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Katalikas, kurs neremia kataiikiikos 
spaudos, neturi teisia vadintis geru Bažny
čios vaiką
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Belgijos Karaliene 
Užmušta Kaimiečių Sukilimas Lietuvoje

KARALIUS SUŽEISTAS DARBO DIENA AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKAI LAIMĖJO ĮVAIRIOSE RUNGTY
NĖSE LIETUVOJE

Kussnacht, Šveicarija — 
Rugp. 29 d. — Astrid, 29 
metų amžiaus Belgijos ka-

Pirmadienį, rugsėjo 2 d. j 
yra legalė šventė jungti-metų amžiaus oeigijob Ka-,^ Valstybėse. Dėl šios 

raliene užmušta automo- tai svarbios darbinin- 
bilio nelaimėje o jos vy-, k £ šventės kit savait 
ras karalius, Leopold su- antradienio “Darbininkas” 
žeistas. ________ i neišeis; išeis tik penkta-
___ ’dienio numeris rugsėjo 6 ABISINIEČIAI IsSIGAN- diena 6 J

DO GAZO KAUKĖS > Getį. LDS. nariams Dar- 
„ ibininko bendradarbiams, 

Adais Ababa, — Rugp. skaitytojams, rėmėjams ir 
28, vienas Amerikos ko- pieteliams linkime malo- 
respondentas, dėl apsipra- nįų įr laimingų Švenčių, 
tinimo užsidėjo gazinę 
kaukę viešbutv. Eidamas * 
koridorių susitiko būrį a- 
bisiniečių, kurie pamatę 
žmogų su tokia baisia kau
ke išsigando ir klykdami 
spruko kur keno kojos 
nešė.

Tą sužinojęs karalius 
Haste Selasie įsakė sosti
nėj daryti gazinių kaukių 
pratimus, kad parodyti 
vietos prietaringiems gy
ventojams, kad gazo kau
kė nėra piktos dvasios 
veidas.

ITALIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS SVARBIA

ME PASITARIME

TIESIOGINIS PAŠTAS Iš 
VILNIAUS Į KAUNA?

Bolzano, Italija — Čia į- 
vyksta nepaprąstai svar
bus Mussolinio su savo 
kabinetu pasitarimas. Šis 
susirinkimas įvyksta tuoj 
pasibaigus Italijos kariuo
menės pratimams, kuriuos 
stropiai sekė pats Musso- 
lini, karalius ir kiti aukš
ti Italijos valdininkai. Ma- 
nomaą kad šiame susirin
kime bus padaryta daug 
reiškiančių nutarimų, ypa
tingai kas liečia Ethiopi- 
jos ir Italijos ginčo klausi
mą.

Kaunas —“Ryto” redak
cija gavo iš Vilniaus laiš
ką su dviem po 15 gr. paš
to ženklais, ant kurių yra 
Pilsudskio atvaizdas. Žen
klai atspausdinti su užra
šu “Poczta Polska”. Laiš
kas atėjo bejokių tarpi
ninkų paštų. Ant laiško 
nėra nei Latvijos nei Vo
kietijos pašto antspaudų.

MIRĖ ROMANAS 
BARANAUSKAS

Amerikos lietuvių sportininkai Lietuvoje labai gražiai pasirodė. Dalyvavo 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso iškilmingose pamaldose ir priėmė šv. Komu
niją “in corpore”, kas padarė gilų įspūdį į visus. Mūsų sportininkai įvairiose 
sporto rungtynėse Lietuvoje pasirodė čampijonais. Sveikiname.

Jonas Knašas ir adv. Kastas Savickas, “Vyčio” anglų kalbos skyriaus re
daktorius pasilieka Lietuvoje mokytojauti sporto srityje. Kraučiūnas - Krau- 
se, Laurinaitis, Šedvilas ir Lukas išvyko Amerikon laivu Champlain, rugpiūčio 
26 d. Kiti pasilieka ilgesniam laikui Lietuvoje.

Sėdi iš kairės dešinėn: Benediktas Budrikas, adv. Kastas Savickas, Emma 
Šemaičiūtė, Kazys Šedvilas, Antanas Laurinaitis. Stovi — Jonas Knašas, Ju
lius Petrulaitis, Petras Barškis, Edvardas Kraučiūnas, Viktoraš'Yanzanaitis, 
Mykolas Lukas .

J. ČELKYS-MORKŪNAS 
VYKSTA Į MASKVA

Vilnius — Amerikos lie
tuvių katalikų studentų ir 
profesijonalų s-gos pirmi
ninkas, Jonas Čelkys-Mor- 
kūnas atsilankė Vilniuje, 
kur apžiūrėjo miestą ir vi
sas jo įžymenybes. Iš Vil
niaus p. J. Čelkys vyksta į 
Maskvą dalyvautų tarp
tautiniame fizijologų su
važiavime.

Liepos 23 d. mirė Švięto- 
kiškio kalėjime žinomas 
ukrainiečių veikėjas Ro-1 
manas Baranauskas. Jis 
buvo nuteistas 10 metų už 
vadovavimą ukrainiečių 
teroristinėms organizaci
joms. Su jo asmeniu buvo 
susijusi Holuvkos ir komi
saro Čechovskio mirtis. Be 
to, a. a. Baranauskas or
ganizavo daug užpuolimų 
ant lenkų įstaigų ir kasų. 
Atentai prie centralinio 
pašto Lvove, Kaluše, Doli- 
noj ir k. buvo jo organi
zuoti.

29 SUŽEISTA BERLYNO 
GAISRE

. KAUNAS, LIETUVA — 
Rugpjūčio 27 dieną, pieti
nėj Kauno priemiesčio da
ly j įvyko policijos su kai
miečiais susirėmimas. Kai
miečiai atvykę Kauno 
priemiestin sudarė demon
straciją prieš aukštus mo
kesčius ir prieš žemas kai
nas už ūkio produktus.

Kaimiečiai demonstran
tai, atvykę Kaunan, stab
dė vežimus ir žmonės, vyk- 
stančius miestan ir darė 
jiems kratas, žiūrėdami ar 

; negabena produktų par-f
! duoti.
i Valdžia pasiuntė polici
ją demonstrantus išvaiky- 

j ti. Kilo riaušės. Susirėmi- 
Įme keturi policininkai ir 
i devyni kaimiečiai užmušti. 
| Taip pat nemažai sužeista, 
i Taip praneša radio žinių 
| agentūros ir spauda.
1 Platesnių žinių apie šį 
I sukilimą dar negavome. 
Gavę pranešime per rkdio 
ir kitame ‘Darbininko* nu
mery.

EXTRA

Rusija Atmetė Jungtinių Valstybių 
Protesto Notą

KAUNAS, LIETUVA — 
Rugpjūčio 29 d. — Kaimie
čių sukilime prieš aukštus 
mokesčius ir žemas kainas 
už ūkio produktus,' kaip 
praneša, užmušta 89 suki
lėliai ir IT pblirihinkai. 
Kauno priemiesty įvyko 
smarkus susikirtimas kai
miečių su policininkais.

Prez. Antanas Smetona 
per radio atsišaukė į visą 
visuomenę laikytis vieny
bėje.

Jis kaltina dėl kaimiečių 
sukilimo užsienio agitato-

Viso Pasaulio Lietuvių Maskva, — Rugp. 27, So
vietų Rusijos vyriausybė

Knntfrocac K a 11 n o visiškai atmet® Jungtinių ±X OII gi Cocto IX d U n C Į Valstybių įteiktą protesto 
----------------- i notą dėl laužymo sutarties 

ir vietinių ir užsieniečių vedant komunistišką pro- 
q_._- kūrybinių pajėgų subūri- pagandą Jungt. Valstybė- 

mas. Toms suburtoms pa- se- 8°™^ vyriausybe sa- 
^^0.^X0 i sce--------------reikalingas vra v0 atsakYme pareiškia,
ną įbėgo 16 Rygos lietu- a kad ji negali imti ir niekad
vių, kurie estafete atbėgo tikslingas darbo planas, nėra sutikusi imti atsako- 

! iš Rygos į Kauną. Vienas'^811 reikalinga yra - ......................... - ■

SVEIKINIMŲ
gauta viso per 200. I 
kinimams prasidėjus į sce-

Tuojau kilo spėliojimai, 
kad tai darą vokiečiai 
prieš Klaipėdos seimelio 
rinkimus, kad įrodyti pa
sauliui, jog Lietuva be sve
timos globos negali išsilai
kyti.

Bet Lietuva be svetimos 
globos išsilaikė per 17 me
tų, išsilaikys ir toliau.

DARBININKAI PLE- 
NUOJA GENERALĮ 

STREIKĄ PRIEŠ KARĄ

Londonas, — Anglijos ir 
kitų šalių organizuotų dar
bininkų vadai planuoja 
paskelbti generalį streiką, 
jei karas kiltų Afrikoj. 
Tokiu streiku būtų supa- 
ralyžuotas amunicijos ir 
kitokios karo medžiagos 
pristatymas karo laukuo
se.

MUSSOLINI GRASINA 
TAUTŲ SĄJUNGAI

Bolzano, Italija — Mus- 
splini išleido dekretą, kad 
visa Italijos industrija, fi
nansai ir visos tautos vei
kla būtų skiriama karui.

Diktatorius Mussolini 
pareiškė, kad Tautų Są
junga nekištų rankų į Ita
lijos ir Ethiopijos ginčą.

Mussolini sako, kad Ita
lija gali išlaikyti karą iki 
1938 m.

LAIVAS REX IŠGELBĖ
JO JAKTOS ĮGULĄ

Halifax, N. S. — Italijos 
puikusis laivas Rex išgel
bėjo įgulą nuo audros ap
daužytos jaktos La Daha-

rius, kurie sukursiu kai-ima, kuri plūduriavo 500 
miečius. mylių nuo Cape Rače.miecrus.

A. D. F. IŠBRAUK® 
MOKYTOJŲ UNIJĄ

STREIKIERIAI EINA 
PAGELBON MOTINAI 

8 VAIKŲ
Cleveland, Ohio — WiL 

liam Green, A. D. F. prezi
dentas pasiuntė telegramą 
Amerikos Mokytojų Fede
racijai, kurios seimas vyk
sta čia, kad ji išbrauktų 
New Yorko skyrių už ko
munistinį veikimą. Tas 
padaryta.

Salem, Mass. — Šio mie
sto valdžia atsisakė duoti 
pašalpą motinai 8 vaikų 
dėlto, kad jos vyras išėjo 
i streiką. Streikieriai grie
žtai protestuoja prieš tokį 
valdžios nusistatymą. Ki-( 
tą savaitę, jei valdžia ne
duos pašalpos, sudarys 
viešą demonstraciją ir rei
kalaus pašalpos ne tik tai 
motinai, bet ir kitiems 
darbininkams, kurie netu
ri darbo nė pinigų ir ken
čia badą.

— ----ir----o- ir mybę už Komunistų Inter-
tinkamos tokiam bendra- nacionalo darbus, kurio 

_ • kongresas ką tik pasibaigė 
Kitas buv. Prezidentas, Maskvoje.

; dr. K. Grinius, priminė,1 Be to, Sovietų notoje pa- 
kad nė vienas svarbesnis reiškė, kad Sovietų valdžia 
tautos įvykis neapsiėjo be negali būti imama atsako- 

,.. užsieniečių. Šitas kongre- mybėn už išsireiškimus 
sas irgi yra svarbus įvy- kokius Amerikos komunis-

ių, Daubaras, paskaitė , , . . . .
kongresui rygiečių sveiki-darblavlmul ^os- 
nimą, kuris priimtas karš-! 
čiausiomis ovacijomis.

Tuoj po to kongresą pa
sveikino

buv. Lietuvos Respubli
kos prezidentas Alek- i 
sandras Stulginskis.

Jis sveikino daug didelių
Į darbų atlikusio seimo var-: x , . . . .
du, kuris nuo 1927 metų|taatal visokeriopai augti 
Ijau neveikia ir neturi ga.iarnzinal- Ti m me dirban- 

šeštadienį, rugpiūčio 31 dieną, iš Bostono radio bos leisti Lfetuvai naudin-
• stoties WAAB vėl turėsime progos išgirsti gražių dai- S113 įstatymus.
nelių ir kalbų. Dainuos Darbininko Radio choras ir Buv. Prezidentas padėkojo

Berlin, — Rugp. 20, Ber- 
lino radio imesto daly, su
degė žymiausis namas. 
Gaisre sužeista 29 žmonės.

GAVO $2,500,000 •
APDRAUDOS

ir

“Darbininko” Radio
Programa

kis, kuriame užsieniečiai su amerikoniškais pa
vaidina didelę rolę. Dr. ?ais atvyk* k™istų ~ . . v i - • v 4. • kongresan yra padarę.Grinius linkėjo lietuvių & J v *

NACIAI NUKIRTO
GALVA MOTEREI

1 solistai (ės).
Gerb. Darbininko Skaitytojai, rėmėjai ir priete- 

liai tą dieną tepasuka savo radio rodyklę ant 1410 ki- 
locycles ir tesiklauso šiokios programos:

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Vedėjo ir Pranešėjo kalba.
3. Štai mėnulis............. ............................ Herberts

Darbininko Radio Choras
4. Kas šubatos vakarėlį..............

Darbininko Radio Choras
5. Laimė .................... ..................

Solo p-lė A. Grabijoliutė
6. Darbininko Radio Žinios.

'7. Ant kalno karklai siūbavo ....
Tu ir aš ...................... ............

Darbininko Radio Choras
Darbininko Radio Programos Vedėjas Rapolas 

Juška; akompanuotoja p-lė Marijona Treinavičiūtė.

Šimkus

Denza

užsieniečiams už, padėjimą 
laisvės kovose. Tačiau mes 
dar esame kiek atsilikę 
nuo kultūringų vakarų 
tautų ir jas turime pasi
vyti. Tam reikia suburti 
visus lietuvius į krūvą, 
kad jie galėtų dirbti didį-:L. Bistras tęsė: 
jį tautinį darbą. Bet taip 
toliau tęstis neprivalo, mes 
privalome pasivyti mus 
pralenkusias tautas, nes, 
'priešingai, galime tapti

tį kongresą jis nuoširdžiai 
sveikino.

Buv.
ninkas, Frau Charlotte Jeune-

dr. Leonas Bistras, kon- mann, trįjų vaikų motinai, 
gresą sveikino Krikščio- už tai, kad ji gautuosius 
nių Demokratų partijos 
ir dienr. “Ryto” redak
cijos vardu.

Kongresą pasveikinęs dr.

i Berlynas — Rugp. 27, 
ministeris pirmi- naciai nukirto galvą tūlai

pašalpos pinigus išleisda
vo pasilinksminimams, o 
jos vaikai turėdavę badau
ti. Jaunemann yra ketvir
ta moteris nacių vyriausy
bės nužudyta.

Hollywood, Cal. — Žuvu
sios orlaivio katastrofoje, 
Alaskoje, humoristo Will 
Rogers žmona, gavo iš 
Loyds apdraudos kompa
nijos čekį sumoje $2,500,- 
000. Pasirodė, kad garsu
sis humoristas ir aktorius 
buvo ant tokios milžinškos 
sumos apsidraudęs. Meti
nių mokesčių mokėdavęs 
po $100,000. Mokėjo tik 8 
metus., Todėl minėta ap
draudos kompanija dėl jo 
tokios ankstybos mirties 
turėjo didelių nuostolių.

ATŠAUK® ATOSTOGAS

Roma, Italija — Karo 
vadovybė atšaukė visas 
kariams pripuolamas me
tines atostogas. Tas rodo, 
kad Italijos ir Ethiopijos 
konfliktas yra visai arti.

$20,218,000 PASKYRĖ
MOTERŲ DARBAMS

.... Šimkus'nušluoti nuo žemės pavir- 
Vanagaitis siaus ir kaipo valstybė ir 

kaipo tauta.
Štai kodėl reikalingas ir 

būtinas yra visų lietuvių

“Mes susirenkam sun
kiais mūsų tėvynei ir vi
soms civilizuotoms tau
toms laikais: visur visuo
tinas pakrikimas — eko
nominis, politinis, morali-! vįlizuotų  jų tautų kultūra, 
nis, valstybių ir tautų tar- atseit grįžimas prie krikš- 
pusavio santykiavimo pa-čionybės, tegali išgelbėti 
grindai susviro. Kartu su ! tautas ir valstybes iš gy- 
žymiais šių dienų politi-1 Tęsinys 2-rame pusi.

kais ir socijologais krikš
čionys demokratai mano, 
kad tik grįžimas prie to 
šaltinio, iš kurio gimė ci-

ETHIOPIEČIAI NUŠOVĖ 
ITALŲ ORLAIVĮ

Addis Ababa —- Rugp. 
127, Čia pasklidusiomis ži
niomis esą abisiniečiai ka
reiviai nušovę Italijos or
laivį su dviem lakūnais, 
kurs skraidęs virš Ethio
pijos apmaskuotas Ethio
pijos ženklais. Sužeistieji 
lakūnai paimti nelaisvėn.

' VVashington, D. C. — 
Rugpiųčio 28 d. prez. Roa- 
sevelt užgyrė 613 projektų 
ir jų įvykdinimui pasky- 

j rė $20,218,000. Tą milžiniš
ką sumą skiria moterų., 

j darbams 41 valstybėje.
Harry Hopkins, Works 

Progr e š s administrato
rius^ pareiškė, kad jis nu
pirks 150,000,000 jardų 
audeklo iš kurio moterys 
falės siūti įvairius drabn

ius.



Penktadienis, RugpiūČio 30, 1935
g*

VIETINES ŽINIOS
BLAIVININKŲ

SUSIRINKIMAS
SUVAŽINĖJO VAIKĄ

j Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 
jtuoj po sumos įvyks Blai
vininkų 49 kp. svarbus su
sirinkimas. Kviečiame vi
ešus dalyvauti.
į Valdyba.

Rug. 28, ant John Graf- 
ton„ 3 metų amžiaus už
važiavo trokas ir jį mirti
nai sutriuškino. Nelaimė į- 
vyko prie vaikučio namų, 
F ir Third St.

■ Rugp. 27 d., miesto ligo
ninėje mirė Julius Jovai- 
*šas„ 77 metų, gyv. 665 E. 
(8th St., So. Boston, Mass. 
^Amerikoje pragyveno 49 
■metus. Paėjo iš Merkinės. 
jPaliko seserį Lietuvoje. 
;Laidojamas rugp. 30 d., 9 
vai. ryte su šv. mišiomis, 
~Šv. Benedikto kapuose.

: KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

' Jei nori sužinoti kada 
būs pasaulio pabaiga ir 
^kokios jo bus paskutinės 
, dienos, tai tuojau įsigyk 
•knygutę: Ką mokslas gali 
'pasakyti apie pasaulio pa- 
ibaigą. Šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 

•15c. Užsakymus siųskite: 
(“Darbininkas”, 366 W. 
;Broadway, So. Boston, 
••Mass.

