prašom aplankyti mus. 

įPetras Bartkevičius 
^AMERICAN DRV GOODS 
- ? .• ' STORE . . ..
J . 678 .No. Maih Street, ‘ 
-e MONTELLO, MASS.

r; ■===

pp. S. Kašėtųgyv. 38 Saw- I 
telk Avė. . I

Laike jungtuvių baŽny- Į 
čioje grojo vargonais muz. Į 
Povilas Sakas. P-nia M, I 
Mazgalienė ir choras gie- I 
dojo.

Po jungtuvių bažnyčioje, I 
įvyko vedybų bankietas I 
Romuvos parke. Dalyvavo I 
apie 300 svečių iŠ Nashua, I 
New York, Lowell, Law- I 
rence, New Britam, Provi- I 
dence, Brockton ir iš kitur. I 

Jaunieji išvyko į Kana- | 
dą praleisti “medaus mė- I 
nesį”. Grįš į namus, Dan- I 
nemore, N. Y., rugpiūčio I 
15 dieną. i :

P-nia Zapęnienė (Spea-1 
re) buvo populeri ir darbš6 
ti Brocktone. Ji pradinius 
mokslus baigė Brocktone. 
Aukštesnius teisių moks
lus baigė Portia Law 
School. Dirbo Brockton 
Edison kompanijos ofise.

Dr. Andrius Zapėnas I 
(Speare) yra baigęs pradi
nius mokslus " Nashua, N. 
H. ir Tufts Medical moky
klą 1934 metais. Jis prak
tikavo metus King’s Coun- 
ty ligoninėje,Brooklyn, N. 
Y. ir po to buvo pakvies
tas į Dannemore State li
goninės štabą. Jis specia
lizuojasi psychiatrijoj ir 
kriminalogijoj. Yra narių 
William Harvey Medical 
Society, Bostone, Delta 
Phi Chi medical fratemi- 
ty Tufts Kolegijos ir In- 
temes Associatįon, New 
Yorke. Jis taipgi prakti
kuoja privačiai Dannemo
re. T’■ .

Gyvendamas Nashua, N. 
H. jis veikė su lietuviais.

Dr. Zapėnas prie savo 
lietuviškos gražios pavar
dės pridėjo legaliai Spea
re pavardę, kuris buvo jo 
benefaktoriu ginant aukš
tuosius mokslus.

Jaunai * porelei, linkime 
laimingo ir malonaus ve
dybinio gyvenimo. Telai
mina AukšČiausis juodu 
gražia lietuviška šeimynė
le. . A. K,

r

PARAPIJIEčiy

Šv. Roko parapijos pa
rapijiečių susirinki m a s

3

i

Lietuvių Jaunimo Diena *

Milžiniškas Metinis
■ ■ '« h ’ .

IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia N. A. Lietuvos Vyčių Apskritys ; .

Rugpiučio-Aug. 11d., 1935
Maironio Parke, Shrewsbury, Mass,.

— (Šalia Worcesterio) .—- - ■

Valio visi | šį išvažiavimą! Nepasilikite nei vienas! Puiki vieta; Ty
rus ežeras pasimaudyti ir valtelėmis pasiirstyti. Muzika^ chorų kontestas 
del taurSs, jaunimo lenktynės, virves traukimas, *Volley-ball,, Iošimas ir 
tt. Atsilankiusiems bus duodamos dovanos.

VISUS KVIEČIARENGIMO KOMISIJĄ.

N AT10N-WIDE SERVICE GROCERS
SVARBUS PRANEŠIMAS £

Temykitc langus kiekvieną savaitę dėl Specia
lių išpardavimų — batgenų. Skaitykite mūšų pla
katus, kurie yra dalinami kiekvieną savaitę. Pasi
naudokite mūsų sumažintomis kainomis. Mes su
mažiname kainas dėl to, kad mes perkame visas 
prekes didelių Urmu. Taigi, pirkdami NATION 
WIDE STORES sutaupysite daug.pinigų. -

NATIONAL — WIDEKRAUTUVES

84 BellevueAve., 35 Intervale St.,
Moniėlio,Mąss. Montello, Mass.
79 Savvtell Avė., Cor. Ames & Webster Avė., 
Montello, Mass. Montello, Mass.

