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Eucharistinis Kongresas Cleveland
GRĮŽO Iš RUSIJOS TRYS 

KANKINIAI
Negali pagauti 

žmogžudžio
DEL DARBO ATIDEDA 

ATOSTOGAS

Kaunas, — Rugsėjo 2 d., 
vakariniu traukiniu iš Ru
sijos parvažiavo trys

Rugsėjo 23-26 d.dVOKIETIJOS TEISMO
PIRMININKAS ATSI

PRAŠĖ LIETUVIŲ 
DELEGACIJĄHyde Park, Rūgs. 18. — 

Prezidentas Rooseveltas 
šių valstybės policininkų tiek dauk darbo turi su vi- 
ieško po miškus desperato šokiais reikalais, o ypatin-! ja — Pranešama, kad per

► John Bey, gai su pašalpos darbu, Berlyne šiomis dienomis į-

i TAUTŲ SĄJUNGA SIŪ
LO ITALIJAI DALĮ 

ETHIOPIJOS
Hadley, Mass. — Apie Į 

šimtas gerai apsiginklavu-1
BERLYNAS, VOKIETI-

’ žmogžudžio

Geneva — Tautų Sąjun
gos komitetas iš penkių 
paruošė planą kaipo pa
grindą Italijos - Ethiopi
jos deryboms, ir to komi-tremtiniai, išmainyti į bol-j i^urs vieną jį bandžiusi pa- kad turėjo net Savo su-; vykusį tarptautinį bau-

ševikų politinius kalinius gauti policininką peršovė, planuotas vakacijas 24 d. ūžiamos teisės ir kalėjimų teto pirmininkas Salvador 
Lietuvoje, būtent: kun. Ja- Leit. Šimkus pareiškė, kad šio mėnesio atidėti vėles- !’ • ‘ ‘ n ’ ’ - .•i ~
siukas, senukė p. Karake- jįg nebūsiąs gyvas suim- ■ niam laikui.
nienė ir p-lė Žukauskaitė. 
Jų pasitikti buvo atėję ke
li dvasininkai, vienuoliai, 
buv. Maskvos lietuvių ko
lonijos nariai ir k.

Kiti tremtiniai ir kali
niai parvažiuos vėliau. Jų 
parvykimas dėl to užtru
ko, kad visi negali numa
tytu laiku susirinkti Mas
kvoje ir dėl blogo susisie
kimo užtrunka pakeliui.

tas. Policija nebegali imti 
rizikos bandant jį pagauti, j 
Jis turįs būti nušautas.

VOKIEČIŲ LAIVAI
IŠKĖLĖ SVASTIKĄ

PAMINKLAS DARIUI IR 
GIRĖNUI SOLDINE

Berlynas — Tarp Lietu
vos Aero klubo atstovo 
inž. Bulotos ir vienos vo
kiečių statybos firmos 
Berlyne buvo pasirašyta 
sutartis, kuria ta firma 
pasižada pastatyti per At
lanto vandenyną perskri- 
dusiems Lietuvos lakū
nams Dariui ir Girėnui, jų 
nukritimo vietoje ties Sol
dinu, paminklą. Paminklas 
bus iš dviejų didelių gra
nito akmenų, mozaikinės 
plokštumos ir sunkios pa
minklą apsupančios gran
dinės, kuri bus prikalta 
prie marmuro stulpų. Iš 
Lietuvos bus atgabentas 
didelis lietuviško medžio 
kryžius. Paminklas turi 
būti pastatytas jau šį mė
nesį.

LENKIJA VĖL LAIMĖJO 
BALIONŲ LENTYNES

KATALIKU VAJUS
I Chicago, III. —J. E. Kar-
dinolas Jurgis Mundelein 
įsakė visoms katalikų pa-

Nevv York, Rūgs. 18._  rapijoms ir katalikiškoms
Čia esantieji trys vokiečių draugijoms Chicagoj, atei-

Farley Atstovaus Prezidentą
Katalikiškoji akcija, kaip ir kiekvienas geras dar* 

bas, yra sunki. Prie blogo tai žmogus riste ritasi, kaip 
akmuo nuo kalno, bet prie gero, tai reikia jį stumte 
stumti, kaip laivą prieš vandenį. Dėlto kiekvienas ge
ras darbas reikalingas paskatinimo. Katalikų Bažny
čia ragina žmones prie gero visokiais būdais — pa
mokslais, misijomis, rekolekcijomis, geros spaudos 
vajais ir tt. Tai eilinės jos priemonės — apsčios, pra
kilnios, įvairios. Bet kartais ji pavartoja didelių, iš
kilmingų, visuomeniškų priemonių. Viena didžiausių, 
o gal ir didžiausia — tai Eucharistinis Kongresas. Tai 
didžiausias katalikiškosios akcijos vajus. Juo mobili
zuojama viso krašto — ar viso pasaulio — katalikiš
kos pajėgos.