šeštadienį, rugsėjo 7 d., 
Šv. Kazimiero R. K. drau
gija ruošia “Šurum-Bu- 
rum”, parapijos salėje, 492 
E. 7th St., South Boston, 
Mass. Pradžia 6 vai. vaka
re.

“Šurum-burum” vakarė
ly bus priimami nauji na
riai nupiginta kaina: nuo 
18 iki 25 m. be įstojimo; 
nuo 25 iki 45 m. už pusę 
įstojimo su gydytojo per
žiūrėjimu. Įžanga visiems 
25c. Visus kviečia rengė
jai.

greit lekiąs - automobilius 
kaipo banditų karas. Pasi
leido vytis. Jam nestojant, 
policininkas Bpyden palei
do keletą šūvių, kuriais 
nušautas visai tame api
plėšime nedalyvavęs Wil- 
liam Boyd ir šūviais su
žeistas jo draugas Joseph 
Wambolt. Trečias Edward 
Allen sužeistas, jį automo
biliui atsimušus į stulpą. 
Nors šie jaunuoliai minė
tame apiplėšime ir nedaly
vavo, bet pasirodė esą ge
ri "paukščiai”, nes jie nuo 
policininkų taip smarkiai 
bėgo, nes važiavo pavogtu 
automobilium. Be to nors 
nušautasis Gould, tėra 19 
metų, bet tūli ilgą krimi
nalinį rekordą. Buvo areš
tuotas 12 kartų ir 10 kar
tų nuteistas. -Policijos vir
šininkai. per klaidą kitą 
nušovusi policininką Boy- 
den išteisino ir prieš jį by
la nebus užvestą.

Žmonės, kurie skundžia
si likimu, dažniausiai nie
ku kitų neturėtų skųstis, 
kaip tik savimi. Voltai r e.

PILDAMAS SUSIŽEIDĖ
ir Mirė SUSIPAŽINK SU 

JERUZALE

&

TiiŠoiHi irpa^uodame kAffis
gabsiakamu! STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L. D. S. Seimas i
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas 

skelbiamas rugsėjo 23 ir 24 d. d., šių metų, Auš
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass.

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

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš 
SElSfĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”.SEIMĄ galėtume paskelbti organe ' 

L. D. S. Centro Valdyba: 
Dvasioj Vadas

Kuh. P. Virmauskis 
Pirhįininkas

lįun. J. švagždys 
Vice-Pirmininkas

V, Kudirka 
Iždininkas

P. Razvadauskas 
Sekretorius

A. F. Kneižys.

IŠSKRENDA  VO.IA

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas: -
933 E. Broadvvay, 

gO. BOSTON, MASS.

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

vaikams.

Rugp. 27, vakare, Jungt. 
Valstybių prokuroro padė
jėjas Bostone advokatas 
Joseph J. Hurley vykda
mas į North Station, kad 
iš ten traukiniu, keliavus ,į 
savo vasarnamį Glouces- 
ter, ant Harris St. prie Ha- 
nover St. puolęs ir persis- 
kėlęs galvą. Nugabentas 
ligoninėn mirė. Sakoma, 
kad jis iš karo tarnybos 
turėję^ silpnybę — tankiai 
galva svaigdavo. Taip ir 
dabar atsitikę — apalpęs 
ir puolęs mirtinai susižeis- 
damas.

Gydytojai sako, kad 
Hurley galva svaigdavo iš 
priežasties karo metu pa
daryto^ žaizdos galvoje.

Jei nori arčiau susipa
žinti su Jeruzale ir kito
mis šventomis vietomis, 
kur mūsų Išganytojas 
kentėjo ir rijire, fai nusi
pirk knygą “Kelionė į Pa
lestinos Žemę”, kurią pa
rašė ktin. P. GonkUs. Šios 
knygos kaina buvo 50c., 
dabar parduodame po 25c. 
Su prisiuntimu 30c. Rašy
kite: “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

DAKTARAI
..0

ADVOKATAI
DIDĘLL AUDRA 

NEW FOUNDLAND

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talhot 2474

Praeitos savaitės pabai
goje visu New Foundland 
pakraščiu siautė baisi aud
ra pridarydama gyvento
jams ir jūrininkams daug 
nuostolių. Kiek jau yra ži- 
nima, tai toje audroje 
žuvo apie 40 žmonių; Be 
to nemaža laivelių nuskan
dinta ir didesnių laivų ap
daužyta.

| Tei. So. Boston;0828 “
i LIETUVIS DANTISTAS 

|DR. M. V.GASPER 
ą Arti Municipal Building 
Į 525 E. Broadway, S. Boston 
| Ofiso Valandos
ĘNuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki 
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl- 
| sas uždarytas subatos vakarais ir 
f nedfildienials. taipgi seredomis nuo 
i 12-tos dieną uždarytas.
| Taipgi nuimu ir X-Ray

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

DEL VAIKŲ PARALY
ŽIAUS UŽDARĖ KLINI

KAS

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

866 Broadway, So. Boston. 
Tel. So. Boston 3357 

Bostono Ofisas:
'60 State St., Room 326 

Tel. Hubbnrd 9396 
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mass.

Del siaučiamos vaikų 
paralyžiaus Bostone tapo 
uždaryta apie 20 vaikų kli
nikų. Kai kurie gydytojai 
buvo išreiškę nuomonę, 
kad ir mokyklų atidary
mas būtų atidėtas vėles
niam laikui. Bet Bostono 
sveikatos komisionierius, 
Dr. Francis H. Mahoney, 
sako, kad mokyklos galės 
būti laiku atidarytos, tik 
visi vaikai turės būti stro
piai prižiūrėti dėl jų svei
katingumo. Bostone, nuo 
liepos 1 d. vaikų paraly
žium susirgimų buvo 167. 
Tai nesą daug sulyginus 
su kitais, minėtos ligos 
siautimo metais.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Šeredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Į
■■■•B PER KLAIDĄ NUŠOVĖ 

KITĄ

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

Taipgi, pritaikau akinius. 
534 E. Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonąuin 9753

C

■EI

. Įvykus vienos krautuvė
lės Roxbury apiplėšimui, 
kur tris banditai įėję atė
mė $16 ir nudūmė automo- 
bilium. Policijai parodyta

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

866 Broadway, 
South Boston, Mass

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 8:00 v. 
į ryto iki 8 vai. vakare. Kitomis dienomis nuo 8:00 
!:• vai. ryto iki 6:00 vai. vakare. ’

DARBININKO” OFISO VALANDOS

Tel. Trowbridgė 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Išsirendavoja 5 gražūs 
dideli kambariai su cen- 
traliniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 366 W. Broadway, 
So. Bpston, Mass.

ters kvėpavimo tipu. Tik- 
U rumoj turėtum visi, ir vy
li rai, ir moterys, kvėpuoti 

u abejaip. Kad natūralus 
kvėpavimas yra kaip tik 

d dangos kvėpavimas, maty- 
| ti ir iš to, kad miegoda
mi mas žmogus reguliariai 
$' daro pilvo kvėpavimą, 
f’ Dirbtinai (vyrai laikyda
mi ■ mies kariškai, moterys ne- 
h'šiodamos korsetus) mes 
Hm nuo tokio kvėpavimo at- 
n pratom, pradėjom kvėpuo- 
y ! darni kilnoti viršutinę kru
izinės dalį. O vis dėlto 
y* dangos kvėpavimas yra 
|| labai vertingas ir ypač 

turi teigiamos įtakos 
gyvenimo ilgumui.

Dėlko taip yra?
Į tai atsako dr. med. L. 

Roemheldas, padaręs daug 
bandymų su Rentgeno 
spinduliais, sistematingai 
jais peršviesdamas krūti
nės ląstą įvairiomis kvėpa
vimo fazėmis. Peršvietę 
žmogų* Rentgeno spindu
liais ir liepę jam daryti 
dangos kvėpavimą, pama
tysim, kad tuoj pasikeičia 
širdies ir iš jos išeinančiii 
didžiųjų kraujo indų, y- 
pač aortos, forma. Tokiu 
būdu įkvėpuojant danga 
nusileidžia ir ištempia šir
dį, ir aortą, gi iškvėpuo
jant danga kyla aukštyn ir 
minėtus organus suspau
džia. Taigi turim tipišką 
pasyvią širdies ir ypač a- 
ortos gimnastiką, kur ma
sažisto pareigas atlieka 
danga. Qi kiekviena pasy
vi gimnastika, pašalinda
ma drumzles bei nešvaru
mus, iššaukdama geresnę 
kraujo cirkuliaciją ir tt., 
prailgina mankštinamojo 
organo gimnastiką. Aorta 
tokiai gimnastikai labiau
siai tinka, nes iš visų žmo
gaus kūno indų ji yra elas- 
tingiausia.

Taigi dangos kvėpavi
mas, kaip žmogaus gyve
nimą prailginančio veiks-

y

Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas Kaune

Pradžia 1-mame pusi. skirstydami į sūnus ir po
sūnius, dirbtų mūsų tautos 
gerovei ir garbei dr jos na
rių laimei.

Gražų ir turiningą svei
kinimą pasakė ir kitas bu- 
vusis min. pirmininkas 
M. Sleževičius, kuris svei- 
___ ) valst. liaudininkų

venamojo įdėjų bei veiks
mų chaoso.

Autoritetas, valdžia yra 
dieviška, bet lygiai dieviš
ka yra ir žmogaus asme
nybė. Tarp šių principų

Prieštaravimo. ,Iš šių I kino valst. liaudininkų 
mkščionybės dėsnių gi-.vardu. Jis priminė, jog už- 
mė kultūringos valstybės j sienio lietuviai yra sušau- 
supratimas, jie, jie sukūrė i kti pasitarti, kaip lietuvių 

tauta turėtų toliau gyven- 
. .ti, kad išlaikytų savo ne- 

Vokietijos ir.. priklausomybę. Užsienio 
RusM0S’ niūkų dviejų di- lietuviams yra svarbu, kad 
džiulių kaimynų gyveni- Lietuvoje būtų sudarytos 
mas vaizdžiai rodo, ko rei- Įam tinkamos sąlygos, 
kia laukti ten, kur nesu
gebama derinti autoriteto 
ir asmenybės principų. I______

Mes krikščionys demo- * tik tuo keliu Lietuvos rei- 
kratai, dėl to ir manome, kalai bus sutvarkyti, 
kad tik derindami autori
tetą su asmenybės teisė
mis, discipliną su laisve, 
valdymą su teisingumu, 
pareigas su teisėmis, žmo
nės tesugebės nustatyti 
teisingą santykia v i m ą 
tarp visuomenės ir indivi
dualumo, tarp valstybės ir 
piliečio, kitaip kalbant, 
realizuoti tai, ką mes va
diname tikru esminiu de
mokratizmu. c

ir šių dienų kultūrą.
(Cenzūros išbraukta. Red.)

(Cenzūros išbraukta. Red.)
. Užsienio Lietu-
[vių Kongresas parodo, kad

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu. 
Ji yra baigusi

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

•Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip ta': 
So. Boston, Cambridge, Brightou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir pafyrsite, kad gaunate patarna

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

Tel. So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimymj, ves

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tet Soti. Boston 2029
Tel. Nor. Q242

ALENA S. ŠtUKIENfi
681 Wašhington St., 

Norwood, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Panašia i kalbėjo ir “L. 
Ž.” redaktorius ’ p. Karde
lis.

Socįjaldemokratų vardu 
sveikino Liudą Pūrėnienė. ___ ______ o______ ____

Dar gražius ir turinin- j mo paslaptis glūdi jo kaip 
gus sveikinimus pasakė A-' aortos masažo ir gimnas- 
teitininkų Federacijos vyr.! tikos funkcijoj.

Mūsų generacija labiau 
. kaip kuri kita prieš mus 

buvusi turėtų dangos 
kvėpavimą daryti.

Geriausia iš ryto, dar ne
valgius, gulint lovoj, pa
stačius kelius padaryti 30 
tokių kvėpavimų. Tačiau 
be tų kelių kvėpavimų rei
kėtų pratintis ir ant visa
dos krūtinės kvėpavimą 
pakeisti dangos kvėpavi
mu. Tada žymiai sumažė
tų aortos ir kraujo indų 
ligos, kuriomis šiandien 
miršta labai daug žmonių. 
Nebebūtų tiek daug nė su
sirgimų dėl kraujo spaudi
mo, o atskirų individų gy
venimas pasidarytų kur 
kas ilgesnis. “R.”

teitininkų Federacijos vyr. 
vadas, prof. dr. Pakštas, 
“Pavasario” fed. vadas, 
dr. Leimonis, Šaulių s-gos 
pirmininkas doc. Vailionis, 

■ dr. A. Juška, Kan. Dogelis,

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Tad sveikiname kr. dem. įar- a. naii.
p. vardu ir linkiu Dievo [^?n: daug kitų,
palaimos bei pasisekimo IKlaipehecių atstovo, prof. 
t i . . ■■ -v dr Gaie-alaicio sveikini-kongreso darbams, kad iš 
tų darbų, minėtais princi
pais paremtų, kaip jų vai
sius gimtų viena šeima, 
kurioje visi bendrai, nesi-

dr. Gaigalaičio sveikini
mas susilaukė itin karatų 
ovacijų.

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

“K.
366 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Juatlce of the Peace
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

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

DANGOS KVĖPAVIMAS 
ILGINA ŽMOGAUS 

GYVENIMĄ
Yra du kvėpavimo tipai: 

krūtinės ir dangos, arba 
pilvo, kvėpavimas. Klai
dingai pirmasis yra laiko
mas vyro, o antrasis mo-

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTLINGCO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjas gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

KARAS, KARAS!

DARBIJNIJN)<AS
(THE WORKER)

Publislied evcry Tuesduy and Friday escept Holidays sueh as 
Nevv Year, Good Friday, MemoriaI Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------------- by - ------------ ’

S AINT JOSEPH’S LITHUANIANR. O. ASSOOIATION OF LABOR,
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post offlce at Boston, Į tę

Mass. under the Act of Mareli 3, 1870
Acceptunce for malliug at special rate of poštage provlded for In SecHon 1103 J įdomi knygutė, kuri nU- 

Ąct of October 8, 1017, nuthorized Du July 12, 1Q18 l^viAČia kam baisenvbcSL
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ......................... $4.00
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once por week yearly $2.00
Forelgn once per \veek yearly.. $2.50

A. DARBININKAS
866 West Broa4way I- -

Telephono South Boston 2686

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonią gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios, štai 
įkun. J. F. Jonaitis, karo 
! kapelionas parašė knygu
tę “Mano patyrimai di- 
| džiojoj karėj”. Tai labai 

kviečia karo baisenybes, 
i Įsigykite ją tuojau, nes 

$5.00; nedaug jų turime. Jos kai

tą 10c. pasiųskite “Darbi- 
South Boston, Mass. ninkui" ir tuojau gausite 

šią knygutę.

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams ....................... $4.00 1
Užsieny metams ...........    ,___.___
Vieną kurt suvaitojo metalus .. $2.00 !«« ftu TdniP i Imnvpr.
Užalenylknrt savaitėje metams $2.00 na P_K * KOnver-

S. BARASEVIČIUS IR | 
SŪNŪS

; Seniausias ir Savistovia šios ; j
Į Valstybes [
[LIETUVIŲ GRABORIUS IR Į
J BALSAMUOTOJAS Į
[Gyvuoja 26 motai. Patafnavi- Į
* mos dienų ir naktį. 1 [
j TURI NOTARO TEISES
Į ' Ofisai:
)254 W. Broadway, So. Boston [
j” Tel. Šou. Boston 2590 j
>113 Ames St., Brockton, Mass.

tel, Brockton 890
I vieta:
į 888 Dorchester Avė. '
S Tel. Columbia 2537 !
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ji e - ji FTP ® <8>Detroito Žinios METINIS KOLEGIJOS

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pereitą savaitę, Agnieš

ka Easlick,. 16 metų am
žiaus mergina patiko bai
sią nelaimę. Ji su savo 
broliu važiavo automobi
liu ir visai arti savo namų, 
8751 Rathbone, pritrūko 
gazolino. ”—1‘~

gas dalykas, nes mokytas 
žmogus be sąžinės daug1 
blogo padaro sau ir ki- 
tiems. ■

Protą ir sielą lavina ir 
auklėja tik katalikiškose

Jeigu iš abiejų ratelių pa-*rie galite siųskite savo

džioje Petrainiai smarkiai 
pasivarė pirmyn, bet į pa
baigą jiems atrodė blogai. 
Kairiunas į pabaigą Fetri
nius ėmė spausti. Per visą 
lošimą pasirodė, kad lietu-' 
viai yra geri sportininkai, mokyklose. Taigi, tie, ku- 
Jeigu iš abiejų ratelių pa- rje galite siųskite savo 

Rrnli« *nfnp&.i“ntume Sabia,usius sporti- vaikučius į katalikiškas 
u“. a ninkus ir sudarytume ra-'mokvklas Lietuviai nriva- gazolino, pradėjo pilti J ,pli .„j „aiptnme viqiemq F10*1?1"“3- naiviai privd “thani?’ Iai saieiume visiems io slusti savo vaikučius Į

“„S. “E: “rK"“ „ k‘t,llkBk“mdepuk,’ s™iė. ’• l”'?kyk1“- -1“'
gančio degtuko liepsna pa-1 §v pefr0 par 
gavo gazoliną ir uždeęė. | Coviiaiskas 
Jos brolis, mesdamas dezę 
su gazolinu, užmetė ant p. 
Agnieškos ir liepsna greit 
apėmė jos drabužius. Iš 
Agnieškos pasidarė ugnies 
stulpas.

Brolis išsigandęs nė ne
žinojo ko griebtis. Jis ne
šoko savo sesers gelbėti. 
Po kiek laiko atbėgo vy
ras, netoli gyvenas ir mer
giną apsupo antklode, taio 
užgesindamas ugnį. Mergi
na baisiai atidegė, bet yra 
viltis, kad ii pasveiks. Ji 
dabar randasi Receiving 
ligoninėje.

PIKNIKAS
M ARI AN APOLY J

THOMPSON CONN
Detroito rateliams pada- lietuviškas

TeL S. B. 2805-R 
LIETUVIS 

lOPTOM ETRISTAS
I ISegznminuoju akh
Ė. priskiriu aklnlufe
I kreivas akis atitie-
| ^3**' BĮnu ir amblljonifi-
įkose (aklose) akyse sugrijžlnu 
| Šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNI8, O. D.
| 447 Broadway, South Boston

I

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

PIRMADIENĮ,

LABOR DAY Rugsėjo 2d., 1935m.
Gražiame Marianapolio Kolegijos parke Labor Day įvyks piknikas. 