' PMM ’. .
5 aktrią tomaiti 

Bo»tono priemlecty, 7 mailia ano 
Oambridįe k 9 uoailU nuo Bofe 
tono. Fauna prie pat btihraro, 
rtUba 6 kambarių, barni, iienui 
daržini, viena karvi, du n. 
kai, Parduiiu už |į&00. Įnežti 
$lj500. Pardavimo priežastis — 
akių Įiga.
JOHN YITDIS, Wellinrton lame 

Avė,, E, Lexinton, Mass.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

• LIETUVIS GBABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
' ’ TEL. Bročkton 2005

ll dutis, p. Leonas Martinai- j tis sukniubo ant trepu ir 
Į mirė.I A. a. Leono . kūnas bu- 
I vo pašarvotas graboriaus 
Į Sūperčinskio koplyč i o j, 
I 17-tps ir Connecticut gat. 
I A. a. Martinaitis paliko I dideliame nuliūdime Žmo- 
I ną Theresę ir gimines 
Į East St, Louia, Chicagoj, I ir G*rėj, Rugpiūčio 2, na
ikiai šešių draugysčių, ku- 
IIrių a. a. Leonas buvo na- 
I rys,, procesijoj tarp vėlia- 
I vų atlydėjo nuo Klubo aa- 
I vo ištikimą draugą į Šv.
I [Kazimiero bažnyčią, kad 
I įsu teikus savo paskutinį 
Į patartiavimą. Tiek daug I susirinko į bažnyčią, kad 
į neužteko visiems vietos.
I Kleb. kun. J. Jonas Vin- 
I čius, kilti* F. Westendorf I ir kun. L. McHąle pasitiko 
Į velionį prie bažnyčios du*. 
i rų ir gedulingai atgiedojo 
I[“Mįserere” ir egzekvijas. 
I |Gėrb. klebonas atlaikė Šv. 
| ! mišias prie didžiojo alto-
I riaūs, o kun. Friderickus
II Westendorfir kun. Leonas 
ĮkiĮcHale prie šoninių.
I Šv. Kazimiero Seselių 

__ __________ S Ivedanias choras įspūdin-

W“ Fmok.1. P«»K

,t£f^ŠS’uSp'S' L«‘“ ““V&& 
k8’1 kun- Węstendorf asis- 

mmgo isyaž avimo . tavo'kaip diakonas, o kun, 
buvo per keletą metų. jfcHate^ 

PASITARNAVO LIETU- ??
VAI mišių nepaprastai

D. ,L. K. Gedėmlno pa- M 8-8-
šelpinč draugija, kuri turi Mąrtinaičio kūną j Kal- 
$400.00 vertės L L. Pkš- TkaPin88 F kk*' 
kblos toną, savo susirinki, ku.“' J-į°”a8 V,“ ** 
me, liepos 23 d., vienbab užba«e 
šiai nutarė minėtą boną l ^^das.
pasilaikyti dar M) - metų. Kadangi mylėjome jį gy- 
Ši draugija , jau 30 metų vą,_neužmirškime fo mi- 
kaip gyvuoja ir turi 70 na.- rūsio! ■ - - -
rių. Sį metą minėta.irau- • tinginyste —, jauno žmo- 
gįa paalsavo $100.00 gaua tapafe - Sifiurm. naujos Šv. Kazimiero par. i 
bažnyčios statybai ir daug 
yra prisidėjus sti pinigais

(reunion) įvyks Romuvos fieldo lietuvių piknike, 
parke, rugsėjo 1, 2 ir 3 ddJ Iš toliau atvykti, pasi- 
Rengimo komisijos sinar- imk automobilį ir lėk juo; 
kiai darbuojasi, kad para- kas neturi jo, Mraivyk’/ 
pijiečiai ne tik turėtų 
progos linksniai praleisti 
laiką, atnaujinti pažiųtis, 
bet kad ir parapiją parem
tų finansiniai ir moraliai.

Parūpinti- valgių išrink
tas'komitetas, kurio pir
mininku yra muzikas p. 
Povilas Sakas. Jam pagel
bės: Adomas Jermolavi- 
čius, Mykolas Grigas, A- 
domas Česnauskas, Kazys 
Grigas, L. Kumpa, Petras 
Danyla, Petras Šarkis,^Jo
nas Dūkštą, p. RogaliS, p. 
Dombrauskas, p. Bėlevi- 
čiuš ir p. Loliutė,

Per tris dienas bus labai 
įvairi programa. Kun. J, 
Petrauskas vadovauja vi
soms komisijoms. Jis savo_______ __ ____
sumanumą padaryti mūsų Kadangi šis piknikas buvo 
pramogas sėkmingo ntl s plačiai garsinamas, tai a- - - - „ x _
jau daug kartų yra paro* nhrt skaitlingos Providen- ir kitokiais darbais dėl dęs, ypač 30 dienos ge^ L. įubUkos nemani būva'tautos labo.; Kadangi da- 
žinėje. ir iš kitų kolonijų. Labai įar yra kokį laiką suma-

Taigi galima užsitikrinti, grojo brolių Žu- fintas įstojimas tai ture- 
kad parapijiečių “reunion’' t romskų orchestras iš Paw- |tu lietuviai pasinaudoti ir 
bus sėkmingas ir naūdin-ftucket> R; i. Biznieriai ir .prisirašyti prie šios .draiki 
gas. ■