Pasauliniai Eucharistijos Kongresai daromi kas 
antri metai. Jie rengiami įvairiose pasaulio dalyse.- 
Tokių pasaulinių Euch. Kongresų katalikams atrodo 
permaža. Todėl atskiros valstybės ir tautos stengiasi 
surengti' Eucharistinius Kongresus kiekviena pas sa
ve. Mūsų Jung. Valstybėse dabar rengiamas aštuntas 
“tautinis” Euch. Kongresas Clevelande, Ohio, 23 d. 
šio mėnesio. Uolusis Clevelando vyskupas Schrembs 
deda visokių pastangų, kad tas Kongresas išeitų ko- 
sėkmingiausias ir iškilmingiausias. Jam sugalvojo la
bai tinkamą obalsį: “Eucharistijos Sakramentas kai
po Šaltinis ir įkvėpimas Katalikiškajai akcijai”. Vys
kupas Schrembs išsiuntinėjo nuoširdžius kvietimus 
visos Amerikos dvasiški jai ir žmonėms. New Yorko 
Kardinolas Haeys, skaitlingam vyskupų būriui asistuo • 
jant, žada vadovauti Kongreso iškilmėse. Bus skaito
mas. Šv. Tėvo palaiminiiūąs.rir suteikti atlaidai. Iš 
sų vyskupijų, taip pat ir mūsų“ Bostono, dalyvaus 
skaitlingos meldžionių delegacijos.

Šiais socialinių sukrėtimų laikais tokios dvasinės 
pramogos ytin reikalingos. Katalikai susikuopia su
stiprėja. Matydami dideles susirinkusių minias, kata
likai patys įsitikina, kad jie skaitlingi. Reikia jiems 
tik vieno dalyko: paskatinimo prie uolaus, aktingo ti
kėjimo. K.

kongresą įvyko incidentas, de Madariaga įteikė Itali- 
kuris, čia, bu$> greit lik- jos ir Ethiopijos atsto- 
viduotas. Kongreso metu vam. Abiejų valstybių ats- 
“Vokiečių teisės laikrašty-, tovai komiteto pasiūlytą 
je” pasirodė straipsnis a- tekstą pasiuntė savo val- 
pie “teisinę padėtį Klaipė- džiom.
dos krašte”. Tas laikraštis | Sulig pasiūlyto plano, I- 
yra Muencheno “vokiečių talija turi gauti dalį E- 
teisės akademijos” orga-' thiopijos, o Ethiopijai pa
nas. Jo leidėjas yra vokie-1 lieka teisę išeiti į jūres, 
čių ministeris,^akademijos Anglija ir Prancūzija pri-

' ’ , ’ • | pažintų Italijos specialius
Iškilmingame akademi- interesus Ethiopijoj.

1 Bet Italijoj diktatorius
l pasi-

laivai, Bremen, Albert Bal- na^čią savaitę surengti rektorius, dr. Frank.
dine ir ’Stuttgart iškilmin- Į v.aJ\ prirašymui naujų na* ___ _____
gai iškėlė ant savo stiebų i £ jos posėdyje, kuris įvyko Bet Italijoj diktatorius
naująją Vokietijos vėlia-’Jas- Kardmolas tiki kad,KroUio operos rūmuose, ir tokiam pasiūlymui pasi- 
... ......-------- - . .. . nenorjs būti

dine ir ’Stuttgart iškilmin-1 vajU Parašymui naujų na*

vą — nazių svastiką, kuri, šis vajus duos 150,000 nau- 
Hitlerio įsakymu, patapoChicagos antvys- 
tautinė vokiečių vėliava I Rupijai. Vajus tvarkyti 
vietoje senosios trispalvės.; Pavesta prelatui Jokūbui 
Laivo įgulos naziškai sa- Horsburg. LSB,
liutavo naująją vėliavą. j