Tai paskutinis šios vasaros išvažiavimas.
Pikniko ruošimu rūpinasi Kolegijos Rėmėjai. Šv. Kazimiero parapi

jos, Worcester, Mass. ir Šv. Petro parapijos, So. Boston, Mass. Kolegijos 
Rėmėjai ruošia šį pikniką, kurio pelnas yra skiriamas kolegijos naudai.

10 valandą ryte (vasaros laiku), kolegijos koplyčioje bus šv. Mišios 
ir bus suteiktas palaiminimas švenčiausiu.

į moKyKias,
Įtik protą, bet ir sielą ir 
taip pat mokina mūsų tė- 

9* vų kalbos. Be lietuviškų 
mokyklų žūtų mūsų kalbai 
čia Amerikoje. Lietuvių' 
kalba yra seniausia ir gra
žiausia, tai palaikykime! 
ją visur: namuose, mokyk-1 
lose.

H.
2
1
2
2 
1
2
3 
0
1

punktai, rinkimas įvyks antradie-i
Šv. Antano p. Vyčiai H. 
Eluskis 
Senis 
Kebeltis 
Seminaitis 
Kairunas 
Rusas 
Kairunas 
Adomaitis 
Snaris; Majuskis
Viso 8 kirčiai, 6 punktai.

Po lošimo vakare įvyko 
jaunimo susirinkimas Lie
tuvių svetainėje, kur gro
jant orkestrai jaunimas 
pasilinksmino.

Buvo manyta nustatyti 
programą ateinančiai žie
mai, bet palikta tai pada
ryti penktadienio vakare, 
Lietuvių svetainėje.

W. Malinskas 
E. Malinskas 
Jasaitis 
Litvinas 
Bražinskas 
Grigas 
Baranauskas 
Vadelskis
Viso 14 kirčių,

Sekmadienį. rugpiūčio 25 
d. įvyko Šv. Petro parapi
jos baseball ininkų susirė
mimas su Šv. Antano pa
rapijos vyčiais. Lošimo 
žiūrėjo iš abiejų parapijų 
gana daug žmonių ir pa
matė kaip smarkiai lošė 
mūsų sportininkai. Pra-

7

1 
T 
0 
2 
1 
0
1 
0 
2

1.
1.
1.
1.
1.
1.

0. Parapijos komiteto susi- * 

nio vakare. Visi vyrai su-' 
sirinkite, nes yra keletas1. R. AlLIklUVj 11VW VAU/ 

j- svarbių dalykų.

Trečiadienio vakare į- 
vyks jaunimo draugijos Ęs 

9- susirinkimas. Visas jauni- 
y- mas susirinkite, neš jaU| 
y-1 laikas nustatyti rudens ir 
į-1 žiemos darbams progra- 
2- mą.

Naujosios Anglijos Lietuviai Katalikai! Skaitlingai dalyvaukite šia
me suvažiavime - piknike, pareikšdami šiai mokslo įstaigai savo palan
kumą ir savo skatiku paremdami šį didelį švietimo darbą.

Visus Lietuvius nuoširdžiai kviečia — RENGĖJAI.

>uirjiwiiuirwniJuiirr'imuimiunTntnini baigimas pažymėtas gra-i 
žia programa ir vaike- 

i liams išdalinta pažymėji- 
!mai. Programa susidėjo iš 
dainų, šokių ir kalbų. Pa
rapijiečiai dėkoja kleb.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LinnuniminHminimTniTinnninnnĮmniimnmiHniinLiitfŲinninnfi^žt ■. v • v** kun. Dr. A. Bružui uz pa-
v., ~ v. . «Šį sekmadienį įvyks Su

sivienijimo i 
draugijos piknikas, Beech- 
nut darže. Pasinaudokite j 
proga praleisti linksmai 
laiką ir prisirašyti prie __ ________ e _____
šių draugijų. Kiekvienam Vyčių^lygos vedėjų’ "ir Pa
verta priklausyti nors prie' pitonų susirinkimas. Nu-

kiškos draugijos. mui čampijonato ir taurės.1 Pęr ra^i° Darbininko ra-
------------- Taigi baigiant baseball se-! di° programoje: Dabar vėl 

ŠV. JURGIO PARAPIJA zoną lošimai įvyks sekan- 
----------- čioje tvarkoje, -

Rugpiūčio 23-24 d.d. šio-! Rugsėjo 2 d.
x x . ie kolonijoje lankėsi kap. Lawrence los Worceste-

mas yra tai atsakominga.p T gj J žurnaiistas iriry (du lošimai);

niausiai ir elgsis per visą|*s Lietuvos, J 
gyvenimą. Svarbiausias (fotografijas albumui, 
dalykas mokinant, išlavin-i Į2__ ; ;_ ' _ '
ti vaikučius ir jiems įdieg- jurgf0 parapijos kleb. kun. ce.
ti visokių dorybių. Tas da-j j g čjžauską, Šv. Antano Lietuvos Vyčių baseball 
lykas yra taip svarbus, kun Boreiši, šv. lygos bankietas įvyks pra-
kad net ir senoveje Pago-.petro kleb kun v.(džioje spalių mėnesio. Die- 
nys mokytojai kaip Ans-iM • .v. - Tonįkaįti -ną paskelbs vėliau. Ban-
totelis, kalbėdamas apie nriv TTvika Ch’ kietas įvyks Worcestery.mokslą yra pasaką^d^ SmaĄ• ^UvAą Ch praĮaimgjo
visas žmogus turi būti is- -tepanausKą, m. aukščiu jvįen^ lošimą; Norwood 
lavintas. Tik lavinti protą, nienę, J. Medmienę, O. Pu- pralošė du lošimu kovoje 
o apleisti dvasią yra blo-j cetaitę, M. Šimonį ir D. čampijonatą ir Hurley 
-------------------------- — i Brazį.,Iš Detroito išvyko į .taurę

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES Cleveland, Ohio. Viršuje pažymėti loši-
i ----------- mai bus gyviausi ir smar-

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir Į Rugpiūčio 25 (L, Birutės, kiausi, nes kiekvienas ra- 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi-< parke i vyko Šv. Jurgio pa- • telis išstatys geriausias 
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai ;rapi-jos piknikas. Diena pa- savo pajėgas, kad tik lai- 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite/ • • - *• • ’ — ----- -------- x--
kad jų skelbimą mątėte “Darbininke”.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

enj Jvyks bu- į l/Vplll N A AP2KRIplfl vo įvairių žaislų. Parapi-1 kvietimą Sesučių ir Sesu- ir Sy. Petro L. VI biy N. A, ArOMiIblu; jai liko nemažas pelnas. |tėms už gražų /okinimą.
SPORTO PROGRAMA PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.
Šios kolonijos Darbiniu- įvyks šv. Onos draugijos 

i ko Radio grupė jau keletą; piknikas Nashua Textile 
vienos" lietuviškos ’’ katuli-! statyta ^programaTaimėji- kartų gražiai sudainavo ■ Fielde. Tik Aš.

Rugpiūčio 26 d. įvyko L.
DARBININKO RADIO 

GRUPE

GARY, INDIANA.
Jau artinasi mokslo me

tas. Vaikučiai greit grįš į 
mokyklas. Vaikų mokini-

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St.,

Tel. So. Boston 9621

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

Pirmininkė — Eva Marksienfi,
625 E. 8th S t., So. Boston, Masą.
Tel. So. Botson 1298

Vlče-pIrminlnkS — Ona Slanrlenč,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 3422

Prot Ra6t. — Brone Clunlenč,
29Gould St., West Roxbury, Mass.
Tel Parkvvny 1864-W

Fln. RaSt. — Marijona MarkonlutG,
83 Nnvarre St, Rosllndnle, Mass.

Tel. Pnrkway 0558-VV
Iždininke — Ona Stanlullnte,

1,05 West Gth S t, So. Boston, Mass
TvarkdarO — Ona MizglrdienO,

1512 Columbia Rd, So., Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JanuSonienC.

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

antrą utarnlnką kiekvieno mčneslo,

DRAUGIJOS VALDYBA
! Pirm. — J. Petrauskas,
I 24 Thonnis Park, So.' Boston, Mass.
: Vlce- pirm. — V. Medonis,
I 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prot. RaStlninkas — .1. Gilneckls,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fln. RaStlninkas — Alb." Nevlera.

1 10 AVlnfleld St, So. Boston, Mass.
J Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broachvay, So. Boston, Mass.
1 MarSalkn — J. Zalkls,
j 7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
• Draugija Įniko susirinkimus kas tre

čia nedClilienj kiekvieno mčneslo, 
2 vnl. po pietų, Parapijos salGJ. 402 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

"T----------------- -- '
7:80 vai. vakare, pobiįžnytinčj sve^ 
tnlnOj. .

Vlanla draugijos reikalalB krelpkitfis 
pas protokolų raitininkų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

Lietuvis Anstolis — Oonstable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdraudos ir Nejudomo 

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

Telefonas: Parkway 1735-M.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas *
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1020

. Norwood — Providence.
kuris renka, Rugsėjo 9 d. v ' So. Boston los Norwoo- 

:de (du lošimai);
Detroite lankėsi pas Šv. Worcester los Providen-

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

praktikuoja ir žada neužil
go išpildyti programą. Ra- 
dio grupei vadovauja var
goninkas p. Tamulionis, o 
grupę sudaro šie daininiu- 
kai: p. O. Skirkevičienė,I Kazimiero parapija rengia 
p. Utkiutė, p. J. Marcinio-1 pikniką kieme prie Šv. Ka
butė, p. O. Virkauskaitė, | zimiero mokyklos, 15 Ave- 
p. J. Gaidžiutė, p. A. nue ir Buchanan Gatvėj, 
Griausliutė, N. Malavičiu-' Gary, Ind. šiame piknike 
tė, p. J. Sabaliauskas, V. dalyvaus visos Draugijos 
Malavičius, p. Karauskas, “in.corpore” ir su pinigi- 
p. A. šaka, p. J. Tamulio-! nėmis dovanomis. Daly-

i vaus miesto Majoras, ir 
kiti Aukšti svečiai. Daug 
brangių Svečių pasižadėjo 
atvykti iš Chicagos, India
na Harbor, Michigan City 
ir Valpariso.

Bus šokių ir visokių žais
lų. Mūsų moterėlės išsijuo- 
susios darbuojasi, kad pa
gaminus skanių užkandžių 
ir tinkamai visus svečius 
pavaišinus. Todėl visi vie
tiniai ir apylinkės lietuviai 
dalyvaukime piknike.

Kvieslys.

nis.
Taigi turėsime progos 

Lawrence pralaimėjo tik išgirsti mūsų radio chorą 
dainuojant iš stoties WA- 
AB, Boston, Mass.

sitaikė graži. Žmonių bu- i mėjus čampijonatą ir tau- 
vo daug. Dalyvavo vietinis r£- .
klebonas kun. Čižauskas ir i Lietuviai tedalyvauja 
svečiai kunigai: Valaitis i tuose lošimuose, nes „ 
ir Silvius. bus ldomus-

M. Aukščiūnienė.

METINIS PIKNIKAS
Rugsėjo 1 ir 2 dd., sek

madienį ir Labor Day, Šv.

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanius ir šviežius 
valgius

ATDARA:

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

Norwood, Mass.

ATHOL, MASS.
Telephone 

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobiliu ir Trokij 

Agentūra.
Tnlsome visokių ISdirhysčių auto 
mobilius. Taisymo Ir demonstruvi 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir I'etcr Trečiokai 

savininkai

LIETUVIS GRABORIUS
CHARLES CHASAS 

(KAZYS C ASAS) 
409 Windsor St. 
University 4116 

167 Washington 
University 9221

Ofisas:
Tel:

Namai:
Tel:

Cambridge, Mass.

st.

JUBILĖJINĖ VAKARIE 
NE

į Rugsėjo 1 d., 7:30 vai. 
I vakare, par. salėje, Šv. O- 
inos draugija minės savo 
'draugijos gyvavimo 25 m. 
sukaktį. Ta proga rengia 
puikią vakarienę su gra
žia programa. Vakarienė
je kalbės keletas kalbėto
ju.

NASHUA, N. H.
Rap,

Choro atostogos baigia
si. Užbaigę atostogas, pra
dės ruoštis prie savo meti
nių šokių ,kurie įvyks Pa- 
dėkavonės Dienoje.

Kaikurie choristai dar 
neišsigydė skausmų ir 
saulės nudegimo, kuriuos 
jie gavo choro išvažiavi-! 
me, Salsbury Beach. Tai į 
buvo linksmumo ir malo
numo diena. Tą pačią Mie-1 
ną buvo atvažiavęs ir Lo- 
well choras. Patariu Lo- 
wellio choristėms prižiūrė
ti savo bernelius, nes na- 
shuaietės juos gali pavi
lioti.

SODALICIJOS 
DRAUGIJA

Šios parapijos Sodalietės 
smarkiai darbuojasi. Jos 
kas pirmadienis susirenka 
ir klausosi kun. Dr. Bru- 

, žo paskaitų. Pasibaigus 
i susirinkimui, visos links- 
: mai žaidžia. Pirmą mėne-

PARAPIJOS PIKNIKAS šio sekmadienį visos Soda- 
Rugpiūčio 25 d. įvyko šv. įietės “in corpore” priima 

į Kazimiero parapijos pikni- Komuniją.

WESTFIELD, MASS.
ŠLICBAS

Šv. Kazimiero bažnyčio
je, kun. Puidokas surišo 

i amžinu moterystės ryšiu 
; O. Orintaitę ir F. Hearn. 
Pabroliu buvo V. Collins 
ir pamerge M. Orintaitė. 
Iškilmingas vestuvių poki- 
li s įvyko vasarinio viešbu
čio puošnioje salėje.

Pasibaigus puotai jauna
vedžiai išvyko “medaus 
mėnesį” praleisti į gražią
sias pasaulio vietas.

PARAPIJOS PARENGI- 
i šiais metais parapija tu- 
irėjo tris piknikus. Oras 
.pasitaikė tinkamas. Pada- 

VAŠARINE MOKYKLA ryta labai gražaus pelno.
UŽSIBAIGĖ ’

kas. Buvo daug žmonių 
vietinių ir iš kitų miestų, | 
kaip tai: Lowell, Worces-;
ter, Haverhill, Norwood, i Rugpiūčio 25 d. įvyko Darbai eina neblogiau- 
Lavvrence ir kitur. į Vasarinės Mokyklos už-! šiai, ypatingai dviračių 

Dainavo parapijos cho- baigimas, šios parapijos ■ dirbtuvė labai gerai eina 
ras, vadovaujant varg. p. vaikučius mokė Sesutės iš ir vis dar priima naujus 
J, Tamulioniui. ^aipgi bu- Connecticut. Mokyklos už- darbininkus.

DARBAI
Darbai eina neblogiau-

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 mctŲ, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

Moterys ir vaikai dirba 
prie tabako. Kaikurios šei
mos visi dirba. Reikia ti
kėtis, kad depresija nebe
ateis. bš.

ATSARGIAI SU UGNIMI!

Jei nori sužinoti kiek ža
los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę *-At
sargiai su ugnimi**. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: ‘‘Darbininkas**, ,
366 W. Broadway, So. Bos- i
ton, Mass. ! j

i
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2680 DARBININKAS
Audros Prieš Rinkimus

Artinantis 1936'— prezidento rinkimų — metams, 
politiškam Amerikos orė renkasi daug elektros. Daug 
kalbama, daug spėliojama, bet kol kas dar dvi galin
giausios mašinerijos — Demokratų ir Respublikonų 
partijos — nėra pilnai nustatytos politinei kovai. Kai- 
jbama apie kandidatus. Iš Demokratų pusės, be abejo
nės, bus pastatytas esamas Prezidentas Rooseveltas. 
Jo kandidatūra stipri jau tuomi, kad jis dabar valdžio
je ir tuomi, kad jis ne tik gabus politikas, bet ir veik
lus administratorius. Jo veiklą galima visaip anali
zuoti bei kritikuoti, bet dėl jo aktyvumo netenka nė- 
kiek abejoti. Kaikuriems ta Prezidento veikla atrodo 
perdaug radikali ir nutolusi nuo paprastojo Amerikos 
konservatizmo. Panaikinimas prohibicijos, pripažini
mas Rusijos sovietų, bandymai pertvarkyti ekonomi
nį šalies gyvenimą, įvedant griežtą NRA kodeksą — 
tai labai stambūs šuoliai, kurie veda — vieni sako į 
progresą, kiti — į diktatūrą, paneigimą konstitucijos 
ir, pagaliau — į pražūtį. Iš viso, Rooseveltas tai pajė- 
gingas, dinamiškas asmuo, gal nepilnai prisilaikąs 
šalto apskaičiavimo taisyklių, bet atitinkąs šių sukrė
timo laikų dvasiai. Savo administravimo pradžioje 
Rooseveltas buvo skaitomas antžmogiu, bet dabar, 
rinkimams artėjant, jis susidūrė su gan griežta opo
zicija, kuri gabiai išnaudojo keletą administracijos 
klaidų ir nepasisekimų.

Visų pirma NRA, tas numylėtas Roosevelto kūdi
kis, paskelbtas priešingu konstitucijai. Nejauku turė
ti nelegalų kūdikį, taigi norima jį legalizuoti, bet tai 
nevyksta. Toliau santykiavimas su bolševikais atnešė 
tik susikrimtimo ir administracijai ir Amerikos pub
likai. Rimtai manoma tuos santykius nutraukti. Pa- 

' galiau Roosevelto pasiryžimas aptaksuoti turtuolius 
sukėlė kosmarkiausią audrą kapitalistų sferose. Pre
zidentas jau nebevadinamas antžmogiu, jam teikiama 
diktatoriaus vardas. Nežiūrima į gerus Prezidento no
rus, bet už tai išnaudojama jo takto trūkumus ir nori
ma iš to visko sudaryti audrą, kuri nušluotų Demo
kratų partiją.

Respublikonai jaučia, kad jiems laimėti reikalin
gas stiprus kandidatas. Kalbama apie senatorių Bo
rai! — “Idaho Demosteną”. Netenka abejoti, kad Bo- 
rah būtų pajėgingas Roosevelto oponentas. K.