VĖL NAUJA PORELĖ 
RUOŠIASI PRIIMTI MO
TERYSTES SAKRAMĖN-

Iš patikimų šaltinių su
žinojome, kad pp. J. Tręi< 
navičių dukrelę Marijona 
išteka už Alfredo V. Dom- 
brausko, gyv. 22 Glendale 
St„. rugpiūčio 25 ;d. J T. Turonienė, A. Dzekevr- 
. Pp. Treinavięiai gyv. 166 ^ius> DzekeviČienė, V< 
Melrose St. P-nas Juozas’čenys, B. Stražnfckas, M. TreinaviČiųs yrą buvęs L. TamašauslSenė, M. Čiuri- 
D. S. Centro pirmininku ir A. Mencūnienė, J. 
yra daug pasidarbavęs Cilcuvienė, E. Abračinskie 
mūsų organizacijoje. į nė,. J. Juknevičius,. E. čio, 
' : ■ čienė, J. Balukonienė. ,

WFSTFIFin. MASS. > Sekanti vokavo pinigais: n^iriUU, IBRQO. K. ęio.oO; po
$5.00 — T & W Quinn, F. 
Supinskis, W. Chishblm;
K. Rimavičius $2.00; po 
$1.00 — M. Sveklute, T; 
Juknevičienė; po 50c. M. 
Turonienė, M. Tamulevi- 
čienė, P. Cironkiėnė, M. 
Dzpkęvičienėr M. Kacevi-

dviračiu, o kas ir to netu- : 
ri eik greit . pėščias, nes 
piknike bus pilnas parkas 
įvairios rūšies važiuojamų 
vežimų ? vežimėlių ir ■
vieną , laimėsi, jei “loke” 
turėsi, ir poniškai parva
žiuosi; Tik nepamiršk ,18- 
tos šio mėnesio dienos, R.

PASEKMINGAS PDKNI- 
■ KAS ■

Liepos 28 d., Klaipėdos 
parke įvyko šv. Kazimiero 
parapijos antras pusmeti
nis piknikas, kuris buvo 
visais atžvilgiais8 pasek- 
imingas. Pelno liko $223.00.

l ižu ir i 
‘šiaip žmonės šiam pikni- 

kuiąuaukavo pinigais ir 
visokiais daiktais virš 
$100100.

Rengimo komitetą suda
rė šie asmenys: E. čiočys, 
V. Menamas, V. Aleločins- 
kas ir V. Balukonįs ; darbi
ninkai: Š. Rutkevieiuš, Ė. 
Rutkeyičienė, J^RokutiS, 
|P. Rokutiene, J. Turonis,,

PIKNIKAS
.Rugpiūčio 18 dieną Šv. 

Kazimiero parapijos lietu
viai, Lygos parke, rengia 
didelį pikniką. Piknikas 
bus nepaprastas, su naii- 
Jausiais parengimų išradi- 
mais, su įvairios rūšies 
žaidimais ir kitokiais mar
gumynais. Gros tinkamai 
išsilavinęs orkestras, kurs 
patenkins kiekvieną norin
tį pasišokt ant specialiai 
parengtos šlyfuotos plat
formos. . ■.' \

Tad kas nori linksmai 
praleisti, rugp. 18 dieną, 
ją galės praleisti tik West-

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

valgius -
ATDARAį

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Wąshington St., •

Norwood, Mass,

■ * M 3368

ADAM WAITEKUNAS
.LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų,» kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje. .
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ameg St., Brockton, Maus.
.Gyvenimo vieta t

25 Enterprise St., Brockton

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

Užlaiko Vėliausios Mados
ČEVERYKŲ > KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbiniut ir Šventadieniniai^
1152 Washington St,,

Norwood,. Mass.

/.Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
yerti skaitytojų paramos.,
•; visi garsinkite^ “Darbininko”, .•

Milžiniškas

PIKNIKAS!
gijos. ■ •• - Rap.

BARY INDIANA iKENGIA M0TEKV S^GOŠ MASSMAfim ir n. b.

Rugpiučio-Aūg. H d., 1935
.. . MARTINAIČIO i PALANGOJE, LAVVRENCE, MASS.

Anot laikraščio “Gary ■ -■■■■.——■■ ——■—-—
Post * Tribūne ; -r Gary, Bus įvairių žaislų, užkandžių, gėrimų ir tt. Ątvy- 
Indiana”, policijautai nu- |kę sVečiai ir viešnios, galės pasimaudyti tyrame eže-
1 
ir gerbiamą a.a. 
Martinaitį, 60 metų am-1 
žiąus, 1605 Madison gat
vė . x t y . ‘ 7‘ .
, Per daugelį metų jis bu
vo {užveizdėtojas Ameri
can Lithuanian Politikos 
ir Pašalpos Klubo, Reiklus 
politikierius, ir - lietuvių 
užsitikėtinas vadas. Ture- 
damas gerą įtekmę politi- įW , . . _____ ;
kojį jis pagelbėja, dauge- . ... ............: ..; '
liui lietuviams ateiviams * < Rengia
tapti piliečiais. . ŠV. PETRO IR POVILO PAŠALPINfc DRAUGIJA 