AUDROJ ŽUVO DEVYNI deralės valdžios agentai ir 
----------- 'pakrančių sargyba užklu- 

London, Rūgs. 18. — An- i po iš netyčių alkoholio 
glijoj ir Prancūzijos pa- šmugelninkus. Sukonfis- 
kraščiuose siautė smar-; kavo už $25,000, nelega- 
kios audros, kuriose žuvo lauš alkoholio du laivu ir 
devyni žmones.--------------- ' suėmė du vyru.-

kongreso nariai, lietuvių 
delegacija jąi paskirtose 
vietos^ rado tą^ laikraštį su 
minėtu straipsniu. Laikfa- 
štiš buvo išdalintas ■ vį-

kolektorium dykumų. Vis
gi yra viltis, kad Mussoli- 
ni apsigalvojęs sutiks pra
dėti derybas be karo.

I Waquoit, Rūgs. 18. —Fe- siems kongreso dalyviais.
Hnralpc vnlrisHna ncrantni ir i nlv.dinoviJn kn.

“Darbininko” Radio 
Programa

NAZIAI ĮKALINO 
AMERIKOS JŪREIVĮKadangi tuo strstipsniu bu

vo labai įžeista Lietuvos 
vyriausybė ir išniekinta 
Lietuvos teisė, tai Lietu
vos delegatas, Žalkauskas 

įteikė kongęįsO- komisi
jai raštišką' protestą_, ___ _ _ ___u__ e
prieš tarptautinio kon-1 ant United States linijos 
greso panaudojimą pro-laivo Washington. Jis vie-

i pogandai prieš Lietuvą, šai ant gatvės padarė ke- 
Komisija protesto pareis-.^tą išsireiškimų^ pašie- 
kimą priėmė dėmėn ir su-! piečių Hitlerį. Už tai pa
tiko padaryti atitinkamų 
žygių. 

Laikraščio leidėjo, dr.

Berlynas — Čia nazių 
teismas nuteisė į kalėji
mą Amerikos jūreivį Wil- 

.liamjprill* gyvenusi .Nepon- 
sėt, Mass. ir tarnaujantį

Šios savaitės šeštadienį, rugsėjo 21 d. atvyksta iš Frank0 vardu per komiai- 
Nashua, N. H. Šv. Kazimiero parapijos Radio Grupė,J0S D0Sgdį kongreso pirmi- 
išpildyti Darbininko Radio Prągramą per radio iš Sto- njnįaS)

sodintas kalėjiman, nežiū
rint Amerikos konsulo pa
stangų jį iš kalėjimo iš
sukti.

Varsa va, Rūgs. 18. — 
Lenkija vėl pakartojo sa
vo 1934 metų laimėjimą 

• tarptautinėse balionų len
ktynėse. Lenkijos balionas 
.“Kosciuszko” nulėkė to
liausia, būtent, 869 mylias 
ir nusileido Sovietų Rusi
joj-

NUBAUDĖ VISĄ EILĘ i 
ŪKININKŲ LIETUVOJE

ties WAAB, Boston, Mass. Nashua Radio Grupė jau 
nebepirmą kartą atvyksta dainuoti. Darbininko Radio 
Komisija Gerb. Nashua’iečiams yra labai dėkinga už 
jų nuoširdų Darbininko Radio Programos rėmimą. Iš Ministeris ^dr. Frank pa- crafl+il Iniol/n Irarl T\To chnnrlo innTTimnt? .w. —reiske, 

| kad straipsnis buvęs pa
skelbtas laikraštyje be jo 

žinios, ir kad jis pats jį 
neigiąs. Jis pavedė Lie
tuvos delegatui vieną 
savo laikraščio numerį 

| padarytai klaidai atitai- 
I syti.
i Lietuvos delegatas Žal- 
kauskas su tuo sutiko ir [žmonės 
incidentas buvo baigtas.

Vokietijos teismo pirmi
ninkas Bumke, lietuvių 
delegaciją atsiprašė.