■*w*r tii-į n  . —■

366 W. BROĄDWAY 
SO. BOSTON, MASS.

NUOTRUPOS
TIK DEMOKRATIJA 

LIETUVA IŠKELS
Lietuvą turėjo pasikalbėji
mą su Lietuvos spaudos 
bendradarbiais, kur tarp 
kitko jis papasakojo ir a- 
pie antrąjį skridimą ir la
kūną Vaitkų. Jis pasakė:

“Vaitkaus skridimui jau su
rinkta apie 40.000 dolerių, ta
čiau dar lėktuvas yra netvarkoj, 
o socialistai ir “Naujienos“ iš 
to sau daro didelį biznį. Dariaus 
ir Girėno skridimui buvo surink
ta tik. 8.000 dol. ir lėktuvas už 
tuos pinigus buvo Įrengtas kaip 
reikia. Katastrofos priežastimi 

l lėktuvas nebuvo. Amerikiečiai vi-

Rugpiūčio 9 d., Kaune, 
DULR iniciatyva Lietuvos 
ir Amerikos žurnalistai tu
rėjo jaukią susipažinimo 
valandėlę “Metropoly”. A- 
merikos lietuvių laikraš- 

■ čių redaktoriai ir atstovai 
• pasakė kalbas. “Rytas” 

rašo, kad visi kalbėtojai 
iškėlė lietuvybės išlaiky
mo išeivijoje reikalą. Kai-_____
bėtojai pareiškė, kad “tik j si įsitikinę, kad Dariui ir Girė- 
socialistai ir komunistai j ,nui. pakenkė pikta vokiečiu va- 
ankščiau Amerikoje, pla-j 
tindami savo spaudą, sa-i 
kydavo, kad prakeikta ta 
motina, kuri juos lietu-

į *viais pagimdė. Tačiau 
šiaip jau visiems amerikie-

U čiams Lietuva yra bran- 
. gi”.

į Anot “Ryto”, ilgesnę 
P kalbą pasakė “Tėvynės” 
į. red. p. Vitaitis. Jis apie A- 

merikos lietuvių spaudą 
štai ką pasakė:

“Laikraščiams raštai dažniau
siai atsiunčiami tokie, kad juos

GEN. GRIGALIŪNUI - GLOVACKIUI 50 METŲ
Atsargos generolas Vincas Grigaliūnas - Glovac

kis gimė Jėzne, Alytaus apskr. Jo jaunystė buvo var
ginga, nes tėvai buvo neturtingi. Mokydamasis be jo
kios piniginės pagalbos, 1903 -m. eksternu išlaikė eg
zaminus už keturias klases (eidamas jau aštuoniolik
tus metus). Neturėdamas galimumo mokintis toliau 
ir sulaukęs šaukimo į kariuomenę, jis įstojo į Vilniaus 
karo mokyklą, kurią baigęs rusų valdžios buvo paskirs
tas karininku į Turkestaną.

Pasauliniame kare dalyvavo keliuose mūšiuose ir 
buvo sužeistas.

Po rusų revoliucijos, 1918 m. rudenį grįžęs į Vil
nių, stojo savanoriu į savo armiją, kurios tebuvo vos 
keli žmonės. Tuoj buvo paskirtas pirmojo pėstininkų 
pulko vadu.

Suorganizavęs ypatingai sunkiose sąlygose pir
mąjį pulką, buvo paskirtas organizuoti antrąjį. Suor
ganizavo ir šį. Tuojau tteko išvykti į frontą. Teko da
lyvauti mūšiuose su visais trimis priešais — bolševi
kais, bermontininkais ir lenkais — ir visur sėkmingai.

Pasibaigus kovoms dėl nepriklausomybės, Glo
vackis kurį laiką dar buvo Kauno įgulos viršininku. 
Tuo laiku buvo* pakeltas į generolus ir išėjo į atsargą. 
Jau sulaukęs žilo plauko baigė gimnazijos kursą ir 
Vytauto D. universitete teisių fakultetą. Kurį laiką 
praktikavosi Kauno apygardos teisme. Šiomis dieno
mis Teisingumo ministerio paskirtas advokatu.

mainyti savo gyvenimą. 
Pardavęs ūkį, grįžo atgal į 
Pennsylvanijos valstybę ir 
apsigyveno Wilkes-Barre, 
Pa. Sugrįžę į miestą, kaip' 
tėvas taip sūnus, mūsų 
kun. Jonas, per dvejetą 
metų dirbo prie taisymo 
vagonų. 1920 metais, kun. 
Jono broliui Liudvikui iš
važiavus kolegijon, mūsų I 
celebrantas gavo jo darbą! 
prie apdraudimo bendro- į 
vės, Prudential Life Ins.[ 
Co.

Per 7 metus kun. Jonas 
pardavinėjo “life - insu-> 
rance” Ashley, Sugar- ‘ 
Notch, Wilkes - Barre ir 
kitose apylinkėse mieste- 
liuese. Darbas sekėsi ge- naujas darbininkas Kris- 
rai. Kun. Jonas buvo vie-Įtaus Vynyne. Naujasis kū
nas is geriausių apdraudos j nigas yra kun> or. L. J. 
pardavikų savo Kompam- į Mendeiio brolis, 
0S L)z\v> 111 r, r-« _ .  . 1

užėmė vyriausio pardavi-! - - • ■ ‘ 
ko vietą visoj kompanijoj, - __
kuriai dirba virš 18,000 a-'šias. VL 
gentų. Savo darbštumu ir i tikrenybe 
taupumu jis nupirko savo jauke tos’dienos, 
tėvams namuką su krau-'^^j__
tuvėle Plains, Penna., kad ties altoriaus tarpininkas 
paliuosavus savo senstan- (tarp Dievo ir žmonių. Tai 
tį tėvuką nuo anglių ka- buvo laiminga valanda, tai 
sykių arba kitų fabrikų buvo’ t? ... 
darbo, kad suteikus jam dangaus!

KUN. J. P. MENDELIS,

... . - .. — ----- - vieno iš
F55.į*S 1 didžiausių ‘‘Darbininko’’ 
' : y” Į rėmėjų ir platintojų.

šias. Visi jo sapnai tapo 
Štai jis ir su- 

,------ -------- -—kad jis
tėvams namuką su krau- galėjo stovėti prie Viešpa- 
4-t i vm 1 zi L) I n 1 vi n LJz-vvi ■ . . _

pačių Baltimorės nuvyko 
kun. dr-as Mendelis. PHe 
tų visų prisidėjo kunigų 
sesutė Alicija —'slaugė 
gyvenanti ĮVew Yorke, ku- 

; nigo švogeris Povilas Pliu- 
i ščikas ir keletą kunigo 
Į draugų Amerikonų. Par
važiavęs pas savo tėvelius 
i Plains, būdamas lietuvis, 
laikė pirmas iškilmingas 
mišias savo tėvų parapijoj 
pas gerb. kun. Antaną E- 
žerski, Miners-Mills, Pen
na. Sekmadienį, rugsėjo 1 
d., kun. Jonas bus pas mus 
Baltimoriečius. Nėra abe
jonės, kad šv. Alfonso pa
rapijos žmonės skaitlingai 
susirinks išklausyti mūsų 
celebranto šv. Mišių, kad 
būti dalininkais to džiaug
smo, kad vienas iš mūsų 
viengenčių po daug vargų 
ir didelios storonės, liko 
išrinktas į Kristaus apaš
talus. Mes Baltimoriečiai 
sveikiname kun. Joną ir 
linkime jam ištvermės jo 
auktšam pašaukime. Kun. 
Jonai, Ad multos annos!

Antanas T.

tikras prieskonis
ŠV. ALFONSO MOKYK

LOS PRADŽIA

>LTlMOKės

•' redaktoriams tenka ne tik taisy
ti, bet ir perrašyti, nes stinga] 
lietuviškai prasilavinusią bendra- 

1 . darbią. Kiti redaktoriai laikraš- 
! tį turi net patys surinkti ir spau- 
| šdinti. Tačiau tiek lietuviu, tiek 
(kita Amerikos spauda yra laisva.

Kai prezidentas Rooseveltas, no
rėdamas pakelti ekonominę .Ame
rikos gerovę, pakvietė į talką 

1 spaudą, tai spauda sutiko, bet 
Į kai jis pasakė, kad laikraščiai 
i turėtą rašyti tik tai, ką nurodi- 
1 nės Amerikos vyriausybė, spaudai 
j nesutiko, nes spaudai ne spaudos 
l įmonės negali nurodjdi kelią. Be 
f- spaudos ir susirinkimą laisvės 
5 tauta negali progresuoti. P. Vb 
| taitis viso to linkėjo ir jaunai 
į Lietuvai, griežtai pasisakydamas, 
$..kdd tik demokratija Lietuvą iš- 
f kels”

“DRAUGO” KEDAKTP- 
p RIAUS PAREIŠKIMAS 
į APIE LAKCN4 VAITKŲ 
| LIETUVOJE

jlia ir ranka. O antro skridimo 
organizatoriai už daug- didesnę 
pinigų sumą neįrengia gero lėk
tuvo. Žinoma, su neparuoštu ne
skrisi. Kalbos, kad vandenyne 
blogas oras yra neteisingos. Die
nos visas septynias p. šimučio 
važiavimo paras buvo saulėtos, o 
naktys ramios, žvaigždėtos. Van
denynas toks ramus, kad jį gali
ma pervažiuoti motorine valtimi. 
Oras skridimui palankiausias. Tik 
Vaitkus tapo aklų socialistų įran
kiu, kurie jį laiko tik samdiniu. 
Altase lakūnas atsidūrė paskuti
nėj vietoj.. Antrojo skridimo or
ganizatorių tarpą yra tokių, ku
rie Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimosi laikais agitavo neduoti 

v l Lietuvos reikalams nė vieno cen- 
stinga P0- Gaila-, kad Vaitkus, nesupras- 

Borneo n -nlin 1 4-n

ŽIHYNAS
KUN. JONAS P. 

MENDELIS
Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 

11 vai. ryte Šv. Alfonso 
bažnyčioj atnašaus iškil
mingas šv. Mišias ką tik

damas aplinkybių, papuolė į to
kius spąstus. Vaitkus nėra soci- 
jalistas. Jis ir jo žmona yra prak
tikuojantieji katalikai. Jei jis 
dar išskristu pasaulio lietuviu 
kongreso metu, apie jį ir apie 
Altasą nuomonė galėtą pagerėti, 
nes daugelis manytą, kad Vait
kus laukė kongreso. Tačiau jei ne- 
skris, yra jau lietuvią tautos gar
bės reikalas ir visą rengimąsi sekmadienio 
teks kitaip įvertinti — baigė p. 
šimutis.

I Praėjo ir Kongresas, o 
lakūnas Vaitkus tebelau
kia “gero oro”.

| P-nas L. Šimutis, ‘Drau- 
1 go* redaktorius, nuvykęs į

Spalvuotos Avys
Syrijoje, Aleppo myli

miausia naminis gyvulys, 
tai avis. Bemaž kiekviena 
šeimyna jas; augjiha. * Jos 
skiriasi nuo mūs Lietuvos 
avių tuo, kad jos turi: ža
lias ausis, gelsvą nosį, rau
doną uodegą ir mėlynais 
ruožais šonus.

darbo, ] 
šiek tiek nepriklausomy-' 
bes ir savarankiškumo. A-Į 
teitis mūsų kunigėliui lin-l 
ksmai šypsojosi; vieną iri 
antrą kartą buvo pasiūly-' 
ta jam aukštesnė vieta, su
perintendento pagelbinin- 
ko; tačiau mūsų Jonas a- 
pie ką kitą svajojo. Jo 
brolis Liudvikas studijavo 
Ryme iš kur jam rašyda
vo žavėjaričius laiškus a- 
pie tas šventas vietas, ku
rias teko jam atlankyti. 
Dievo malonė veikė kun. 
Jono širdyje, tuo laiku 
kaip pasaulis jį viliojo sa-| 
vo žibučiais. Jono sieloje!

puses norėta jo puti Kum vlsas^ vietas suristas su 
mokslo, žymesniais įvykiais mūsų 

tuscias kisenius, daug pra- išganytojaus gyvenime ir 
kaito ir rūpesčio baugi- atĮašįV0J šv. baž. 
no. Is kitos puses papras- nyčįose pastatytose tose 
tas jam ^erai žinomas dąr-1 vįetose , r .
bas, puiki savaitinė alga,' . . ‘ _
proga pasiekti aukštesnių 1 . Apleidęs Rymą liepos 7 
vietą, pasaulinė garbė, vi-id; Per Lenkiją ir Latviją 
sa tai jį viliojo - gundėt Lietuvon. Ten
užmiršti kunigystės pa-1 P° tuo Paęiu Lietuvps dan- 
šaukimą. Tačiau DievoJieksnehų mastelį 
malonė pergalėjo. 1927! h?P0S J.1S atnašavo 
metais jis apleidžia Insu- P.irmaQs ^kilmingas sv. Mi- 
rance Čo. ir išvažiuoja į! siavs- $u savo giminėmis ir 
Mount St. Mary’s KolegL! P.azstamais Lietuvoje vie- 
ją tęsti savo mokslus. sava^i- Čia kaip

Kun. Jonui esant 29 me-'^poje kun Jonas stenge- 
tų amžiaus grįžti su daug S1 gaudamas daugiau 
jaunesniais už save berniu Prltyri™ gauti pastoraci- 
kais prie knygų nebuvo -l°s darbe. Nors jau daugel 1 . _ l YYiOTii anvn Iro 1
Icncva. jluv? viii u xx ciaxnų .
kalbos iš pradžios buvo :?!r?e^s’ nors tos kalbos 
neįveikiamos, tačiau savo niekados neteko jam for- 

1 darbštumu, savo griežtu i jnaliai mokytu, tačiau pa- 
. nusistatymu, jis ptrgalė-1 gestas gerb Viekšnių 

jo visas kliūtis ir 1931 me-ikleb°no’.^un- N*vt‘.ck°’ 
tais sėkmingai baigė rei.'nęats,sake pasakyti Vieks- 
kalingus filosofijos moks- mečiais lietuvišką pamo
jus. Tą patį metą birželio,pĮžaislMr^itas8 lietuviu 
mėn. io keturių metų dar- ra^ais 1 \r Kitas . lietuvių 
bas buvo apvainikuotas Įnyįmas ir Uetuviams ka-

Curley pirmininkaudamas j „as^lllvu Berengaria grį- 
nefirtount ž° Amerikon antradiln ,
r"sg° Koie^joTL Nęw YorkO 
kun. Joną prisirašyti prie į sTLIs

K°a±n.iabroli^ 

brolis jau darbavosi toj 
pačioj arkivyskupijoj, ku
nigas Jonas sutiko ir dar 
tą patį rudenį buvo pasiųs-1 
tas J. V. Amerikos Kole- 
gijon Ryme, kad baigti šv. ( 
teologijos mokslus. Po tri
jų ir pusės riietų teologijos 
mokslo, 1934 m. gruodžio 
8 d. Nekalto Prasidėjimo 
P-lės ŠŠ. šventėje, gavo 
kunigystės šventinimus ir 
ant rytojaus atnašavo pir 
mas šv. Mišias, šv. Alfon
so . Redenątoristų bažnyčio
je, prie ‘‘Panelės SŠ. Nėper- 
stojančios Pagelbos alto
riaus. Su kokiu širdies 

i drebėjimu ir akimis pilno- 
i mis džiaugsmo ašarų jis

i Būdamas jau kunigu, 
į mūsų celebrantas užbaigė 
reikalaujamą ketvirto me- 

I to teologijos kursą Grego- 
rijanos Universitete. Per 
6 mėnesius kunigavimo 
Ryme su mokslu universi
tete, jis sujungė ir pasto
racijos darbą. Ryme ir ar; 
timuose miesteliuose šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
jis klausydavo itališkų iš
pažinčių, krikštydavo jų 
vaikučius, lankydavo ligo
nius ir teikdavo kitus baž
nyčios sakramentus. Di- 

| džiąją savaitę ir pereitų 
! velykų šventes jis pralei-

gu, bet 8 metai mokslo, žymesniais įvykiais mūsų

Parapijinė šv. Alfonso 
lietuviška mokykla prasi
dės šįmet pirmadienį, rug
sėjo 9 d. Tą rytą 8 vai. bus 
atnašaująmos Mišios į šv. 
Dvasią ir tuoj duodamas 
palaiminimas su ŠŠ. Sa
kramentu. Visi Baltimo- 
rės lietuviai ne tik savo 
vaikučius turėtų į savo pa
rapijinę mokyklą atleisti, 
bet, įvertindami mūsų ku
nigų ir sesučių pastangas, 
turėtų paapaštalauti tarp 
kitų. Jei visi mūsų lietu
viai leistų savo vaikučius 
lietuviškon mokyklon, tai 
vietoj 130, kaip turėjom 
pereitą metą, mūsų moky
kloj turėtumėm 330 vaiku
čių ir daugiau. Kodėl ne
pasidarbuoti šįmet kad 
mūsų lietuviška mokykla 
būtų pilna? Bandykim!

Athena.

PHILADELPHIA, PA.

lengva. Lbtinų ir graikų1 me^_ 3avo kalto! nebuvo• - __ j*- _ i___Larirdeies. nors tos kalbos

Jonas kaipo grinorukas i 
pasižymėjo darbšt u mJi. : 
Vasaros metu nesitrankė 
kaip kiti berniukai gatvė
mis, bet ar tai malkas ir 
anglis rinko nuo “dorban- 

iš Romos grįžęs kun. Jo- kių”, arba eidavo grybauti 
nas P. Mendelis. Tai bus į artimus miškus. Mokyk- 
trečios primicijos mūsų lai prasidėjus lankė vieti- 
parapijoj šią vasarą. Bir- ] nę Inkermano viešą moky- 
želid mėn. kunigai Juozas “klą. Bet kaip tik sukako 
Jasaitis ir Kazys Šalkevi- 14 metų, kad pagelbėjus 
čius laikė primicijas mūsų tėvams, pradėjo dirbti an- 
bažnyčioj, o dabar mūsų glių kasyklose. Nors dar- 
kun. d-ro Mendelio brolis, j bas buvo pavojingas, ta- 
t-: u U,-4... _:^z_.čiau Į>įevas sergėjo mūsų

Jonuką nuo sužeidimų ir 
kitų anglių kasyklų nelai
mių.

1915 metais, Juozas Men
delis, kun. Jono tėvas, pa
gerinus savo būklę, kad 
pabėgus nuo požeminių 
darbų, susitaupęs šiek tiek 
centų, nusipirko ūkį New 
Yorko valstybėj, netoli U- 
tica, N. Y. Čia naujam, ne
turtingam, mažai Ameri
kos ūkininkystę supran
tančiam Mendeliu'i buvo 
sunkoka. Kun. Jonas ėjo 
berųo pareigas. jJig arę, 
piovė, karvėj milžo 'ir,atli
ko visus kitus ūkio darbūs. 
Per tris metus taip jie var
go ant to ūkio, bet 1918 
metais, tuoj po karo, tėvas _ . v
Mendelis vėl’nutarė pa-‘laikė tas pirmas žv» mi-

Jei ligos nebūtų prislėgę 
Eduardo Matelio, tai ir jis 
būtų šių levitų būryje. Bet 
Dievo planai Jam vienam 
tėra žinomi.