Būdamas Klubo užveiz- Įdėtojas a.a. L. Martinaitis SEKMADIENI
[beveik kiekvieną naktį pa- [ 

menė, J. Žodelis, P. Židec-'tikrindavo klūbo duris, ir 
kienė,- į kadangi daug nelaimių at

sekanti aukavo daiktais sitikdavo toj apylinkėj,
vertės $8.00 — A. Petru-,apsisaugojimui jis turėjo! W. BROADWAY,
šis, P.Sutkaitis, A. Šarka [šautuvą. Liepos 30-tą,tre-|*—~-~^*~—
ir J. Čamponell; E. ČioČys Jčią vai. ryte jam perŽiū-l Bus gera muzika per ištisą dieną. Šokiams yra 
$5.40; Bartusevičius rint duris, pasigirdo palie-l nauja salį Taipgi yra puikus ežeras pasimaudyti. 
$4.00, Silvėr Mpon Store lpimas numest savo revol- Į Piknike dalyvaus įvairūs sportininkai Visus kvie&a- 
$3.50, M. . Tamūlęvičienė . verį ir sustoti. Būk tai Ledine Iš visų apylinkių dalyvauti. Pikniku visi būsite pa* 
$3.00, ‘po $2.00 — Bridge.onas neklausęs ir nesustd-Įtenkinti. 
Club Beverage, J. Togėr-|jęs. Vos spėjo atsidaryti!

“Gary — ....... .
Gary, Bus įvairių žaislų, užkandžių, gėrimų ir tt. Atvy-

šovė visų didžiai mylimą I ro vandenyje. Vieta labai įdomi. Taigi, visi važiuokite 
, Leohąj į šį linksmą pikniką. ; <

, . Visus nuoširdžiai kviečia, ' . v...*
>*.. . k •• RENGĖJOS.

Didelis
PIKNIKAS

Rugpiučio-Aug. 11d., 1935
LIETUVIŲ PARKE 
\ ; GARDNER, MASS.

VISUS KVIEČIA KOMITETAS.
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ŠIUO BIRD FINANCE PLANŲ
■a-

JP

ŠTAI DIDELE PROGA MODERNIZUOTI, PAGERINTI IR

PADIDINTI SAVO NAMUS VISAIS ŽVILGSNIAIS

*k

BIRD & SONylnc., yra biznyj ėjau nuo 1795m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprė
jo visais biznio žvilgsniais sykiu su šiuo kraštu - Suvienytomis Valstijomis.

Šios organizacijos biznis, biznieriai - krautuvininkai yra rememi BIRD FINANCE COR- 
PORATKM Mes atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome, kad jie darbš- 
tus ir tinkamai pątaruauja. Mes iš savo pardavėjų - krautuvininkų reikalaujame, kad jų 
darbas butų atsakantis. \ ;

J? ■, . , '-.p- ■ •; '
' '»4ę-.’-rrfr iw*-'

■t

.<r
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Pristatykite Kambarį
Kada yra daugiau vietos* vi

suometsvečiai yra daugiau pasi- 
tenkinę. Naujam šeimynos na- 

. - riui taipgi reikalinga platesnės 
vietos. . /■; ■
\ Įrengiate extra vanai kamba
rįir žaislams. Viskas patogu ir . 
mažai kainuoja. e ■,

k

Apdenkit Naujai Stogus Apdenkite Sienas
Geras stogas suteikia puikią 

išvaizdą visam namui. Geras sto
gas duoda namams apsaugą ii- , o 
giems metams. Naujas Bird už
dėtas stogas vasarą pridengia , 
nuo karščio —- žiemą —- nuo šal
čio. Geras stogas palaiko vieno
dą temperatūrą, žodžiu, atsakan
tis stogas yra puikus Investipen
tas. . , -•

r'. •

Padalinkite namą apmušdami 
u / iš lauko sienas Bird ihaterijolu. 
*■ Nereikės tuomet jo moliavoti įr i 

tuomi sutaupysite daug išlaidų. 
Bird apmušamas materijolas 
taipgi apsaugo nuo ugnies.

X. Pristatykite Piazą
Vartokite Birds materijolą 

stogams, sienoms apdengti, pa- 
mušaląir sienoms lentas. Birds 
grindims lentos duoda' puikią iš- 
vaizdą iryralabai ekonomiškos. 
Taigi, pirkite viską iš Birds.

&

v

r

STOGAS .
RYNOS IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI
Pastoge
MIEGAMIEJI KAMBARIAI

1 MAUDYNES
VIRTUVE ■ ■■■'■'. .■
PRIEANGIS (PORCH)

” r- a*

. BIRD THICK BUTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC ŠIDING 
BIRD INSULATED BRIC S1DING 
BIRDINSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WALLB0ARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC ČEMERĮ 
bird emulsipaints 
BIRD UQHn> RODĖ COATING W i

i
i

i GROSSMAN’S-BROCKTON M 
sosi

įb

•* ♦ *

|felM«W^>^W**U'ilii l il Wfc,-L I



DARBININKAS
niMMMM

i!

as

*■

buvo puikiausiasia. Visi 
linksmi, malonūs ir vieni

IŠ ŠV. JURGIO TARAP.
Piknikas Pasisekė

JOS LAWN GARO PAR- 
TYFESTIVAL

n>

&

ĮSTEIGTA 1903 -
, Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britam 321

l
Seimo rengė jai tikisi, jog 1

Tel. 755

JŪSEPH S. KANIA
PAMUŠTAS .