INDIJA SIUNČIA 30,000 
KARIUOMENĖS KARUI 

Į ŠIAURĘ

Lietuva Laikosi Statuto, Sako 
Lozoraitis

gautų laiškų žinome, kad Nashua’iečių dainavimas pa-j 
tinka ir Gerb. Radio Klausytojai pageidavo, kad tai 
grupė dažniau atvyktų sudainuoti gražių lietuviškų' 
liaudies dainų.

Pageidavimus patenkiname, šį šeštadienį prašo
me atydžiai pasiklausyti Nashua Radio grupės daina
vimo ir parašyti Darbininko Radio Komisijai, kaip 
patiko ši radio programa.

Nashua Radio Grupei vadovauja muzikas J. Ta-' 
mulionis.

Štai programa:
1. Stoties Pranešėjo Kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba.
3. Lėk balandėli .............................

Aš mergytė .................................
Nashua Radio Grupė

4. Godelės.........................................
Solo — Ona Virkauskaitė

5. Gaudžia trimitai .........................
į Nashua Vyrų Kvartetas

6. Už kalnelio .................................
Nashua Merginų Choras

7. Barbutė................................ .......
Solo — J. Tamulionis

8. Pavasario daina .........................
Duetas: — Ona Skirkevičienė ir

Jonas Tamulionis
9. Darbininko Radio žinios ir pranešimai.

10. Vai močiutė mano .....................  J. Neimontas
Oi mergelė, mergužėlė .................. Vanagaitis

Nashua Radio Grupė
Nashua Radio Grupę sudaro šie dainininkai: So-

.. Andrulis 
Vanagaitis

VanagaitisKauno komendantas už, 
agitaciją ir nerimo kėlimą 
ūkininkus St. Poderį ir' 
Vincą Čalką, abu iš Rau
dondvario v., nubaudė pir
mąjį 2 mėn. kalėjimo, an
trąjį 1 mėn. 2 sav.

Ą. Panemunės v., Rože
lių k, gyv. Julius Petraus
kas už pavartojimą smur
to ir grasinimus nubaus-1 
tas 2 mėn. kalėjimo, taip , 
pat po 2 mėn. Garliavos ’ 
v., Kampiškių k. gyvento- 
jai Jonas Andriuškevičius 
ir Jonas Blažaitis. I

Ankščiau komendanto prano — Ona Skirkevičienė, J. Matulionytė, A. Sake- 
nutarimu buvo nubausti • vičiūtė; Alto — Ona Virkauskaitė, J. Gaidytė, A. 
23 ūkininkai, iš jų vienas | Grauslyte, N. Malevičiūtė; Tenor — A. Šaka, J. Ta-

Petrauskas

J. T.

yanagaitis

J. T.

DAR NESUSITAIKĖ
East Hartford, Conn. — 

Streikuojantieji Hamilton 
Propeller’ ir Pratt & Whit- 
ney Aircraft dirbtuvių 
darbininkai dar nėsusitai- 
kė, kaip buvo manyta, to
dėl streikas tebesitęsia to
liau.

Peshawar, India — Tris
dešimts tūkstančių Britų 
Indijonų kareivių iš Pe- 
shawar, Nowshera, Jhe- 
lum ir Rawal Pindi susi
koncentravo palei Gandab 
vieškelį ir yra pilnai pasi
ruošę pereiti Nahakki 
Pass ir įeiti į Mohmandų 
teritoriją Karnalį, kur Bri
tų Indijonų kareiviai dar 
niekad nebuvo įėję.

Priešingosios tautelės 
kurie apsigyvenę 

Aukštoje Mohmand šalyje, 
[taip pat yra susiorganiza- 
.vę gintis nuo užpuolikų. 
' Jie turi taip pat apie 1,500 
ginkluotų vyrų, kurie sau
go devynių myliu frontą.

Taigi ir Indijoj pasireiš
kia karo ženklai.