Kun. Jonas Mendelis, 
celebrantas, 

iki pasiekė kunigystės luo
mą, turėjo ilgą ir sunkią 
kelionę. Gimęs Lietuvoje, 
pačiam Šiaulių mieste, 
1899 metais, lapkričio 17 
d. iš neturtingų tėvų, Juo
zo ir Elzbietos Mendelių, 
pirmus 10 metų praleido 
po Lietuvos dangumi. 1910 
metais atvyko su savo ma
note Amerikon ir apsigy
veno kietų anglių kasyklų 
apylinkėje, netoli Pittsto- 
n’o, Pa., Inkermane, kur 
jo tėvukas jau dyiAji me
tai dirbo mainerio unrbą.

atvyko pasitikti jo išsiilgę

kas Krizostomas. Iš mūsų
Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius, ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, md.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai.. Pagrobus paruošib.

Nuo $75-$100-$150 ir 
aukščiau

.v Tel. — South 0083

DEL SĄRYŠIO PIKNIKO
Liepos 28 d. įvyko Sąry

šio metinis piknikas, Gede- 
mino parke. Nors diena 
buvo graži, bet žmonių at
silankė nedaug. Rengiant 
pikniką, buvo garsinta, 
kad du trečdaliai pelno 
skiriama seserims (pran- 
ciškietėms). Bet, kai pelno 
mažai teliko, vos $50 (pen
kiasdešimt dolerių) su 
centais, tai viską nutarta 
atiduoti seserims. Ačiū 
gerb. klebonam, kurie pri
sidėjo prie bus’ų mokes
čio; taipgi ačiū p. Jurgiui 

IPranckūnui, kad už parką 
! tik pusę rendos teparoka-
Vo. “

Sąryšio vardu tariu šir- 
dingiausį ačiū pikniko ren
gėjams, darbininkams, at
silankiusiai publikai ir vi
siems prisidėjusiems fi
nansiniai, sudarant pelno 
lietuvybės ir katalikybės 
palaikymui. Taigi gerbia
mieji, kaip matote Sąry- 
šys ir vėl pasielgė kilniai, 
— vieton dviejų trečdalių, 
atidavė visą pelną sese
rims.

Taipgi prie progos turiu 
[pranešti: kad sąryšys au- 
' kavo $50.00 dabar stato- 
;mam paminklui ant A.A. 
kun. J. J. Kaulakio kapo. 
Skaitydami “Darbininką’* 
matysite tankiai žinių apie 
Sąryšį, kurs yra veikimo 
centras visų Phila. katali- 

į kiškų parapijų ir draugijų.
Pr. Pūkus,

| Sąryšio pirm.

Kiekviena prarasta va* 
landa jaunystėje yra nau- 
ja nelaimės proga ateityje.

Napoleonas.
Mokslas — galybe. <

Įjaj^gi^* j
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Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausią 
Kainą

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

Dial 6-1944'

POPE OPTIGAL GO. ;
ALBERT R. BARKER1
Registruotas Optometristas Į

Jeigu Jumis vargina akis, Į 
atsilankykite pas mumis dėl 

akiniu.
I

397 Main St., Worcester, Mass.i

Tel. 2-8186 ! :

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

Tel. 3-5710!

GREENWOOD DAIRY >
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

CHARBONNEAU’S
Catholic Art Shop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kės, Rąžančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Worcester

Pianos — Radios
GRUNOW

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame. lengvomis'
Sąlygomis '

Per 30 metu patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

GHARRON’S
20 Trumbull St. Worcester, 

Tel. 49430 Mass.

į WORCESTERIO ŽODIS te
ge buvo Adelė Berkiūtė.

Robert M. Stewart ir 
Virginija V. Skliutaite,' 
kurie pirmiau buvo vedę 
civiliai, savo vedybų klai
dą atitaisė Aušros Vartų 
bažnyčioje rugpiūčio 25 d. 
Apeigas atliko klebonas 
kun. K. A. Vasys. Liudi
ninkais buvo Jonas Stew-! 
art ir Natalija Skliutaite. j

PIKNIKAS PAVYRU ;
Praėjusį sekmadienį šv.' 

Šeimynėlės dr. buvo su-| 
rengus bažnyčios užbaigi
mo fondui pikniką. Žmonių 
gana prisirinko, visi gra-| 
žiai linksminosi ir pelno1 
matyt liks apie $50.00.

KUN. K. VASYS,
Aušros Vartų parapijos (Worcester, Mass.) klebonas, 
LDS. ir Darbininko rėmėjas. Jo parapijoje įvyks LDS. 
organizacijos seimas. Darbo Dienoje, rugsėjo 2 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje salėje įvyks tos parapi
jos nepaprastas koncertas.

AĮIcRIK VARUI PARAP žinote ^parduotų tikietų HUM1UO iHliiy rHilrli i arfoa neatsiteisete ir tikie-
KONCERTAS SU 

$1500.00.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Trečiadienyje, rugpiūčio1 

28 dieną, laivu Gripsholm, | 
grįžo iš Lietuvos p-lės E-l 
Iena Petkiūtė ir Apolonija | 
Stoškiūtė. Jos dalyvavo A-1 
teitininkų Kongrese ir Pa- Į 
sauliniame Lietuvių Kon- Į 
grėsė. P-lė Stoškiūtė kon-i 
certavo Lietuvoje, dabar! 
sugrįžus pirmą kartą dai-’ 
nuos Aušros Vartų para-l 
pijos koncerte, rugsėjo 2

tų galų neprisiuntėte, iš 
kitų miestų, tuoj siųskite 
dabar “SpeciaLDelivery”, 
o vietiniai atneškite ne vė

liaus sekmadienio ir visi 
i atsiskaitykite bū t i n a i 
i prieš koncertą.

Kun. K. A. Vasys, 
15 Highfield Rd.

Worcester, Mass.
VEDYBOS

Prano Budrevičiaus

' i Aušros Vartų parapijos, 
j !Worcester, Mass. koncer- 
: tas su 45 piniginėmis do- 
i vanomis, viso $1500.00, į-j
I vyks bažnytinėje salėje,1

I Darbininkų Dienoje, Rug-
J sėjo (Sept.) 2 dieną, 7:30 
t1 valandą vakare. Koncerte 
~ | dalyvaus abiejų parapijų į

'chorai, žymiausi vietiniai Philadelphia ir Janitos Ja- 
į solistai ir svečiai p. Rapo-
i ias Juška ir p-lė Apolonija

iš

NATIONAL BOTTLING
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai 
Išdirbame gerus minkštus g«’- 
rimus. Geriausias patarnavi
mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
VORCESTER, MASS..

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 3-3760

FRANK J. BOBELIS
, ADVOKATAS

Office:

633-642 WOROESTER,
Slater Bldg. MASS.

i

ADVOKATAS

TeL5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER) 

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

Ofiso Valandos:
10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 

SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO

WORCESTER, MASS.

■

Taipgi bus išduota šen 
mo raportai.

Kviečia, 1
Valdyba ir Komisija*

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

La Beaumelle4

_______  __o  ART. APALIONIJA STOŠKIŪTĖ, 
dieną, kur bus išleista do-įžymi dainininkė, tik ką grįžus iš Lietuvos, kur Lietu- 
vanomis $1500.00. I vių Pasaulinio Kongreso metu dainavo parengimuose,

------------- dainuos Aušros Vartų parapijos Koncerte," rugsėjo 2
ŠV. KAZIMIERO PAR-JA į

saičiūtės vedybos įvyko 
Aušros Vartų bažnyčioje 

’ Stoškiūtė. Tikietų dar ga- rugpiūčio 24 dieną. Vedy- 
ilima bus gauti prie durų, bų apeigas atliko kun. K. 
I koncerto metu. ; A. Vasys. Pabroliu buvo
i , Visi, kurie dar nesugrą- Stasys Sherman ir pamer-

I I
| THE PEOPLE’S I
i1 1

ISAVINGS BANK
5 ©
f Draugiško Patarnavimo Bankas |

sII 450 Main Street, Wo^cester, Mass. |
į- Skersai Gatvės Nuo City Hali |

ilima bus gauti prie durų,

GROCERNE ir BUCERNE
0

BILL’SLUNCH
Lietuviška Valgykla

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

Laminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. Persitikrinkite.
VINCAS šNARAS-Savininkas 

Diai f2-9025

JONAS ir ONA KUNDROTAI
SAVININKAI

63 PENN AVĖ. WORCESTEK, MASS.
DIAL 5-6367

Office
Room 401 WORCESTER,
Slater Bldg. MASS.

MUZ. RAPOLAS JUŠKA,

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

IVorcester To Webster Road
Visokių Valgių, Užkandžų ir 

Gėralų 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ‘‘ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St 
WORCESTER, MASS.

Atdara Tėl.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

D. MAŽEIKA
Praneša visiems savo kostu- 

meriams ir draugams, kad jis 
persikėlė iš 26 Ward St. į nau
ją vietą, 12 Vernon St. (Lie
tuvių ūkėsio Klubo Name).

D. MAŽEIKA ir
J. JONAITIS
12 Vernon St,

WORCESTER, MASS.

k

1

MODERNIŠKA LIETUVIO 
KRAUTUVĖ

Jonas B, Bučinskas, 
Savininkas

Mis visuomet užlaikome švie
žią tnvorų. PamėfO’kite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

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

i. 
'i i!

NUO REUMATIZMO SK AUSMO 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO - SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo- 

Salve rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. 
Geriausia mostis dėl ramatų ar kitų Skauduolių. Mes patys 
darom ją ir Garantuojam. Siunčiam per paštą su mielu noru 

bile kur.

SOOTKOOS DRUG CO.
i?' 90A Millbury St Tel. 2-9592.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA
;4 VAISTINĖ WORCESTĖRYJ

Jono Bačinsko įspūdžiai iš 
Lietuvos Vyčių 23-jo 

Seimo
Lietuvos Vyčių organi- i 

zacijos metinis seimas įvy-| 
ko Hartford, Conn., rug-l 
piūčio 13, 14 ir 15 d.d. Jau
nimas labai gražiai pasiro- ■ 
dė. Visi atstovai labai gy-I 
vai svarstė pakeltus klau- ■ 
simus, kad išauginti Lie-' 
tuvos Vyčių organizaciją 
nariais ir išplėsti jos vei
kimą lietuvių kolonijose. 
. Labai malonu buvo ma
tyti tiek dvasiškių daly
vaujančių'seime. Mes žino
me, kad tik dvasiškiams i 
gelbstint galime didelius 
darbus atlikti. Gerb. Dva-I 
siškiai savo sveikinimuose 
parodė didelį susidomėji
mą L. Vyčių organizacija 
ir pasiryžimą vesti jauni-! 
mą tikru lietuvišku - kata
likiškų keliu.

Aš esu tikras, kad jauni
mas, susispietęs į L. Vy-i 
čių organizaciją, po šio' 
seimo pradės naują darbo 
vagą.

Kun. Vaško referatas 
buvo labai turiningas, nes’ 
jis nurodė vyčių nuveiktus 
gražius darbus ir taip pat
jų klaidas. žymus muzikas ir dainininkas, Šv. Petro parapijos

Man ypatingai patiko, (So. Boston, Mass.) vargonininkas, Darbininko Radio 
hartfordiečių darbštumas Programos vedėjas ir pranešėjas, rugsėjo 2 d. dainuos 
ir nuoširdumas, ką jie pa-1 Aušros Vartų parapijos (Worcester, Mass.) koncerte, 
rodė savo vakarėliuose . 1 *

Tad Valio!
Vyčiai! Stokime visi į Vy-^gijos narės: 
Čių organzaciją ir dirbki-1 
me Dievui ir Tėvynei!! į

Jonas Bačinskas,
26 kp. raštininkas, rulięnė, Jurgelionienė, Va-: daug naujų dalykų kuopos 

--- latkienė, Sliutskienė, Silii-Į ir abelnai katalikių mote- 
SEKMINGAS PIKNIKAS kienė, Sullivan’ienė, Jog-, rų gerovei. Todėl bus la- 

• Sekmadienį, rugpiūčio 25 moniutė, Backunienė, Ba- bįį svarbu visoms daly- 
d.t Maironio parke įvyko rauskienė, Jakutienė, Ona vauti, 0 ypatingai svarbu 
Šv. Petronėlės draugijos Keršienė, Anušauskienė, visoms jaunoms sąjungie- 
piknikas, kuris buvo sek- Laukaitienė, Tauzienė, Ro- tems dalyvauti šiame susi- 
mingas ir pelningas.

Diena graži, svečių daug. 
“Beano” lošimas visus su
įdomino; * nes išdalinta 
daug dovanų.

Prino Navicko orkestras 
, linksmino visus. Taigi visi 
! ir visos turėjo ‘gbod time’< 
i šiame piknike labai gi’a-

Hartfordo' žiai pasidarbavo šios drau- kuopos narės ateikite į su- 
j sirinkimą 5-tą rugsėjo

Pirmininkė . ponia Ona i 7:30 vai. vakare.
Staliulionienė, pp. E. Na-’ ‘ 
šukaitienė, Anastazija Pa- (komisija

PP- ??’ ?a’i Valdyba ir veikiančioji 
* “ l turi paruošus

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEŪRGE’S FLOWER
SHOP 

30 Trumbull St 
krautuvės Tel. 5-1384 

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

latkienė, Sliutskienė, Sini-! ir abelnai katalikių mote-

glienė, Varaškienė, Bou- 
cher ir Juozas Ivaška.

Pelno liko šimtas dole
rių ($100.00). J. B.

SĄJUNGINIŲ DEME- 
. SIU!

Moterų- Sąjungos 5-toš

rinkime.
Po susirinkimo bus pa- 

gerbtuvės, naujų . narių; 
seimo delegačių ir naujęfe 
centro pirmininkės ponios 
T. B. Mažeikienės ir centro 
iždo globėjos ponios V. 
Shea. .■ - . -

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
GLENW00D ir ATLANTIC

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiaiv 
$a<kainą. ^lokanG tuojau? ar 

išsimokslintu. '

H8WMmburyvSt,
WORCESTKR, MASS.

’l

_s
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DARBININKAS 6.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS Į į išvažiavimas!!
°e i LABOR DAY J

i

•■į ’JL a ji • • r* •• ri &os Seserys užlaiko, y-^sburgho lietuvių parapijų. Iš Sv. Andriejaus L arapiįOS ra tik mediniai nameliai ir,Seselės labai džiaugiasi ir 
tie patys reikalauja re- j be galo įvertina, kad gera- 
montų. Jei lietuviai susi- širdžiai žmonės finansiniai 
pažintų su šiuo vienuoly-’ir darbu parėmė šią pra- 
nu, jie žiūrėtų, kad lietu- mogėlę: Seserų vienuoly- 
vių Seserys turėtų ne me- nui liko gryno pelno $359.- 
dinius, bet mūrinius na- 00. Seselės taria širdingą 
mus. Taigi susidomėkime ačių visiems darbuoto- 

1 Nukryžiuoto jo Jėzaus Se-jams, kurie tik prisidėjo 1 i • vm • < • i « • •_a. . -

PHILADELPHIA,, PA.
: GERBIAMIEJI PARAPIJIEČIAI

Visuose Amerikos lietuvių Kongresuose ir Sei
muose veik svarbiausią vietą užima spaudos reikalai.

I * Kiek gražių ir turiningų paskaitų skaitoma ir re
zoliucijų priimama spaudos reikalu kasmet.

Sveikiname ir linkime 
kun. Praspaliui geriausių 
pasekmių šioje parapijoje.

Mykolas Bigenis.

RĄDIO P ARTY
Rugpiūčio 24 d., Šv. Ka

zimiero par. mokyklos kie
me įvyko radio party. 
Žmonės gausiai susirinkę

Bet užvis svarbiausias dalykas spaudos reikale, ’ serų Vienuolynu ir našiai-; prie šio darbo ir visiems | linksmai praleido laiką 
■ . tai yra supažindinti mūsų išeiviją su lietuviškais ka- Čiais. o i, ........ i_.. : =

;talikiškais laikraščiais. Dėl šios priežasties Philadel- 
t • įhijos katalikiškoji visuomenė nutarė siųsti visoms 
[■ lietuvių katalikų šeimoms per kiek laiko laikraštį į 

* “Darbininką”. j
- Taigi mūsų lietuviškos katalikiškos visuomenės ' 

I rūpesčiu, “Darbininkas” lankys jus, Gerb. Parapijie-1 
! Čiai, kas savaitę. Šis laikraštis kas savaitę jums neš _ ____________

naujausių žinių iš viso pasaulio, įvairių^ straipsnių kūpąs Teofilius Matulionis seiman 
/svarbiais klausimais. Malonėkite jį atydžiai skaityti įteikė jaunoms kandida- rugp. 15 d. apsistojo Šv'

PlTTSBURGH, PA.
ĮVILKIMO IŠKILMES ■

Dalyvavęs.; atsilankusiems, kurie pa-j Buvo skanių valgių ir gė- 
---- įrėmė šį kilnų tikslą. Jos rimų.

| neužmirš šių geradarių sa- -----------
vo maldose. ‘ Šį šeštadienį, rugpiūčio

1 29 d. įvyks vėl radio par
ty. Bus muzika ir įvairūs 
žaidimai. Dalyvaukime vi
si.

KONCERTAS
Rugp. 12 d., 2 vai. po Chicagos 

pietų Jo Ekscelencija Vys-Vargoninkai,
Provincijos 
važiuodami 

Philadelphia,

I Rugsėjo 2d., 1935
BIRUTES PARKE, PHILA. PA.

Šokiai nuo 2-ros iki 9-tos vai.

Diving Show
4
n

3-čią vai. po pietų ir 9-tą vai. vakare 
ĮŽANGA TIK 25c.

Vyskupo T. Matulionio žo
džius apie mokyklas.

:ir juo naudotis. i____________
- Tikiu, kad laikraštis “Darbininkas” jūsų namuo-1 nuolijos abitą

.talikiškoji visuomenė jį pasiskyrė kaip savo kolonijos 
laikraštį, kuris mums visiems atneš didelę naudą. 

Kun. J. J. Čepukaitis.

Šv. Kazimiero parapijos 
Sodalicijos draugijos meti- 

išvažiavimas įvykoįtėms Šv. Pranciškaus Vie- Kazimiero parapijoj, Pitt-' .
• , ------. . .. , ii-olijos abitą. Iškilmės sburgh, Pa., kur išpildė nls .... , g -
.se bus malonus ir brangus svečias. Philadelphijos ka- lkaip kasmet> taip ir šįmet koncertą Seselių naudai ,ruSPlucl° 25 d-> šv- Juoza’ 
.talikiškoji visuomenė jį pasiskyrė kaip savo kolonijos visais atžvilgiais buvo la- visi atsilankusieii eėrėio-lpo MariJ0S V1įloį New- 

bai įspūdingos. Jo Eksce-Si tokiu puikiu artistišku,0'?1’ Pa-Sodalietes links-

Šios kompanijos 10 ka
syklų, šioj apylinkėj, da- 

Kurie persikelšite iš ki- bar nedirba. Priežastis y- 
tų mokyklų ar pradėsite (kad didžiosios anglių 
mokyklas, malonėkite a- 1 ’ x 
teiti užsirašyti prieš mo
kyklos atidarymą.