. 476MamSt,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojai 

Pilnai^ prisiruoSęs patarnauti 
kuogeriauriai dieną ir naktį 
visiems, Conneetieut Valstybes 

lietuviams.
7X6 Stanley St. arba 

273 Ohertnut 81
tel. N1W BRITAIS 675 B.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Bubu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos Skalbimu - plovimo 
. darbus

, Rngpačio 9, 1935

t

Rytinių Valstybių Žinios
| Dalyvaukime Vyčių Seime

4 Žį antradienį, rugpiūčio 
;13 d. Hartforde, Conn, 
prasideda Lietuvių Vyčių 
Organizacijos 23-čfas sei- 
£has, kurs tęsis iki ketvir- 

r tadienio, rugpiūčio 15 d. 
f X Paprastai Seimai kiek- 
. vienai organizacijai turi! gerbimui fceimo dalyvių, 
l aidelę reikšmę, kadangi Kas vakaras, pradedant 
yiia yra išduodama visų pirmadieniu, rugpiūčio 12 /: 
į pietų veikimo atskaitos ir d. yra rengiama įvairios 
nustatoma organizacijos lyram o g o s. Pirmadienį, | 

reikimas. Gi Šis 23-čiasis [rugpiūčio 12 d. bus seimo j
Lietuvos Vyčių seimas bus alstovų ir svečių priėmi-j - 
ptin svarbus, nes čia bus As. Antradienį, rugpiūčio} 
ęvarstoma pavasarininkų 13 d. kuopa rengia “Mins-,' . 
atstovų iš Lietuvos sutiki- treal Show” ir šokius. Tre- 

; Inas, jiems per visas kuo- čiadienį, ''rugpiūčio 14 <L;
as maršruto nustatymas, [įvyks iškilminga vakarie- - 
tipgi bus svarstoma, kaip ‘nė, gi ketvirtadienį rug-

i kutų galima visas katali- [piūcio 15 d. bus užbaigi- 
* - jaunimas vyčių'mas seimo su šokiais ir ki-

į Jbendran veikiman įtrau- tokiais pamarginimais. 
f kus, ir daug kitų labai gy- " ‘ ~

yų reikalų bus apkalbėta, [lietuviška visuomenė ątsi-
< Kadangi šie klausimai!lankys į Šio seimo pramo-! 
paliečia plačiąją Amerikos gas ir taipgi dalyvaus 23* 
Rietuvių katalikišką visuo- eįojo vyčių seimo sesi jose.1 
Menę, tai tikimasi,.jog šis A. J. M.

ROCHESTER, N. Y,

seimas bus gausiai atsto
vaujamas vįsų Vyčių orga
nizacijos kuopų ir abelnai 
katalikų visuomenes.

Laike seimo vietinė Vy
čių 6-ta kuopa rengia la
bai įdomių programą pa-

Naujos bažnyčios pa- 
į šventinimas įvyksta sek* 

y madienį, rugpiūčio 11 d. 
r Iškilmingos šventinimo a- 

peigos prasidės 10 vai. iš .į 
Į. ryto, Bažnyčios durys bus I 
?■ atidalytos 9 vai. iš ryto J 

Šventinimo'apeigas atliks 1 
J. E. arkivyskupas E. 1 
•Mooney, kuris taip pat at* 

£<ašaus ir pontifįkalės mi- 
< šias. Pamokslą pasakys J, 
f E. Vyskupas T. Matulio? 
I pis, kuris pribus į Roėhes- 
f terį šeštadienį, rugpiūčio 
k 10 d. Laike pamaldų daly* 
į _vaus daug aukštų svečių

Bažnyčios vadų>
Todėl būtų labai malonu, 

| kad visi.lietuviai dalyvau
tų toje taip didelioje ir 
reikšmingoje šventėje. ;

Tą dieną, bus apvaini-
* kuotas tasai darbas, kuris 
' jau buvo pradėtas a. a.

kun. J. Kasakaičio, kuris 
tam tikslui pradėjo kelti 
fondą. Kviečiamos' visos 

į draugijos “in corpore” su 
savo vėliavomis. Draugi- 

r jos tesusirenka į svetainę 
ir mokyklos kambarius 9 
vai. iš ryto. Pageidaujama, 
kad tą dieną visi parapi
jiečiai gyvenanti bažny
čios apylinkėje papuoštų 

•/savo namus Amerikos ir 
. Lietuvos vėliavomis, kaip
• tai yra daroma svetimtau- 
- čių kada yra šventinama

nauja bažnyčia. Tokis na
mų papuošimas parodys 

; dalyvaujant i e m s aukš
tiems svečiams, kad mes Einden’Park, Union City. 
fesame susipratę ir patrio- Suvažiavo daug žmbnių. 