DIDINA MOKESČIUS

PADAVĖ STREIKIE-

Chicago, UI. — Miestas 
visiems gyventojams, tu
rintiems turtą, nusprendė

Į RIAMS ULTIMATUMĄ 'padidint mokesčius šeštu 
| --------- nuošimčiu, todėl be tų pa

Geneva — Lietuvos už-i “Mes visuomet esame 
sienių ministeris Stasys' pasiruošę pasikeisti pa- 
Lozoraitis, Tautų Sąjun- žiūromis”, sako min. Lo- 
gos posėdy, gindamas Lie-1 zoraitis, “ir esame pasiry- 
tuvą pareiškė, kad Vokie-• žę bile kokius nukrypimus 
tijos diktatoriaus Hitlerio1 atitaisyti taip, kad atitik- 
grasinimai Lietuvai dėl tų sutartims”.
Klaipėdos seimelio rinki
mų ir dėl vokietininkų Klaipėdos reikalu pilnai 
“persekiojimų” ne gerina, 
bet blogina tarptautinę 
santaiką ir kad Vokietijos 
nusiskundimai yra nieku 
nepamatuoti.

Lietuva visuomet laiko
si Klaipėdos statuto ir 
tarptautinių sutarčių.

Lietuvos pasiaiškinimas

UŽMUŠĖ ORE

patenkino Angliją ir Pran- 
| cūziją. Bet kyla klausimas 
ką tos dvi valstybės dary
tų, jei Vokietija pultų Lie
tuvą?

Kol kas neišrodo, kad 
Lietuva galėtų susitarti su 
Vokietija. Hitlerio pasiuti
mas dar neatslūgo. Vokie
tija ignoruoja Lietuvos 
pasiūlymus. Taigi Hitlerio 
triukšmavimas prieš Lie
tuvą sudaro rimto pavo
jaus Europos taikai.

Harry Collins 18, iš 
»Braintree susirgo turėda-

Toronto, Rūgs. 17. — čia 
įvyko ypatingas atsitiki
mas. Profesionalas base- 
bolininkas Brooklyn Dod- 
gers tymo, Leonard Koe-___ ________
necke pasisamdė Detroite mas“visus Aklosios 'žarnos 
orlaivį. Aukštai ore susi- (appendicitis) uždegimo

--------- nuvaiuiviu, luuci tų pa- pešė su tą orlaivį valdan- j simptomus. Nugabentas į 
i Salem, Mass. — Peąuot raginimų, kurie jau išsiun- čiais lakūnais ir tapo tų>Quincy City Hospital, kur 
|Mills,------------------------------------------------------------------------------------------- " .....................................
i Smith padavė streikuojan-' siuntinėta nauji paragin
tiems darbininkams uiti- mai užsimokėti ir priedus, 
matumą, kad jie sekantį Tokiu būdu manoma mo- 
pirmadienį grįžtų ir prade-1 kesčių už šiuos metus su- 

i tų dirbti už numuštas ai- rinkti trimis milijonais do- 
gas. Jei to nepadarysią, lerių daugiau negu surink

to umumncu, jų v*w«,o| _ _______ , ~__ , — 'tai dirbtuvė būsianti lik-ta už pernykščius metus,
3 mėn., vienas 2 mėn., trys' mulionis; Bass — J. Sabaliauskas, V. MaleviČius, J. vidūota. Streikieriai tokį,arba šiais metais gyvento- 
po 1 mėn., vienas 6 sav. 
kiti po 15 litų.

Karauskas. šiai grupei vadovauja Šv. Kazimiero par. ultimatumą sutiko su pa* I jai turės sumokėti $59,• 
(Nashua, N. H.) -varg. p. J. Tamulionis.

agentas J. Foster tinėta, netrukus bus iš- lakūnų užmuštas ore. Nu-[gydytojai prapjovė deŠinį- 
— ~ —11—-— -i—------ 22------- sileidę lenktynių lauke iriiį šoną, kad išėmus ap-

biškį apdaužę savo orlaivį oendiksą. Kaip jie nustfe- 
lakūnai pareiškė, kad Koe- ’į?’ kad ten lokio appen- 
necke buvęs išsigėręs ir ^ijtso nebuvo. Tuomet pra- 
pradėjęs priekabių ieškoti
ir neštis Grėsė navnins vi.,atrado aBgedusiąją žarną, ir pesus. Grėsė pavojus vi u.urią išpjovė. Ligoms 
siems trims zuti. Jie ture- ;sveiksta. Pasirodė, kad li
ję Koeneckį pritrenkti, o ^onįs yra vienas iŠ tų retų 
tas pritrenkimas pasirodė -žmonių, kurių organai sto- 
fatališkas. Ivi priešingai kitų Žmonių.šaipa ir atmetė. 800,000.
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VIETINES ŽINIOS
dirbo tai: O. Valeckaitei, 
A< (SraHjolifttei; M. Lęfc 
činskaitei, S. Jokubauskai- 
tei, S. Šejefkaitei, E. Ma- 
caitei, A. Lititkevičiutei, 
P. Karlonaiteį, J. Lapins
kui ir J. Antanėliui.