Įlencija Vyskupas pasakė dainavimu, nes Pittsbur-Įmai Praleido Genelę. M. B.
Gerb. Klebono Kun. J. J. čepukaičio nuoširdus • jaudinantį šiai iškilmei ghe tai retenybė. Iš kon-| r,™™ o h WT abnr

paraginimas skaityti laikraštį “Darbininką” tepasie- pamokslą. Koplytėlė buvo jcerto liko pelno $30. 10 užin -Rinitpa narkpį kia kiekvieno susipratusio lietuvio širdį. Tebūnie Uik- Ppua Seselių giminių, pa-• ką Seselės yra labai dė-i
; raštis “Darbininkas” jūsų mylimiausias draugas, pa- žįstamų ir šiaip svečių su-ikingps vargoninkų choro
į tarėjas ir vadas. važiavusių iš tolimų kolo- Į vedėjui prof. A. Pociui ir
L. Dėkojame Gerb. Philadelphijos lietuvių parapijų ^ijų, kaip tai Hartford, E- 

klebonams ir visiems dvasiškiams ir visai katalikiš- lizabethport, Philadelphia,
kai visuomenei už pasirinkimą laikraščio “Darbinin
ko” savo kolonijos organu.

Ta proga prašome visų, kas tik gali valdyti 
.plunksną, -siųsti žinių iš lietuviu gyvenimo, darbuotės 
ir bendrai iš darbininkų gyvenimo Philadelphijoj, o 

:užtikrinam, kad tos žinios ras vietą “Darbininke”.

Vieša Padėka

Mahanoy, ir Detroit. Se- 
| kančios kandidatės gavo 
abitus: Albina Peckiūtė — 
Sesuo M. Leonarda, Mari
jona Volteraitė — Sesuo 
M. Leonidą, Ona Platkaitė 
— Sesuo M. Francita, An
tanina Jurgelaitė — Sesuo 
M. Asizija, Ona Kedžiūtė 
—Sesuo M. Clarita, Mari
jona Jeskelevičiūtė — Se-

• Vardu Federacijos_ Kongreso Rengimo Komisijos suį m. Ahgella, Petronėlė 
tariu širdingiausią padėką Vargonininkų Sąjungos na- Supernavičiūtė — Sesuo 
riams, ypatingai Chicagos muzikams: A. Pociui, J. M. Angelita, Rozalija Dau- 
.Kudirkai, K. Saboniui. S. Rakauskui, B. Janušauskui, beriūtė_ Sesuo M. Da-
’R. Janušauskui, N. Kuliui, J. Brazaičiui, V. Daukšai, 'miana, Felicita Juciūtė — 
K. Gaubui, P. Kavaliauskui, K. Svečinskui, ir Pr. Pa-.Sesuo M. Paschal, Alena 
lioniui už labai gražų ir įspūdingą giedojimą Federa- j Navickaitė — Sesuo M. 
ei jos Kongreso šv. mišiose ir už išpildymą koncerto I Konradą, Stefanija Mont- 

—programos trečiadienį, rugp. 21 d., Philadelphia, Pa. jvilaitė — Sesuo M. Anto-
Garbė priklauso Chicagos muzikams, kurie parodė sa- nįa.
yo nenugalimą vieningą dvasią, atvykę net iš Chicagos I į šias iškilmes taip pat 
į Philadelphia ir dar pakeliui išpildė tris programas: pribuvo: Kun. P. Lauma- 
koncertuose. Jų pasišventimas yra labai įvertinamas, j kis> kun. V. Mikaitis, kun. 
Taip pat reiškiu gilią padėką p. J. Kudirkai, p. K. Sa- 'm. Kazėnas, kun. J. Vaiš- 
boniui, p. M. Janušauskienei, p. p. J. ir M. Čižauskam, 'uoras, kun. J. Misius, kun. 
į). E. Rakauskienei, kurie prisidėjo išpildyti koncerto!a. Jurgutis, kun. J. Piku- 
programą. Labai įspūdingai atlikt? ir savo dainomis tis, kun. Abromaitis, kun. 
labai prijuokino publiką. Vasiliauskas, kun. F.

Klausytojai liko taip sužavėti, kad pasibaigus Zekas.
-koncertui nieks nenorėjo skirstytis. Tikrai, Philadel- Į Viską užbaigus, Jo Eks- 
phia tokio koncerto neturėjo ir gal greit neturės. 1 •- —1------- —x-:

Ona Unguraitė,
Federacijos Rengimo Komisijos narė.

visiems kitiems vargonin- 
kams.

Sekantį rytą, rugp. 16 d. 
tas pats choras surengė 
muzikalę puotą Seselėms, 
Šv. Pranciškaus vienuoly
ne. Puikiai išpildytos dai
nos po vadovyste tokio ga
baus vedėjo paliko Sese
lėse malonų įspūdį, kas 
bus užrašyta vienuolijos 
istorijoje.

Gerbiamieji vargoninkai 
pasisvečiavę' ir apžiūrėję 
vienuolyną, gėrėjosi pui
kia gamta kas kiekvieną 
atsilankusį tiesiog žavi. 
Gaila, kad gerbiamieji 
svečiai dėlei stokos laiko 
buvo priversti taip greit 
išvažiuoti, bet tikimės, kad 
ateityje jie ir vėl duos 
mums progos pasidžiaugti 
jų dainomis.

Dalyvavęs.

nepaprastas piknikas. At
silankę į šį pikniką gaus 
progą pašokti didžioje ir 
vienoje iš gražiausių sve
tainių visoje apylinkėje; 
vėsiam sodne pavaikščioti, 
erdvingoj ir vėsioj žemu
tinėje salėje pasivaišinti. 
Taipgi gaus progos pama
tyti nepaprastą reginį, va
dinamą Dining Show. 
Apart įvairių būdų puoli
mo į vandenį nuo žemes
nių lentų, matysime kaip 
šoks į vandenį iš 60 pėdų 
aukštumos. Tikrai tai bus 
nepaprasti ir įspūdingi re
giniai, kuriuos visi turėtu
me pamatyti.

ELMHURST, PA.

jcelencija Vyskupas sutei- 
į kė Palaiminimą Šv. Sakra
mentu.

į davė Nukryžiuotam Jėzui: | 
I Benušytė Jie va iš Cam-' 
bridge, Mass. —Sesuo Ma
ria Gemma nuo Saldžiau- ' 
sios Širdies; Šakalytė Ak- 
vila iš Cambridge, Mass.— , 

Į ‘ Šv. Marijos Villoj, šeš-' Sesuo Maria Berkmana 
tadienio rytą, rugpiūčio 24 nuo Švento Veido; Bruse- 

r ; d. įvyko iškilmingos įvilk- vičiūtė Mildred iš Parson, 
t tuvių ceremonijos, kurios Pa. — Sesuo Maria Gonza- 
Į • prasidėjo iškilmingomis jga nuo Švenčiausiojo Sa- 
į Šv, Mišiomis, kurias atna- kramento; Toparauskaitė 

> 3savo J. M. pralotas J. Mi- Kotrina iš Hyde Park, Pa. 
! liauskas; jam asistavo ku-!— Sesuo Maria Inviolata 
f . ^nigasBoll — subdeakonas,1 nuo Švento Kryžiaus; Za- 

* ir kun. Hyacinth, C. P. — karauskaitė Oną iš Scran-
į "deakonas. Ceremonijų ve- ton, Pa. — Sesuo Maria E-

dėju buvo kun. A. Lopat- vangelista nuo Saldžiau- 
įto — vienuolyno kapelio- sios Širdies.
Šias. I Jėzuitas kun. Mešlis pa-
. Taipgi ceremonijose da- sakė turiningą pamokslą, 
lyvavo sekantieji kunigai: Pamaldos pasibaigė Palai- 
'kun. A. Ežerskis, kun. Dr. minimu švenčiausiu Sa- 

| L. Mendelis ir jo brolis kramentu ir giesme: “Ta-, 
■f įun. J. Mendelis, kun. J. ve Dieve garbinam”.

L ■ IŠKILMINGOS JĖZAUS
NUKRYŽIUOTO SESE

RŲ ĮVILKTU VES

PROFESIJA
Sekantį rytą, rugp. 13 d. 

Jo Ekscelencija Vyskupas 
atnašavo Šv. Mišias, laike 
kurių sekančios Seselės 
sudėjo amžinus įžadus: Se
suo M. Kotrina, Sesuo M. 
Benigna, Sesuo M. Theo- 
fahija, Sesuo M. Magnus, 
Sesuo M. Philomena, Se
suo M. Hildegarada, Sesuo 
M. Consolata, Sesuo M. 
Salomija, Sesuo M. Annel-

1

x o., kad didžiosios anglių 
| išdirbtuvės, kuriose išdir
ba anglis, darbininkai 
streikuoja. Streiko prie
žastis yra, kad darbinin
kai, kurie dirba šioje iš- 
dirbtuvėje, yra nariais tos 
pačios unijos kai ir Suf- 
folk kasyklos darbininkai; 
kadangi kompanijos užda
rė Suffolk kasyklas, dar
bininkai nubalsavo nedirb
ti kol Suffolk kasyklos 
nedirbs. Streikas jau tę
siasi ketvirta savaitė. Ke
letą kartų balsavo grįžt į 
darbą ar ne — visuomet 
didžiuma nutarė negrįžti 
darban jei kasyklos ne
dirbs.

Darbininkų unijos oficia- 
lai laikosi nuomonės, kad 
šis streikas yra neteisin
gas, ir ne vieną kartą įsa
kė darbininkams grįžt į 
darbą. Vietinės unijos na
riai visgi nubalsavo prieš 
unijos oficialų įsakymus.

Kitos šitčs kompanijos 
kasyklos, kurios pristato 
anglis šiai išdirbtuvei dėl 
tos priežasties irgi nedir
ba. Dabar naujoje įsteig
toje U. M. W. of A. Šv. Ni
kolo miesto apylinkės dar
bininku kuopoj reikalau
jama, kad visoms Readin- 
g’o kompanijos kasyk
loms būtu suteiktas lygus 
darbo metas.

Šios kuopos darbininkai 
taip gi mėgina .prirašyti 
prie šios kuopos ir kitų 
Reading’o kompanijų ka- 

ANGLIAKASIŲ BŪVIS | sykių darbininkus. Tai pa- 
‘ darius, kiltų generalis

streikas, šios kompanijos 
visose kasyklose. Tokiu 
būdu lengviau būtų iško
voti reikalavimus.

* Tokia tai yra angliaka
sių darbininkų padėtis ir 
vieno juokdario žodžiais: 
“mes turime ką mes nori
me, lygų darbo padalini
mą — niekas nedirba”.

“Pūtis”.

RADIO ŽAIDIMAS .
Kaip jau per kelis šešta

dienių vakarus turėjome 
“radio” žaidimus Šv. Ka
zimiero Mokyklos darže, 
taip ir šį šeštadienį rug
piūčio 31 d. bps “radio” 
žaidimas. Atsilankykime 
skaitlingai. Akiezam.

SHENANDOAH. PA.

MUSŲ LIETUVIŠKAS 
KATALIKIŠKAS

LAIKRAŠTIS
Philadelphijos lietuvius 

katalikus per šį sidabrinį 
jubilėjinį A. L. R. K. Fe
deracijos Kongresą yra 
aplankęs laikraštis “Dar
bininkas”. Mes su juo su
sipažinom. Kongresui pa
sibaigus, ar mes užmirši
me šį laikraštį?

Mes žinome svarbumą iš 
skaitymo katalikiškų laik
raščių. Vyskupas Kettele- 
rio yra pasakęs: “Katali
kas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi tei
sės vadintis geru Bažny- 

kur dirbo dienomis, o va- čios vaiku.” Vyskupas J. 
karais lankė mokyklą. Iš j Staugaitis sako: “Lailęraš- 
Cambridge jis išvyko pas'tis — tai sakykla. Laik- 
Tėvus Marijonus į Chica-lraštis nuo sakyklos tesis- 
gą, kur mokėsi vienus me-įkiria tik tuo, kad iš sakyk- 
tus. Po to įstojo į Valpa-,los galima kalbėti šim- 
raiso Universitetą. Ten jis'tams, gal tūkstančiams, o 
mokėsi 4 metus. Grįžęs į i laikraštis gi — visam pa- 
Cambridge pas kleb. kun. Į šauliui”. Profesorius St. 
Juškaitį mokė vaikus va- Šalkauskis sako: “Spauda 
sarinėje mokykloje. lyra viena stipriausių vi- 

Vėliau įstojo į Šv. Bone-1 suomenės auklėjimo prie- 
venturos Kolegiją, Newįmonių: ji barsto žmonių

FHIUOELFHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijoj 

apsistojo darbuotis kun. 
L. Praspalius. Tai naujas 
šios parapijos vikaras. Jis 
gimęs 1891 metais, Telšių 
par., Lietuvoj.

Atvažiavęs į Ameriką 
apsigyv e n o Cambridge,

PARAPIJOS ŽINIOS
Rugpiūčio 15 d., įvyko 

vaikučių pirmoji komuni
ja. Vaikučiai tvarkingai į- 
ėjo į bažnyčią, kun. Kara
liaus ir- mišių tarnautojų 
vedami. Kun. Degutis lai
kė mišias ir pasakė pritai
kintą pamokslą. Vaikeliai 
tvarkingai ir pavyzdingai 
priėmė Pirmą Komuniją. 
Sekantį sekmadienį buvo 
prirašyti prie Šv. Ražan- 
čiaus ir Škaplerių draugi
ją-

Kun. J. A. Karalius ir 
kun. A. J. Degutis dalyva
vo Šv. Liudviko atlaidų 
pamaldose, Maiževille, Pa. 
Kun. A. J. Degutis pasa
te pamokslą, Maiževille, 
sekmadienį rugp. 25 d., šv. 
Liudviko atlaidų proga.

la, Sesuo M. Zofija, Sesuo j Yorke, kur gavo A. B, lai-1 tarpe gyvybės ar mirties 
M. Ksavera, Sesuo M. Do-.psnį, Teologijos mokėsi St. sėklas”.
minica. j Francis Seminarijoj, Lore-

Jo Ekscelencija Vysku- tte, Pa. J. E. Vyskupas
___ • __ ____ _________1-___~ ‘ . 1pas ir šį rytą Seselėms pa

sakė labai įspūdingą pa
mokslą. Apeigos baigta 
Palaiminimu Šv. Sakra
mentu.

iBružikas, S. J. ir kun/ Po ceremonijų, bevaikš- 
■Mešlis, S. J. tinėjant vienuolyno žaliuo-

Mišioms pasibaigus pen- se laukuose, kyla nevie 
kios postulantės padarė nam mintis, jog mažai lie
kavo įžadus ir pasiaukavo tuvių yra susipažinę su 
Nukryžiuotajam Jėzui ir šiuo vienuolynu; juk vie- 
Sopulingai Jo Motinai. Se- nuolynas turi tik medinę j 
kančios postulantės atsi- trobelę; našlaitnamis, ku-i

O’Hara įšventino kun. 
Praspalių kunigu.

Pirmąsias iškilmingas 
šv. mišias atnašavo Cam
bridge lietuvių parapijos 
bažnyčioj.

Vienus metus darbavosi 
Michigan valstybės misi
jų kolonijose.

Vikaru buvo šiose para-

KORTAVIMO PRAMO
GĖLĖ

j Šv. Pranciškaus Rėmėjų 
I Centro Valdyba su pagel- 
ba vietinių, skyrių sunio- pijose: Šv. Petro par.,‘Det- 
šė kortavimo pramogėlę roit, Mich.; The Nativity 
rugp. 11 d. prie Šv. Pran-40f Our Lord par., Detroit; 
ciškaus Vienuolyno. Žmo- įr dabar paskirtas darbuo- 
nių privažiavo labai skait- tis Šv. Kazimiero par., 
lingas būrelis iš visų Pitt-1 Philadelphi jo j.

Todėl Philądelphiečiai, 
užsirašykime katalikišką 
laikraštį “Darbininką” ir 
duokime jį savo kaimy
nams paskaityti, o pama
tysime kaip sėsime gyvy
bės sėklą. O jei mes skai
tysime nekatalikiškus lai
kraščius, mes nesėsime gy
vybės sėklos, bet barstysi
me mirties sėklą.

•Angliakasiai, Šv. Nikolo 
mieste, vietinės unijos na
riai, pasiuntė p. M. Hart- 
neady. Kasyklų Sekreto
riui, Harrisburg’e, ir Vals
tybės Attorney General p. 
Margiotti laišką, protes
tuodami prieš jo komiteto 
veikimą Gilberton’o miesto 
kasyklose įvykus didelei 
nelaimei, kuri įvyko sau
sio m., 21, 1935 m., kurio
je 13 darbininkų žuvo ir 
80 buvo sužeisti.

Laiške taipgi ragino ka
syklų sekretorių, kad jis 
teisingiau ir rimčiau savo 
užduotį atliktų. Reikalau
ja, kad kompanijos offi- 
cialai, kurie buvo kalti už 
kasyklos padėtį, būtų per
sekiojami, kad darbininkų 
būvis būtų saugesnis viso
se kasyklose.

Darbininkai taipgi krei
pėsi prie John Downey, 
Shenandoah, valstybės ka
syklų ir kasimo komiteto 
pirmininko, prašant pra
nešti ką tąs komitetas iki 
šiol yfra nuveikęs. Gavo at
sakymą, kad raportas veik 
užbaigtas ir tuoj bus pa
duotas legislatūrai apsvar
stymui.

MOKYKLOS ATSIDARY- 
> MAS

Antradienį, rugsėjo 3 d. 
atsidarys šv. Kazimiero 

r-.lpar. mokykla. Kazimierie- 
Čiai prisiminkime J. E.

Reading’o kompanijos, 
10 kasyklų darbininkai, 
šiose apylinkėse savo susi
rinkime, sekmadienį, rugp. 
25 d., vienbalsiai reikalavo 
sulyginimo darbo visose 
šios kompanijos kasyklo
se.

PERKU LIETUVOS BONUS
Ir moku beveik pilnus pi

nigus. Prisiųskit Lietuvos 
Bonus registruotam laiške 
arba atveškit į mano krau
tuvę.

Parduodu laivakortes 
ant didžiųjų ir greitųjų 
laivų į Lietuvą ir Lenkiją.

Siunčiu pinigus doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
ją. Važiuojantiems į Lie
tuvą parūpinu pasportus 
ir kitus dokumentus.

Mūsų krautuvė didelė ir 
pilna visokio tavoro. Lai
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čevery- 
kus. Jaunimui gražiausių 
šilkinių marškinių . 
Moterims šilkinių' dresių.

Krautuvė atdara ir va
karais iki 9 valandos.