: tingi šalies piliečiai, kad 
gerbiame netiktai šią savo 
pasirinktą paują tėvynę ir 
jos vėliavą, bet nepamirš- 

' tame ir savo senos < Tėvy
nės Lietuvos ir Jos vėlia
vos.

Antrą Valandą pė pietų 
prasidės iškilmingas kon- 

g ©ertas bažnyčios parke, 
i Koncerte dalyvaus Ukrai- 
į niečių benas, Ukrainiečių 
f ir mūsų parapijos chorai.

Po koncerto gros net dvi 
prkestros šokiams. Tąja 

j dalimi programos rūpina
mi Lietuvių Biznierių Są- 

r. junga, o tam darbui vado- 
į vauja graborius Jurgis

k. A. KUN. J. KASAKAI- Winston.
TIS, . v . 

buvęs Šv. Jurgio par. (Ro- 
chester, N. Y.) ✓ klebonas^ 
kuris naujos bažnyčios 
statymui pradėjo kelti 
fondą.

Savage. Įžanga į koncertą 
yra padaryta visai maža, 
todėl nebus sunkumų nė 
vienam dalyvauti. Būtų 
gražu, . kad kuoskaitlin- 
giausiaį dalyvautų, neš ti
kimės, kad su mumis daly
vaus labai daug aukštų 
Svečių, dvasiškijos' ir pa- 
saulionių. Taipgi yra kvie
stas ir Lietuvos Atstovas 
dalyvauti toje mūsų .šven
tėje. ; Vyturys.

WATERBURY, COHN.
L. L P. METINIS IŠVA

ŽIAVIMAS
Pereitą sekmadienį Lie

tuvių Nepriklau s p m a s 
Klubas turėjo savo metinį 
pikniką lietuvių darže,

KUN. J, BAKŠYS, ...
šv. Jurgio par. (RocheSter, tL Y.>: klebonas, didis L.
D. S ir “Darbininko” rėmėjas; sekmadienį, rugpiūčio 
11 d. iškilmingai apvainikuoja savo kelių metų darbą 
parapijoje. Sveikiname! \ 1

L ' > . •’ . '• f. ,

Į mūsų garsaus lietuvio Jo- pavyko, žmonių prisirinko 
į no Bendlerio. Jisai pri-Įgana daug.: Nuotaika visų 
klauso prie submarine buvo puikiausiasia. Visi 

F chasers Amerikos laivyno, f
F Daugiausia žmonės kalbė- kitus vaišiną, . Tas įrodo, 

jo apie mūsų tautiečio Ed- kad ši paraįįįa dar pųse- 
diė Hogan - Juškio kiimš- ’ 
tynęs su the Unknown

girnas duos gražaus pelno 
parapijai , kuris šiuo1 laiku 
labai yra reikalingas pa
taisymui bei pagerinimui 
svetainės. - ‘

Klebonas džiaugiasi to
kiu parapijonų vieningu
mu. /

Šią savaitę mūsų vikaras 
kun.j A. Petrauskas išva
žiavo vienai savaitei atos
togų. Linkini jam gero po
ilsio. ‘
. Rugsėjo 16 d.,, vakare 

bus gražus vasarinės mo
kyklos, kuriąvedaseserys 
Pranciškietės, teatras. Tad 
prašome kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, paremti 
sesutes ir pamatyti gražų 
vaidinimą.

OARK.NJ.
Gal svarbiausias įvykis 

šioje kolonijoje, tai šv. 
Jurgio draugijos metinis 
šeimininko rinkimas, ku
ris įvyks, rodos, rugpiūčio 
9 d., penktadienį., šis susi
rinkimas bus labai syar- 
bus, nes priklausys kas a- 
teinančiais metais šeimi
ninkaus salėje, o tas labai 
svarbu. Praeitą metą buvo 
p. Makareck’as, tai tikrai
svarbus salėję asmuo, nes 
jis gerai žino biznį, p ki
rą, moka apseiti su žmonė
mis. Salėje neįvyksta muš
tynių nei kitokių nešvarių 
dalykų; kaip, kad pirmiau 
9Ūdavo) tai nepakenčiama, 
neg' švarus Maogus negalė
davo užeiti? 'taigi šį metą 
draugijos nariai balsuoda
mi atiduokime savo balsą 
už p. Makaręcką, nes jis 
to vertas, kad kitą-metą 
valdytų lietuvišką užeigą

. Kupstas.

LIETU VOS VYČIŲ SEIMAS

WATERBURY SĄVINGS BANK
WATERBURV, CONNKOTIOUT !