žiūrint į kelias dešimt 
jaunuolių veidus taip ir 
matosi malonus šauksmas 
“Vade 1 gyvuok ilgiausius 
metus ir vesk mus į laimė
jimus tėvynei ir Bažny
čiai”. •

Tad gyvuok. Savo talen
tais sotink lietuvių ištroš
kusias širdis, o jos visados 
bus joms dėkingos. Kik,

TAISOMI IR PARDUODAME RADIOS *

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 24 d., 7:30 vai 
vakare, parapijos svetai
nėje 492 E. Seventh Street, 
įvyks LDS. 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Visi nariai prašomi susi
rinkti, nes bus svarstoma 
svarbūs kuopos reikalai.

Valdyba.

GRIAUNAMO TEATRO 
STOGAS GRIUVO

MUZ. RAPOLAS JUŠKA, jo žmona p. MARIJONA 
(Labeckaitė) su sūnum Vincu ir dukrele Petronėle.

Užmušė Vieną Darbininką 
ir 8 Sužeidė

žemėn kartu su griuvėsiais I 
iš 90 pėdų aukščio ir visi 
tapo griuvėsių prislėgti. 
Atvykus į nelaimės vietą i 
gaisrininkams, policiniu- | 
kams, gydytojams, kųni- j 
gams pradėta nelaimingie- i 
ji gelbėti. Iš griuvėsių iš
traukta jau negyvas Patsy | 
Delio, foremonas, ir 6 sun
kiai sužeisti su sulaužy
tais kaulais ir kitais suža
lojimais, ir du lengviau su
žeisti darbininkai. Vienas 
iš darbininkų, . negras E- 
mory Smith, buvo taip y- 
pat ingai geležinio rąsto. 
prislėgtas, kad jo jokiu! 
būdu nebuvo galima iš
traukti, iki gydytojas vie
toje nenupiovė kojos.

Sunkiai sužeistųjų tarpe 
yra ir pats kontraktorius ! 
Abraham Rosenthal, savi-1 
ninkas Mystic Building 
Wrecking Company.

Nelaimė įvyko, , kuomet 
užmuštasis Delio išgriovė 
plytas prie vienos’ stogo 
sąsparos. Tuorifėt ir įvyko 
šį šiurpulinga nelaimė.

L. D. S. Seimas I
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 20-tasis Seimas | 

skelbiamas spalių 8 ir 9 d. d., šių meti;, Auš- | 
ros Vartų lietuvių parapijoj, Worcester, Mass. J

Visos LDS. kuopos ir apskričiai prašomos iš- | 
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų I 
seimui. b

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos savo | 
sumanymus prisiųstų iš anksto Centrui, kad prieš r 
SEIMĄ galėtume paskelbti organe “Darbininke”, g

L. D. S. Centro Valdyba: |
Dvasios Vadas |

Kun. P. Virmauskis |
Pirmininkas |

Kun. J. švagždys |
Vice-Pirmininkas B

V. Kudirka |
Iždininkas |

P. Razvadauskas |
Sekretorius I

A. F. Kneižys. g

James M. Curley. Pradėjo į namus ir sukalbėjimą ra- 
viens kitą per radio ir per 
spaudą kolioti.

TRIUKŠMAS DEL 
MOKYKLOS VARDO

džojoj karėj”. Tai labai į- 
domi knygutė, kuri nušvie
čia karo basenybes. Įsigy
kite ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. Įdėję į konvertą 10 
centų * pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavieiutė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJA

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

žančiaus. Dėkojame vi
siems giminėms ir pažįsta
miems už dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse ir 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu mums pagelbėjo ir 
užjautė. Taipgi dėkojame 
graboriui, p. Juozui Kas- 
perui, kuris labai manda
giai ir maloniai patarnavo. 
Visiems dėkų.

Nuliūdusios:
Petronėlė Čiapienė, velio

nio žmona ir dukterys: O- 
na Stankienė, Alena Ge- 
niotienė, Pranciška ir Ka
zimiera.