Prašom aplankyti mus.
Petras Bartkevičius 

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

678 No. Malu Street 
MONTELLO, MASS.
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Dr. JAMES J. ‘ išstudijavęs akių mokslą.-1 dotis kaip vyrai taip ir daugelį metų studijuoti. 
' ™ į1t "~ " ~~ 7"~~7“' . Dabar Dr. George Wake-
į su akimis atsilankykiteĮ Sveikatą tai yra didžiau- Vraį ^a^aį užimtas sa- 
pas minėtą gydytoją, ku-Įsias žmogaus turtas. Svei- 5®°““:

katos netekus nerūpi jo- a ia iiu a-
kie turtai. Dažnai žmogus tenkinti^ ”ir jie" Vekomeri-! j°s ižym^U3 Poeto kMn- &

____ J J* Jl ’ Ali— ‘ 1 ■ • . « VMZlIiS Tiri Lt L.

į Kada turite nesmagumų moterys.

Rugsėjo 1 ir’2 dd. šioje 
kolonijoje įvyks Lietuvių 
Diena. Šv. Roko parapijos 
darbščiausieji parapijie
čiai, kun. J. Petrausko va
dovybėje, ruošia nepapras
tą dviejų dienų programą.

Tikietų pardavinėtojai, 
sako, kad sekmadienio ir | 
pirmadienio pramogų ti-! 
kietai parsiduoda labai i 
greit, be jokių sunkumų.' 
Parduota apie 500 tikietų.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.1 
programa prasidės 3 vai. < 
po pietų beno koncertu, i 
Vakarienė ir margumynų 
programa prasidės lygiai į
6 vai. vakare. Taigi nesi-Į P-LE JULE JAKĄVO- 
vėluokime, nes paskui gal-, NYTE,
lėsimės, kad negavome ka- s Brocktono miesto nuosa- 
rališkos vakarienės. Lietu- 'vybių įkainuotoja, Šv. Ro- 
višką paprotį palikime na-1 ko parapijoje uoli veikėja, 
muose sekmadienį, rugsėjo' parapijos vakarienėje, Ro- 
1 d. vėluotis valandą ve- muvos parke, rugsėjo 1 d. 
liau, nes nė minutės ne-'bus toastmasteriu. 
lauksime, pradėsime lygiai 
6 valandą.

Vakarienei jau visas 
maistas parūpintas, dau-! 
giausiai suaukotas. Mūsų: 
gabiausios šeimininkės ga- j 
mina skanius^ valgius, o 
gėrimų ekspertai parūpins 
įvairių gėrimų.

Adomas Černiauskas ap
važinėjo visas ūkis ir nuo 
ūkininkų gavo įvairių pro
duktų. Jis parvežė 75 gy-i 
vas vištas. Vaisiais ir dar-' 
žovėmis bus galima paval-1 
gidinti tūkstančius asme-' 
nų. I

Šeimininkių yra 15; kiek-! 
viena turi atskirą darbą. | 
Važiuokime visi pamatyti' 
naują tvarką, mandagų' 
patarnavimą. į žymus sportininkas, šv.

Bonipacas Tamulevičius' Roko parapijos vienas iš 
dirba speciales valgiams veikliausių jau n u o 1 i ų. 
išnešioti pad€$laę..^ , jiRugsėjo 1 ir 2 d.d., Romų-

Jaunos mergaitės ir jau-į vos parke įvyksta taip va- 
ni berniukai, Kazimiero dinama Brocktoniečių Lie- 
Jakavonio vadovybėje, pa-j tuvių Diena parapijos nau- 
siruošę mandagiai visiems dai. Sport. Mykolas y- 
patarnauti. Jų bus 14.

Vakarienės metu p. PeL kun. Petrauskui padėjėjų 
džius, “Darbininko” admi- rengiant dviejų dienų pro- 
nistratorius, parodys ju-1 gramą, 
darnus paveikslus. Pama
tysime Charlie Čhaplin.

Vakarienės toastmaste- j 
riu bus šios parapijos žy- : 
mi darbuotoja p-lė Julė 
Jakavonytė, Brockto n o : 
miesto nuosavybių įkai- ; 
nuotoja.

Pirmadienį, rugsėjo 2 d. 
(Labor Day) programa 
prasidės 2 vai. po pietų 
baseball lošimu. Loš Dou- 
glas Shoe su Ames Shovel 
kompanijos rateliu iš No.

■ Easton.
Šokiai bus po pietų ir 

vakare. 5 valandą po pie
tų, parinkti teisėjai iš
rinks iš šokėjų porą, šo
kančių senovės polką ir už 
geriausį šokimą skirs do
vaną. Konteste galės da
lyvauti vyrai ir moterys. 
Špecialės dovanos skiria
mos jaunimui taip pat už 
geriausį populeraus šokio 
šokimą. Taigi jaunoms 
mergaitėms ir berniukams 
bus proga* laimėti dova
nas.

8 vai. vakare specialūs 
judamieji paveikslai, ku
riuos rodys Šv. Roko pa
rapijos varg. Povilas Sa
kas. Jis parodys “Johnny 
Hines in eonduetor of 
1492”. Taipgi bus ir kito
kių įvairenybių.

Taigi per tas dvi dienas 
visi galės linksmintis. Be 
to bus gera proga visiems 
susipažinti ir pažįsta
miems atnaujinti pažintis.

Walent Coal kompanija 
aukavo’ parapijai toną an
glių, kuris bus išleistas lai
mėjimui. Taipgi leidžiama 
tikietais du kalakutai. P- 
lė Ona Kašėtaitė paauko
jo antklodę, kuri taip pat 
bus išleista, tikietąis.

Visą programą tų dviejų 
dienų, būtent, sekmadienio

MYKOLAS GRIGAS,

ra vienas iš artimiausių

£--—--------j ----------  .
Kuris turi ofisą 63 Main ris pririnks tinkamus aki- 

St. Brockton, Mass. Tele- nius ir visi akių nesmagu- 
fohas Brockton 1066. Dr. mai bus prašalinti.
J. J. kelleher turi ilgą Jei turi vaikų, tai patar- 
praktiką ištaisyme akių.
Greitai kreipdamiesi prie 
jo išvengsite nesmagumų 
ir sutaupysite pinigų.

Nekurie iš prigimties tu
ri silpnas akis, o kiti dėlei 
jų nepaisymo esant kūdi
kiu. Tokiuose atsitikimuo
se gali pagelbėti tinkamai 
pritaikinti akiniai.

Šio miesto gyventojai 
gali pasidžiaugti, kad jie 
turi Dr. James J. Kelleher 
kaipo patyrusį akių gydy
toją, kuris yra nuodugniai

tina, kad reguliariai gydy
tojas patikrintų jų sveika
tą ir akis.

Dr. James J. Kelleher 
specialiai yra studijavęs 
vaikų akių ligas ir gali tė
vams patarti šiuo reikalu.

Skl.
McGLINCHEY &

Funeral Home

J. J. KELLEHER

Akinių Pritaikintojas
Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 1066

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

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

Tel. 2197
Parsiduoda Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DĖL 

NAMŲ
58 metai biznyje.

McGLINCHEY & 
RUSSELL

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

Automobiliai.

McGlinchey & Russell 
Funeral Home randasi, 
446 Main St., Brockton, 
Mass. Tel. Brockton 254-R. 
Ši įstaiga yra įgijusi gerą 
vardą ir pasitikėjimą dėlei 
jos gero ir mandagaus pa- 
tarriaviino.

*

1 Ji rūpinasi nuliūdimo va
landoje patarnauti ką ge- 

j riausiai galima ir paguos
ti liūdinčius. Nuliūdimo 
valandai ištikus paveskite 
jiems visus reikalus, o jie 

(tinkamai paruoš kūną prie 
laidotuvių.

Šiame atsitikime ne visi 
gali taip tinkamai patar
nauti kaip McGlinchey & 
Russell Funeral Home. Jie 
turi moderniškus tam tiks
lui įrengimus $r išlavintus 
žmones.

Ištikus liūdesio valandai, 
vietiniai gyventojai visuo
met atsimena, kad reikia 
kreiptis į šią įstaigą. Tai
gi, nepamiršk ir tamsta jų.

Skl.

kurie yra gydiesis šia nau
ja metodą yra pilnai pa-

ir linkime jam geriausio
pasisekimo. Skl-

JONO»EILĖŠ :
Tai gražus mūsų išeivi*

ir pirmadienio nėra gali
mybės aprašyti. Bet atvy
kę į Brocktoniečių Lietu
vių Dieną — patys savo a- 
kimis pamatysime, savo 
ausimis išgirsime.

Rugsėjo 1 ir 2 d.d. visi 
važiuokime į Romuvos 
parką ir dalyvaukime tose 
nepaprastose iškilmėse.

NAUJA PORELE
Pereitą sekmadienį, rug- 

piūčio 25 d., šv. Roko par. 
bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą p-lė 
Marijona C. Treinavičiūtė, 
gyv. 166 Melrose St. ir Al
fredas V. Dambrauskas, 
gyv. 22 Glendale St.

Sakramentą suteikė tos 
parapijos klebonas kun. J. 
Švagždys.

Po jungtuvių sekė šv. mi
šios, kurias atnašavo kleb. 
kun. J. Švagždys.

Jungtuvių ir šv. mišių 
metu vargonais grojo var
goninkas P. Sakas ir solo 
giedojo p. M. Mazgalienė.

Liudininkais buvo p. Al
bina Treinavičiūtė ir Pra
nas J. Dambrauskas.

Sodintojais bažnyčioje 
buvo Vincas Kvaraciejus 
ir B. Jezukevičius.

Po jungtuvių bažnyčioje 
įvyko vestuvių bankietas 
Romuvos parke. Dalyvavo 
'Apie 200 svečių iš Bostono, 
Dorchester, Lynn, New 
York, Brockton ir kitur.

Jaunieji išvyko praleisti 
“medaus mėnesį” ir grįš į 
namus Darbo Dienoje ir 
apsigyvens Montelloj.

P-nia Dambrauskienę 
(Treinavičiūtė) yra duktė 
žymaus veikėjo p. Juoza
po Trenavičiaus, kuris ke
li metai atgal buvo LDS. 
Centro Pirmininku. Viena

KUŠKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Electro - Gariniu Mineralinių 
Vanų ir mankštinimų.
INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

Namu: ' Ofiso:
Tel. 7933 . Tel. 4009

STEPHEN C.
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

DR. GEORGE 
VVAKELING

Osteopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutartį
50 Ash St. Tel. Brockton 4776

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

ŠIS BANKAS VISIĖMS
Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINOS BANK
Main ir Court St.

įvertina sveikatą tik tada, į duoja ją ir kitiems, 
kada netenka jos.

Kartą Charles Kinglesey 
yra pasakęs: “Švarumas 
yra panašus į auksą”. Iš- 
tikrųjų, ir mokslas jo •pa
sakymą yra patvirtinęs.

Garinės vanos yra labai 
naudinga, nes jos atidaro 
odos poras, prašalina reu
matizmą, neuraitis ir shs- 
tingimą.

Einant į panašias pirtis, 
reikia pasirinkti specialis
tą, kur yra duodama tik
ras patarnavimas. Kiiski 
Health System įstaigoje y- 
fa specialistai ir jie gferu 
(patarnavimu yra įgiję 
žmonių pasitikėjimą. i 

Skl.

Dr. George Wakeling y- 
ra ne vien osteopathicas, 
bet gydytojas ir chirur
gas. Taigi, sveikiname jį

Urbonavičiaus eilių rinki* 
nys. , ►

“DARBININKO” Adih.
366 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.

BROCKTON SAVINGS 
BANK

Šiame banke geriausiai g 
yra taupyti pinigus, nes | 
jis yra stiprus, saugus ir g 
atsakomingas. šios įstai-• & 
gos valdininkai yra prity-^ 
rę bankiniame biznyje per | 
daugelį metų. Jie pažysta1! 
žmonių reikalus. Kada rei- i | 
kalinga žmonėms paskolų'U 
ši įstaiga visuomet su ma- | 
lonumu padeda irpatar-?! 
nauja. Į |

Kiekvienas dirbant i s n 
žmogus turėtų nors po bis- | 
kį. lupyti ginančiai die-'.$ 
nai ir žiūrėti į ateitį. Yra 
sakoma, ne tas yra išmin
tingas, kuris daug uždir-l 
ba, bet tas, kuris sutaupo. |

Taigi, pradėk taupyti pi- ■ M 
nigus dėdamas į šią įstai- | 
gą. Už taupamus pinigus.'* 
yra

CAMPELLO ęO-OPERA- 
TIVE BANK

Šis bankas randasi, 1106

mokami nuošimčiai.
Skl.

LEON W. RAND, 
Fotografas.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NUO RUGPJŪČIO 30 IKI RUGSĖJO 7 D. 1 

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ
Išmokėjimui $2.00 j mėnesį: 27 Norge Saldy-. < 

tuvai ir 11 Crosley šaldytuvų. 1
26 colių BOILERIAI, nauji garu ar aliejumi r; 

šildyti. Gali apšildyti nuo 8 iki 15 kambarių. Au*.^ 
tomatiškas vandens kontroliavimas. Kaina $160.,q 
dabar tik už $50.00 cash.

8 Norge skalbiamos mašinos. J
2 Orui reguliuoti Unitheaters su aliejiniu pe- * 

čiumi.
11 Superheet Syncro Flame ir Beacon gariniai 

ir aliejiniai pečiai. 275 galionais tenka duodama 
dovanai.

80 Aliejinių pečių. ;
TEPLOVV OIL & SERVICE CORP. 1

60 & 74 Legion Parkvvay. į
TEL. BROCKTON 310

Reikalaukite lietuvio pardavėjo A. L. Kianski. '*

Pranešimas!
| Naują mėsos ir , grpserio krautuvė. Joje 

| pilnas pasirinkimas visokių valgomų daiktų.
v'4

Perkant reikia mokėti cash.

i
John Sousa

i 682 N. Main St, A

Leon W. Band yra skai
Main St. Tel. Brockton1 tomas kaipo vienas iš žy- 

i2197. .
'plėtojasi biznyje, nes ji 
turi žmonių pasitikėjimą. 
Šis bankas labai daugeliui 
žmonių yra padėjęs.

Šio banko valdininkai y- 
ra patyrę bankiniame biz
nyje per daugelį metų ir 
jie yra išauginę biznį, rei
kalingiems daug pagelbos 
suteikia. Augant bizniui ir 
miestas didėjo.

Ši įstaiga yra didelis pa- 
rankumas vietos gyvento
jams ir ji yra labai įtakin
ga visame kame.

Šiame banke padėti pini-
. gai neša nuošimčius. Gali- ima paveikslus šioje įstai-i 
, ma pradėti taupymo įdė- goję, kiekvienas džiaugiasi 
i liūs su vienu doleriu, ši į- ir rekomenduoja ir ki

tiems. Taigi, reikalui atė
jus, kreipkitės pas LEON;
w.-------  “

Ji sparčiai auga ir'.miausių fotografų, kuris ■ 
- - ■ -jį ’ turi savo studiją, 153 Main

St., Brockton, Mass. Jis 
turi moderniškiausiai į- 
rengtą studiją su vėliau
sios mados aparatais. 1 

Ši įstaiga yra įsigijusi 
gerą vardą plačioje visuo
menėje, dėlei jos gerai at
liekamų darbų ir manda-j 
gaus patarnavimo. ;

Leon W. Rand studijoje; 
yra traukiamos visokios, 
rūšies fotografijos, kaip j 
tai: vestuvių, įvairių gru-, 
pių, pavienių ir kūdikių.

Šioje įstaigoje dirba spe-i 
cialistai fotografai, kurių i 
darbas pilniausiai yra gą- Į 
rantuotas. Kuris tik nusi- ■

-T

yra

H

MonteUo, Mass.

REIKALINGA HlGH SCHOOL IR

KOLEGIJĄ BAIGUSIEJI

mokytis biznio tarnybon. Kaip 
greitai ir tinkamai prisiruošti' 
ir surasti darbą su mažomis iš
laidomis, sužinosi atsakymą 
knygelėje “Planning Your Fut- 
ure”. Parašykite atvirutę ar 
pašaukite telefonu ir gausite 
virš minėtą knygutę.

į Įsiregistruokite dieniniams ar vakariniams' 
į kursams. Mokykla prasideda Spalių 3 d.

į BROCKTON BUSINESS COLLEGE
į 224 Main St., Tel. 635.
į C. W. JONĖS, Ptes.

p. Treinavičių dukrelė yra 
Šv. Kazimiera Vienuolyne. 
. Naujai porelei linkime 
linksinauš ir laimingo gy
venimo.

staiga yra žinoma kaipo 
stipri, saugi ir konservati- 
vė. Jos patarnavimu yra 
visi patenkinti. Už tai šis 
bankas turi didelį pasise
kimą.

Už gerą banko vedimą 
reikia pasveikinti direkto
rius ir visus darbininkus 
ir palinkėti jiems geriau
sio pasisekimo. Skl.

KIISKI HEALTH 
SYSTEM

Mineralės vanos — Švediš
ki masažai. Suliesėjimas.

ši įstaiga randasi, 153 
Main St, Btoėkton, Mass. 
Tel. 2336, kuria gali nau-

RAND. Skl J SESIOS DEŠIMTS
DR. GEORGE 

WAKELING
VIENI METAI

Dr. George Wakeling y- 
ra pagarsėjęs gydytojas, 
ypač osteopathyjoje, ku
ris turi ofisą, 50 Ash St. 
Brockton, Mass. Telefonas 
Brockton 4776. Jis priima 
pacientus tik susitarus.

Nauja gydymo sistema 
vadinasi osteopathija, ku
rios pagelba sutaisomas 
žmogaus kūno mechaniz
mas, ypač nugarkaulio-su- 
dūrimai ir nervus., Taipgi 
atitaisomas kęąujo spau
dimas į normalępad.ėtį.

ši mokslo šaka užėmė

f ■

kaip

BANKINIAME BIZNYJE

HOME
NATIONAL BANK

«f BROCKTON
' ' 34 SchoolŠt.,
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Rytinių Valstybių Žinios
Rochester, N. Y

Rugpjūčio - Aug. 11 d., 
1935 pasiliks atmintyje vi
sų Rochesterio lietuvių 
kaipo istorinė diena, nes 
toje dienoje išsipildė tasai 
pageidavimas, kurio buvo 

. laukiama ir sunkiai ren
giamasi per 25-kis metus. į J. E. pažymėjo, kad “Die- 
Su iškilmingiausiomis a- vo Namai yra Dangaus 
peigomis kokias tiktai ga-' vartai, ries nuo šios dienos 
Ii Šv. Mūsų Motina Bažny-i ant to altoriaus kasdieną 
čia suteikti, buvo pašven- atsikartos tą švenčiausio- 
tinta nauja tiktai pastaty- jį auka, kuri buvo ant kal
ta Šv. Jurgio lietuvių Ry-, no Kalvarijos, kas rytas 
mo Katalikų Bažnyčia.