' ‘ / Brooklyn Office
4 .. ' H

Waterbury’o Stviap Buikoo Irooktyn’o Skyriui gali aprt- ĮI 
pinti tavo Tliui bankog rdkalTm , J

Teta pačioi bankai knygutei, koriai gavote nu© Waterbury 5 
Savingi Bank galite naudoti, ir Brooklyn’o Saukoje. Taipgi sį 

turime; . . . - ■ B
CHRISTMASIRVACATIONCLUBS |

ii ■ . ' TRAVELER’S checks |
i! FOREIGN DKAFTS S
r “Ateikite mei jums patarnauihne, kaipir ienoje Bankoje. - 
l 798-797 Bank St. |

tinai 'gyvuoja. Ji gyvuotų 
dar geriau ir. gal būt viena 

/ " jis geriausių Brooklyne,
Kunigas Kripas daugiau- 'jeigu šie žmonės, ku

šiai kalbėjo, kad visi mūsų Iriuos čia matėme pereitą 
profešijonalai ir biznieriai sekmadienį, ' nors puse jų 
nepamirštų ateiti ir prisi-Į lankytų savo trūsu paSta- 
dėti prie parapijos trečio tytą savąją bažnyčią. Bet 
ir paskutinio' pikniko, ku- žmonės 
ris vadinsis profesijonalų 
ir biznierių piknikas. '■ 

Viši . profesijonalai ir 
biznieriai, matyti, džiau
giasi ir labai gražiai sutin
ka prisidėti. Valio, lietu-savo parapijos parengi- 
viai profesijonalai ir biz-‘mus.Girtinas tai paprotys, 
nięriai. Aš visuomet jumis nes čia suėję pasimato vie- 
pasitikejau ir žinau, kad ni su kitais , nors karts 
jūsų parapijos piknikas 
bus’labai sėkmingas^

.Pasimatysime jame.

toli gyvendami 
nuo savo parapijos bažny
čios, kiti net Long Island, 
neturi galimybes kas sekr 
madieniš atsilankyti. Ge
rai nors, kad jie brangina

Mončiūnas, F. Mončiūnas 
ir p. Vilimaitė.

šokių komisija: p. L. 
Mazotas, Markus, p. Kase
vičiutė. 4

Puošimo komisija: p. A. 
Mazotas,; Markus, ir E. 
Mazotas.

Seimo rengimo komite
tas ir komisijas, nuoŠir- 
'džiai visus kviečia atvykti 

, į seimą ir dalyvauti seimi* ( 
niuosę vakaruose. •

' Pranas Mončiūnas.

MIRĖ PRIE LIGONIO

Gardine šiomis dienomis 
buvo nustabus atsitiki* 
mas. Vienas • daktaras,LEONAS MAZOTAS, 

Hartfordo Lietuvos Vyčių ,, ,, , . , ,
6 kp..pirmininkas ir Sei- Heilfeld, buvo pakviestas 
mo Rengimo Komiteto pir.|Pas I»g°n!- Bežiūrėdamas mininkas, darbštus vytis. lj?g°nĮ * besiklausydamas 
Jis nuoširdžiai kviečia vi- i J}S?P10 sir^ies mušimo, 
sus, ypač jaunimą atvykti i daktarus staiga apalpo ir 
į seimą, kuris įvyks rug- mire<_____?. _____ •

Dalyvavo ir miesto majo
ras ir Conn. Valstybės lei
tenantas gubemator i u š 
Pranas Hayes. Buvo , eile 
kalbėtojų, kiltie pasakė 
reikšminga^ prakalbas. Be 
to buvo ir šokių, kuriuos 
grojo Young Melodians* 
Radio Dance Orchestras. 
Visi bei visos turėjo “ex- 
tra” gerus laikus. Malonu 
buvo matytis su biznie
riais ir mūsų profesijona- 
lais, Teko susipažinti su 
naujais žmonėmis, kaip tai 
Jurgiu Bendleriu, kuris 
dabar yra parvažiavęs a-

nuo karto, o jaunieji suei
na į liaują pažintį, ir gali
nas! rezultatai, kad w kar
tais susidaro ir naujos šei
mos. Tad, gerbiamieji, lai
kykitės ir toliau to gra
žaus papročio, kad remti 
parapijos padengimus.

♦Tai bus per Žolines mūsų į Choras, J. Brundzos-ve- 
klebonijos ir mokyklos damas,.sudainavo liaudies 
kieme. Vietą bus kųopųi-1 dainų. Klebonas kun. Pau- 
kiausiai išpuošta- ir jūs ‘ lionis ragino*jaunimą, kad 
galėšite nė tik grožybėmis jie prisirašytų prie para- 
džiaiigtis, bet ir galėsite pijos choro. Ir reikia tikė- 
valgyti (nes moterys pa- tis, kad tas paskatinimas 
žadėjo iškepti po pyragą), ‘ atneš gražių vaisių. Tėve- 
galesite “pigs knuckles” tliaį irgi tą klebono gražią 
lošti arba bile kokį kitą mintį turėtų - ugdyti savo 
“geimį”. Nusipirkite tikie- vaikeliuose, nes, , kuo bus 
tą( ir ateikite, o aš jums didesni parapijų chorai, 
užtikrinu geriaušį laiką, tol šioje šalyje bus ilgiau 
Vieta- prie klebonijos ir užlaikoma lietuvybė. 
Naujosios Mokyklos; į- 
vyks rugpiūčio 15, per Žo
lines, Vakare. Nepamirš
kite vietos ir laiko. ■