OUEEN ANN LMINDRY,
INC.

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

vimų už pigių kainų.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2928

Boston, Mass. — Rugsė
jo 18, apie 2 vai. po pietų, 
griaunant senąjį Hollis Te
atrą ant Hollis gatvės sale 
Metropolitan teatro neti
kėtai griuvo stogas nusi
nešdamas su savim pirmą
jį ir antrąjį balkoną ir ant 
jo dirbusius 9 darbinin- 
kus. Nelaimingieji krito

So. Bostone politikierių 
tarpe kilo triukšmas dėl 
naujai statomos prie Se
venth ir Dorchester St. 
mokyklos. Mat naujoji 
mokykla statoma vietoj 
nugriautosios vadinamos 
Shurtleff pradinės mokyk
los naujoji mokykla pava
dinama Patrick F. Gavin 
vardu. Simpatizatoriai se
nojo vardo pakėlė triukš
mą dėl to vardo pakeitimo.

SUDEGĖ PLUDURUO- 
JANTIS NAKTINIS 

KLUBAS
CHORAS PAGERBĖ SAVO • v • -• v n • n • • Į • vasviinv 1 nvknwi. išreikšdami savo vadui ir ,

V AR A jo žmonai meilę ir palan- .
” 'kurną, apdovanojo juos a- ;

” ? _. . - trinkamomis dovanėlėmis.
^tjadienį, rugsėjo 17 Į)ovanas įteikė p-lė M. Sa- 

dieną, Sv. Petro parapijos haįte, choro raštininkė ir 
p. J. Lapinskas choro pir
mininkas, linkėdami p*p< 
Juškams laimės ir jėgų ir 
ateityje taip gabiai ir su
maniai vadovauti.

Sveikino kleb. kun. F, 
(Virmauskis, kun. K. Jen- 
I kiįs, klier.-A. Baltrušiū- 
nas, Pr. Razvadauskas vy
čių kuopos vardu ir “Dar
bininko” redaktorius A. F. 
Kneižys, Visų kalbos buvo 
perpildytos džiaug s m u, 
kad visiems tenka dirbti 
kartu su tokiais talentin
gais vadais pp. Juškais.

Artistas R. Juška savo 
! ir žmonos vardu dėkojo 
! rengėjams už šią netikėtą 
j puotą ir jų tokį nuoširdi 
; j mą, jiems išrei k š t ą, 
;; Džiaugdamasis pareiškė, 
>; kad “be jūsų paramos ir 
’ Į nuoširdumo niekas nebūtų 
’ galėjęs atsiekti to, ką per 
J vienus metus atsiekėme”.

Ir ištikrųjų, kaip malo- 
) nu ir linksma prisiminti, 

kad per tokį trumpą laiką 
— vienus metus, šios ko
lonijos žmonėms daug kar
tų teko džiaugtis ir gėrė
tis surengtais parengi
mais, kuriems vadovavo 
artistas Juška. Kiekvie
nas, kam tik teko klausy
tis dainavimo choro arba 
jo vado, matyti vaidini
mus, tas be abejo nieka
dos neužmirš tųjų malonių 
širdį kutenančių momen
tų. Bet ne tik bostoniečiai 
džiaugiasi savo vadu. Vi-

- sa Naujoji Anglija, kiek
vieną šeštadienį turi pro
gos išgirsti gyvą žodį, 
skambų dainavimą savo 
gimtoje kalboje, tai “Dar
bininko” Radio Programa. 
Ir vis tąi darbas ir pasi
šventimas p. Juškos, kad 
galėtų džiaugtis kiekvie
nas lietuvis besiklausyda
mas tų skambių dainelių.