Jau 9 vai. iš ryto, minios 
žmonių, rinkosi Hudson A- 
ve., link, kur yra parapi
jos graži nuosavybė ir ant 
kurios liko pastatyta nau
ja bažnyčia.

9:45 vai. iš ryto pradė
jo eiti iš svetainės ir mo
kyklos kambarių su vėlia
vomis katalikiškos drau
gijos, pirmiausiai ŠŠv.

’ Marijos Panos 
draugija, kuri 
naujos bažnyčios fondui 
$1000.00 ir taip-gi buvo 
paėmusi Lietuvos Laisvės i 
paskolos bonus, kurie bu
vo suaukauti naujai baž
nyčiai ir davė pinigus pa
kol jie buvo Lietuvos val
džios apmokėti. Taipgi 
pasižadėjo įtaisyti ŠŠv. 
Marijos Panos Nepersto- 
jančios Pagelbos paveiks
ią. Iš eilės sekė Šv. Jurgio 
vyrų draugija, aukavusi 
naujai bažnyčiai $1000.00 
ir ŠŠ. Petro ir Povilo vyrų 
draugija aukavusi naujai 
bažnyčiai $2000.00.

Suėjus draugijoms į baž
nyčią, prasidėjo procesija 
iš klebonijos dalyvaujant 
Arkivyskupui E d w a r d

* Mooney, J. E. Vyskupui T. 
Matulioniui, septini e m s

. . monsignorams daugeliui 
kunigų ir dviem klerikam, 
kuri sustojo prie bažny-

; Čios durų ir J. E. Arkivys- 
\ kūpąs Mooney pašventino 
: bažnyčia iš lauko ir proce- 

sija/giedodama Visų Šven
tų Litaniją suėjo į vidų, 
kur buvo pašventinimas iš 
vidaus. Po pašventinimo 
buvo iškilmingos Pontifi- 
kalės Mišios, kurias atna
šavo J. E. Arkiv. Mooney. 
Jam asistavo monsignoras 
Wm. M. Hart, VG., kaipo 

. arkikunigas, monsignorai
Charles F. Shay ir George 

i * V. Burns kaipo garbės de-
kanai, kun. F. William 

i Stauder, dekanas ir kun.
Joseph A. Balcerek subde-

* kanas, kun. Lawrence B. 
p’ Casey ceremonijų vedėjas,

- kun. Arthur F. Florack ir 
kun. Augustinas Petraitis, 
aeolytai. Kun. Joseph Wu- 
rzer, Thurifier, kun. Leo

* Č. Money knygos nešėjas, 
kun. Hubert Konieczny, 
žvakės nešėjas ir du semi-

' .paristai. Kryžiaus nešėjas 
i Pranciškus Valukevičius 

ir Mitre nešėjas Leslie
- Whalen. Tai buvo pirmą 

svkį mūsų gyvenime, kad 
lietuvių bažnyčioje būtų į-

f Vykusios tokios iškilmin- 
r_ gos pamaldos, dalyvaujant 
į tiek daugumai aukštos 
{ ’ Bažnyčios vyriausybės, 
t Laike Šv. Mišių choras 
f po vadovyste prof. K. Ba- 
I žio, gražiai giedojo Festi- 
J vąl Mass, kompoziciją — 
į Josef Gruber. čia reikia 
f pažymėti, kad choras labai 
į trinkiai mokinos ir iš šir- 
I, dies giedojo, nes dalyvavu- 
Į šieji svečiai kunigai, tarpe 
j įurių buvo ir muzikos ži

novų, pagyrė jaunuolius ir

dojimą. Laike mišių pamo
kslą pasakė kankinys už 
tikėjimą J. E. Vysk. Teo
filius Matulionis, kuęis 
pirmiausiai pasidžiaugė, 
kad šiandieną buvo užbai
gtas tasai sunkus darbas.

Šv. Jurgio parapijos (Rochester, N. Y.) naujoj bažnyčios ir jos šventinimo 
dalyvių vaizdas. Kairėje tarpdury stovi J. E. Vyskupas Teofilius Matulionis; 
viduryje J. E. Arkivyskupas Edward Mooney; dešinėje, tarpdury stovi kleb. 
kun. Jonas M. Bakšys. Antras nuo krašto dešinėje stovi kun. Augustinas Pet
raitis, Šv. Kazimiero parapijos (Worcester, Mass.) klebonas.

demokratų klubas, etc. 
Laikas būtų “Darbininką” 
ir “Ameriką” šitoj koloni
joj daugiau 'praplatinti bei 
susirūpinti į jūos rašinėti.

BRŪOKLYN, N, Y,
LIETUVIŲ MENO TEAT

RO SUSIRINKIMAS

>

j šioje bažnyčioje, tiktai ne- 
I kruvinu būdu”. Pagyrė Jo 
į Ekscelencija už tą pasi
šventimą, kad šiais sun
kiais laikais sudėtomis au
komis, liko pastatytas 
Dievo namas," kuris yra 
Dangaus vartai ant žemes 
gyvenantiems žmonėms. 
Neįstengia mano silpna 
plunksna aprašyti tų šven
tų žodžių, kuriuos į mus 
kalbėjo lietuvis kankinys 

moterų vyskupas. Pasibaigus Šv. 
aukavo t Mišioms prabilo J. E. Ar

kivyskupas Edward Moo
ney, Diecezijos vyskupas,' 
kuris pasveikino mūsų I 
kleboną ir visus parapijie-1 
čius, pasidžiaugė šiuo dar-! ir p. Antanas Stukas trus- ger St. Iš klebonijos įėji- dienos programą bei įvy- 
bu prakalbėdamas “Pirma1 tistas Binghamtono lietu- mas yra padarytas tiesiai.kius galima buvo girdėti, 
nė mes įėjome į šitą baž-'vių parapijos. Apgailės- į zakristiją. Vidus yra pri-1 per garsiakalbius, kurie 
nyčią šį rytą, tie namai; taudami, kad negalėjo pri- taikintas arkitektūroje iš-,buvo įtaisyti salėje. Daly- 
buvo jūsų namai, bet būti ir sveikinti kleboną1 orinei išvaizdai. Langai y-vav0 L. Legijonieriai iš 
mums įžengus, pasidarė ir parapijiečius ypatiškai, [ra angliško katedros stik- BrookiVn N Y Baltimo- 
Dįevo namai, Jūsų auka prisiuntė pasveikinimus Įlo su paveikslais ir aukaū- re v n ’ Boston Mass

; --i’ •< .

Šių metų rugp. 20 d. į- 
vyko L. M. Teatro susirin
kimas. Protokolas priim
tas. Nariams išdalinta L.

A AB. A j

■ __ ___ sudarė M. Teatro įstatai. A. Os-
draugiją, bet pagaliau su- j teika perėmė galutinai iš
sirūpino savo vaikų ateiti- dininko pareigas, surink- 
mi. Todėl visi lietuviai damas įstojimo mokestį, 
jaunuoliai 18-25 metų, yra: Veikalų komisija paėmė 
kviečiami įsirašyti į šią, keletą veikalų perziu- 
draugiją. Kad daugiau, 
jaunimo patraukus, drau- ~ a
gija jiems per pus sumaži
no nario mokesnį ir suda
rė sviedinio ratelį. Sviedi
nio ratelio sudaryme, ypa
tingai daug pasidarbavo p. 
A. Stankevičius ir p. Ka
valiauskas. Juodu nepasi
gailėjo savo lėšų sviedinio 
reikmenims. Telieka da
bar tiktai drabužius įsigy
ti. Tam tikslui platinamos 
knygutės, be to dar mano
ma surengti išvažiavimą 
laivu į Bear Mt. Pasiseki
mo!

šv. Jono draugija (Bron- 
x’e) paskutiniu laiku pa
skelbė lietuvių jaunuo
liams vajų. Mat, iki šiol 
tik sendraugiai s_____

p-lė Klingaitė sugrįžusi iš 
Liętuvos nemano apsigy
venti .Brooklyne. L. Meno 
Teatrui skaudu būtų ne
tekti nuoširdžios ir darbš
čios narės savo tarpe.

M. J.

PRANEŠIMAS
Visiems Marianapolio 

studentams praneša m a, 
jog'— Rytinių Valstybių 
studentai turi atvykti | ko
legiją rugsėjo m. 3 dieną; 
Vakarinių gi — 4 dieną.

Kun. Dr. J. Navickas, 
Rektorius.Kiekvieną rytą (kartais 

ir vakarais) išskyrus! 
šventadi e n į, Brooklyn’o 
lietuviai transliuoja gan 
žavias lietuviškas progra
mas. Ypatingai malonu 
klausytis savaitraščio “A- 
merikos” p. V. Matuševi-

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbą Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

re, M. D., Boston, Mass., 
Bridgeport,Dievui”. Pamaldoms pasi- kunigai: Kun. K. Vasys, tojų vardais. Langus suau- 

baigus buvo surengti pie- K.
tūs dalyvaujančiai dvasiš- Strimaitis, Albany, N. Y.,! su žmona, p. J. Keršys su 
kijai, mokyklos kamba-kun. P. Vanagas, Jersey ------- T T
riuose, laike pietų svečiai [City, N. J., kun. A. Orvy- 
kunigai labai pagyrė lietu- ,das, Schenectady, N. Y., 
vius už jų tokį pasišventi-, Rektorius Marianapo 1 i o 
mą. j Kolegijos kun. Dr. J. Na-

Bažnytinėms iškilmėms i viekas, Marijonų Kongre- 
pasibaigus, parapijos dar-,ęa^DOS generolas ktm« J- 
ze prasidėjo civile švente,'". ir Kun' „ ’^?1Tuųį 
į kurią prisirinko labai;bls ls Niagara Falls, N. Y. 
daug žmonių. 2-rą vai. po Iš LIETUVIŲ ISTORIJOS 
pietų ukrainiečių benas Į ^ietuviai Rochesteryje 
davė koncertą. 3:30 vai.L/", 
po pietų Šv Juozapato uk- PQnn 
ramiecių choras sudaina
vo keletą muzikos kūrinių. 
Pabaigoje mūsų parapijos 
choras, vadovaujant prof. 
K. Bazini, sudainavo kele
tą muzikos kūrinių. Laike 
mūsų choro dainų, prakal
bėjo į mus kun. Drazdys, 
Salezietis vienuolis iš Lie
tuvos, kuris pasidžiaugė 
mūsų pasišventimu Dievo 
ir Tėvynės garbei. Taipgi 
p. K. Vilniškis ‘Amerikos’ 
redaktorius apgailestavo, 
kad jie su tėveliu Drazdžiu 
nesuspėjo atvykti į iškil
mingas pamaldas, bet 
džiaugėsi galėdami daly
vauti toje civilėje šventė
je, pasveikino mus viso 
Brooklyno vardu tarda
mas, kad tiktai dabar ji
sai gali suprasti, kodėl 
Rochesteriečiai yra taip 
labai gerbiami tarpe visų 
Amerikos lietuvių. Choras 
baigė programą liętuvos 
himnu. Po to grojo dvi or- 
kestros pasimainydami šo
kiams, laike. kurių jauni
mas linksmai šoko, o se
nesnieji valgė ir gėrė. Pa
rapijos darže taipgi dalv- 
vavo J. E. vyskupas T. 
Matulionis, kuris maloniai 
šnekėjosi su žmonėmis 
džiaugdamasis mūsų 'dar
bais, taipgi ir kun. Augus
tinas Petraitis, kuris kal
bėdamas su žmonėmis išsi
tarė. kad mes pagal savo 
skaičių esame pralenkę di
džiąsias koloriijas, mes ši- 

, tą pareiškimą skaitome 
, sau už didelę garbę. Buvo 
• matyti ir daugiau svečių

AlUHgdl. 11(111. xx. vaovo, lu vai uaiū. uau6(io ouau- _

Worcester, Mass., kun. KJkavo šie: pp. ^. GrybaitiSj^^ ^ur’ičiaus ir J. Tarno progra-
Viši buvo pasipuošę uni- Be minėtų yra ir kitų, 

kurie kaskart vis vystosi 
I— paleidžia oro bangomis 
! geresnių muziką. Tokiomis 
lietuvių radio programo
mis tenka tik džiaugtis.

I Jiuvų, pagyre .ĮtlUIlUUUUa U maL.yu ix uauįiau ūvvuiu 

į jų vadą už tokį grąžų gie- iš kitų miestų, tarpe kurių

1900 metus ir trumpu lai
ku sutvėrė ŠŠv. Petro ir 
Povilo draugiją, o spalių 
14,1904 m., du šimtai vyrų 
ir moterų susirinkę sutvė
rė parapiją, kuriai davė 
vardą Šv. Jurgio. Tame 
laikotarpyje klebonavo šie 
kunigai: V. Vizgirda, J, 
Krasnickas ir J. Jakštys. 
Pamaldos buvo laikomos 
Holy Redeemer vokiečių 
svetainėje ir lietuviams 
daug pagelbėjo kun. Jacob 
Staud, viršminėtos parapi
jos klebonas. Sekantis ko
mitetas, kuris buvo pir
mutinis darbavosi, kad įsi
gyti nuosavybę ir pastaty
ti laikiną bažnyčią: W. 
Stanley, pirm., J. J. Rickis, 
rast., A. Stučka, ižd., A. 
Norwich ir A. Butrimas 
trustistai. 1910 metais bu
vo pašventinta nauja lai
kinoji bažnyčia, o klebona
vo a. a. kun. J. Kasakaitis. 
Prieš apie devinius metus 
atgal, susirinkus veikles
niems parapijonims su už- 
manytoju P. Pįkūnu, buvo 
pradėta svarstyti kelti 
fondas naujai bažnyčiai ir 
p. Petras Pikūnas pirmuti
nis paaukavo $100.00 tam 
tikslui. Iš to išaugo tasai 
fondas, kurio tikslas buvo 
atsiektas ir štai rugpiūcio 
11 d., 1935 m. tasai darbas 
liko apvainikuotas pašven
tinant naują bažnyčią.

Bažnyčia yra moderniš
ko Gotiško styliaus, Sme
tonos spalvos plytų iš lau
ko, papuošta granito ak
meniu. Yra 50 pėdų platu
mo and Hudson Avė., ir 
100 pėdų ilgumo and Wee-

žmona, J. J. Rickis su šei
myna, p. J. Mociejūnas su 
šeimyna, p. P. Pikūnas su 
šeimyna, Lietuvos Vyčiai, 
kun. Jonas M. Bakšys, at
minčiai savo močiutės, W. 
J. Wissman ir šeimyna, 
Antanas Devonis ir šeimy
na ir Mikolas Kulbis su 
moterim. Stacijos buvo nu
pirktos mūsų klebono iš 
paliktos aukos jo dėdės 
Antano Baublio iš Eliza- 
beth, N. J. Vieną iš šoni
nių altorių aukavo p. J. 
Mekelis, o kitą įtaisė mo
terų klubas. Didysis alto
rius naujausios gražios 
arkitektūros pritaikintas 
bažnyčios išvaizdai yra į- 
taisįrtas aukomis visų ne- 
vedusiųjų vaikinų ir mer
ginų. šiam darbui vadova
vo ir labai sunkiai darba
vosi p-lės Ona Pranckū- 
naitė ir Izabelė Rovaitė, 
kuri prieš pat pašventini
mą sunkiai apsirgo ir tu
rėjo pasiduoti operacijai. 
Joms paskutiniu laiku pa
gelbėjo Pranas Pranckū- 
nas ir Albinas Remeikis. 
Daug darbo padėjo šie 
jaunuoliai, bet tasai jų 
triūsas nenuėjo niekais, 
nes nuo to altoriaus bus 
atnašaujama auka Dievui 
kolei tiktai toji bažnyčia 
stovės.

formomis.
Lietuvos Konsulas p. Ža- 

deikis įdavė postui Lietu
vos trispalvę vėliavą, ir 
perskaitytas laiškas pos
tui nuo Lietuvos preziden
to A. Smetonos. Aušros Vartų parap. kle

bonui kun. J. šeštokui iš-
Gražią, turiningą kalbą važiavus į Lietuvą, jį pa- 

pasakė advokatas A. šalna1 vaduoja kun. M. Morkūnas 
iš Boston, Mass. Šv. Ceci-^MIC. Jo ir kitų pastango- 
lijos choras, pasipuošęs mįs didžiojo New Yorko 
tautiškais drabužiais, gra- lietuviai rengia .kartu su 
žiai sudainavo keletą tau- Elizabeth’iečiais išvažiavi- 
tiškų dainų, vadovaujant mą iaįvu. Sveikintina!
K. Žalnieraičiui. Ukrainie-į 
čių choras irgi gražiai pa-: 
sirodė. Programos vedė
jas V. Vidukimas tvarkin
gai savo užduotį atliko ir 
gražiai pasveikino publi
ką. Publikoje matėsi graži 
nuotaika. T. M.

NEW YORK CITY. N. Y

Rugp. 25 d. Šv. Jono 
draugystė laike savo pas
kutinį Finks park’e pikni
ką. Kaip paprastai — pa
sisekė. Visi turėjo geriau- 
sį laiką. Kaip tyčia pasi
taikė gražiausi dienelė... 
Pasišokta.

Julius Stankus, (L. K.)

New Yorko lietuvių ko
lonijoj randasi arti 500 iš
sibarsčiusių šeimynų. Yra 
Aušros Vartų parapija,1 
kur klebonauja^ ilgametis drų į įdomią atvirutę, 
gerb. kun. J. Šeštokas (da- įa, įsigyk jų. Prisiųsk 
bar atostogaująs Lietuvo- ‘•Darbininkui” į konvertą 
je), trys draugijos, Vyčių įdėjęs 10c. ir gausite 12 at- 
kuopa, Amerikos lietuvių viručių.

bą, mūsų klebonas iš va- $ 
žiuoja porai savaičių atos- » 
togoms. Aplankys Worces- s 
ter, Mass., Hartford, Ct., x 
ir kitus savo^ draugus ku- s 
nigus. Vėliname laimingų į; 
ir linksmų atostogų.

Vyturys.

NEW BRITAIN. CONN.
PIKNIKAS PAVYKO

ii

----------- -
Pereitą sekmadienį, L. 

Lėgijonieriai, S. Razelevi- U 
čiaus 4 postas bei L. Auxi- ji 
liary surengė pikniką, ku- ji 
ris buvo pelningas. Buvo,jį 
tūkstantinė publika. Visos

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 821

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St.

NEW BRITAIN, CONN.

TIK UŽ 10 CENTŲ
1 “Darbininkas” yra gavęs 
|iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošes patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

WATERBURY SAVINGS BANK i 
i! 
i! 
i! 
ĮĮ

VVATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

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

Tos pačios bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury i J 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi j Į 

turima * «tturime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

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

793-797 Bank St. Į!

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūrą. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

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

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEWP. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS 

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N, Y.

Puikiai jrengtoa dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulludlmo valandoj kreip
kite pas mus. Putarunvtmas yra 
ultlkrintas Ir ui prieinami kalu*.
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