C. BROOKLYN, N, Y,

IRENA VILIMAITĘ, 
Hartfordo L. Vyčių 6 kp, 
darbšti narė, L. Vyčių Sei
mo Rengimo ir^Minstrel” 
komisijos narė. Ji taip pat 
kviečia visus į Seimą, o y- 
pač į “Minstrell” vakarą, 
rugpiūčio 13 d. \

Hartford, Conn** — Rug
piūčio 13,14 ir 15 ddJį- 
vyks Lietuvos Vyčių orga
nizacijos metinis seimas. 
Seimas prasidės iškilmin
gomis pamaldomis. Seimo 
dienų vakarais įvyks į- 
vairus parengimai. N

Pirmą vakarą ' įvyks 
“Minstrel”; antrą vakarą 
— bankietas; trečia vaka

raus gerąjam" berniukui rą — šokiai.

Karaliaus ir karalienės 
rinkimai irgi davė gražii 
vaisių, karaliaus vainikas 
baląų dauguma teko klebo
nui, o ^karaliėnęs” klebo
no sesutei p.4fei M Paulio- 
nytei. Klebonui atsisakius 
tos garbės, ją pavedė alto-

Damošių Juozukui. Nors Ti. Vyčių 6 kp. jau.seniai' 
Pereitą sekmadienį, rug-gaisai buvo .tik po- vieną’ rengėsi prie seimo ir da-’ 

piūčio 4 d. Klaščiaus pąr- ] centą, bet via tik susidarė bar jau yra gerai prisiren- 
tostogoms iš United States. ke, Maspethe, parapijos arti $200.00. ^Tikimasi, kad gus kuogražiausiai ir kuo- ■' 
Navy. Jisai yra pusbrolisj metinis piknikas puikiai [šis taip sutartinas paren-maloniausiai priimti sve-^

piūčio 13,14 ir 15 dd. š.m. p 

čius ir duoti progos vL 
siems linksmai laiką pra
leisti.

“Minstrel” susidės iš, 
vaidinimų, dainų ir žaidi-! 
mo. Įžanga 40 centų suau
gusiems; vaikams 15 cen
tų. ■ /- • 4 ;
, Bankietas bus šaunus. 
Bus ir programa. Mūšų iš
eivijos žynius^ kalbėtojai a 
pasakys kalbas. - Į

Šokiai įvyks Knights of j 
Columbus Salėje. Svetainė! 
graži ir didelė; orkestras į 
garsus, tai visiems bus 
malonu šokti. .1 /. |

Seimo Rengimo Komite- j 
tą ir komisija^ sudaro Šie' 
žymūs.mūšų kolonijos vy- f 
Čiai: Pirm. Leonas Mažo-. 
tas; registracijos komisi- . 
ja: p. Česteris, p. Markus, - 
A. Mazotas, p. Pugžlytė, 
Kasevičiutė ir Barolyte. 
“Mittstrel” komisija:,p. E. 
Mončiūnas, Markus, V. Į 
Šeigys, Kripas, p. Vilimai
te ir V. Labeskis. Bankie-! 
to komisija: p. V, šeigys,’ 
E. Mončiūnas, E. Mazotas,' 
p, Kasevičiutė, Pugžlytė,! 
šęįgytė, Barolyte, Valec-i 
kaitė, Balukinaitė, Kati- ! 
naite ir Bajerskytė.

Programos komisija: p. 
Šimkus, Laskus, E. Mon- 
čiunas ir Kasmonaitiš.

’ Skelbimų komisija: p* E.

TW. 6-1086

JONAS SEKYS
lobtuviaia'

KRAUTUVĄ r AGEMŪRA 
Visokių rūbų vyrams, talkam* 
Laivakorčių ta »lnl(ęų aiuntlmo 
ageiitūri. Daroma vtaokiatiotnrb 
otai įgaliojimai, mitai Partlkvlhfe* 
jtunt ItatevIMkl talkmičlal ta knyto* 

Užeikite ir būiite patenkinti 
<33 Bark St, Hartford, Oo«n.

NOTABY Telefono:
PUBLIC $Tagg2W3

B»TTO P. BAILUS
(BIELIAUSKAS) ‘

IAIBNIU0TA8 .

GRAB0RIU8

•60 Grand Street,
BROOKLYN, N? Y.

Vullttal |matoa dirt koplyčios dw> 
(tarno* Mylimiem* paitarrott d** 
vanat Nullutllm* vatandoj kr*b> 
kiti* pa* taną. Patarttavtat* yra 
ttftlkrtatąa Ir ai prtatauni kata*.
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