Nenuostabu, kad parapi
jos choras išaugęs į vieną 
iš stipriausių chorų, nes 
vado nuoširdumas, drau
giškumas kiekvieną narį 
traukte traukia prie savęs, 

Puotos draugiškas nusi
teikimas priklauso choro 
nariams, kurie nuoširdžiai

r choras, parapijos salėje, I 
į su'ruošė “suprize party” 
; savo vadui, muzikui R. 
s 'Juškai, proga vienerių me- 

. tų darbuotės šioje parapi-
! joje.
k ■- .■

i, - Susirinkus choro na-1 
s riams (dalyvavo apie 70) I
1 ; ’ir svečiams, Juozui Aifta- 
! mėliui, choro iždininkui
į (kaipo vakaro vedėjui pa-
' kvietus, visi vaišinosi pa-
į ruoštais gabių chorisčių—
! šeimininkių užkandžiais.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

| Moko muzikos, piano 
! ir dainavimo. Specia- 
į les pamokas duoda 
į vaikams.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

a—..—............................ ,-

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

; Tel. So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

866 Broadway,
South Boston, Mass į

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building 

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldleniais, taipgi seredomls nuo 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. GALVARISKI
(GALENAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, 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, šventų dienų 

pagal susitarimų.

251

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadvvay, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dienų. 
S ubą tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

DU. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valąndos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, 
kamp. Ininan arti Central Są-, 

Cambridge, Mass.

Ištaigingai įrengtas ant 
laivo “S.S. Royalle” nakti
nis klubas ir stovįs Ft. 
Point kanale prie South 
Station, trečiadieny po 
pietų užsidegė ir smarkiai 
apdegė. Vos išvengta žmo
nių aukų. Kaikurie turėjo 
šokti į vandenį, kad išsi
gelbėjus.

'■tf Klr* ' -"'i 
SUSIPEŠĖ MAJORAS SU 

GUBERNATORIUM

Bostono miesto majoras

KARAS, KARAS!

RODO NAMUS, KU
RIUOS JIE APIPLĖŠĖ

Du jaunuoliai, po 20 m. 
amžiaus, kuriuos policijai

Pasaulio Didysis Karas 
yra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių. Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios. Štai 
kun. J. F. Jonaitis, karo

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves- 

tuviij ir pavienių asmenų.
JURGIS 0. STUKAS 

453 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
. Tel. JjTor. 0242 . .
ALENA S. STUKIENfi

681 Washington St., 
Norvvočd, Mass.

Frederick W. Mansfield pasisekė suimti prisipaži- (kapelionas parašė knygu- 
susipešė su gubernatorium no prie daug vagysčių. Jie | tę “Mano patyrimai di-

 apiplėšę nuo 30 iki 35 na- i 
lietuvė Mattapan distrikte. STRAND GATE,REIKALINGA _____ _ . v.

mergina ar nejauna mote- Pa^ar. važiuoja su po- 
riškė prie namų darbo, licija ir nurodo tuos na-

kuriuos jie apiplėšė. Puikiausias Restoranas-ValgyIda,prie lietuviškos žydų šei
mynos. Puikūs namai, ge
ras darbas. Atsišaukite 
tuojau pas Mr. Victor Ore- 
lovitz, 28.7 Terrace, Brook- 
line, Mass. ar telefonuoki- 
te Beacon 5003.

mus, 
Apiplėšdavę daugiausia 
dienos metu nužiūrėję, ka
da žmonės išeina. Sąryšy
je su tuo suimtas ir 31 m. 
vyras, kurs vogtuosius 
daiktus priimdavęs.

kurioje yra skaniausi valgiai ir 
gardžiausi gėrymai.
Savininkai lietuviai.

374 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

OIL BURNERS
KALENDORIŲ IR 

PAVEIKSLŲ
Katalogas 1936 m.

SIUNČIAMAS DYKAI
Parašykite paprašydami pas —

JONAS KERDEEJUS
652 Broadvvay, So. Boston, Mass.

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas

213 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 1549

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadvvay, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graboriua - BalsamttOtojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME

Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas .............. $1.50.
Už garantuotą burnerio į- 

Petro lietuvių parapijos dėjimą.....................  $2.00.
bažnyčios labai iškilminę Taipgi, mes parduodame 
gai palaidotas a. a. Kaži- geriausios rūšies burne- 
mieras čiapas, 68 metų rius, kaip tai: Florence, 
amžiaus, gyv. 254 Bowen Everglow ir kitus.
St., So. Boston, Mass. Pa- Burneriai dėl virtuvių, 
laidotas su šv. mišiomis, seklyčių ir skiepų nuo $20. 
kurias atnašavo kleb. kun.!iki $350.00. Del greito pa- 
F. Virmauskis, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Nuliūdusioji velion i o 
žmona ir dukterys reiškia 
nupširdžią padėką gerb. 
kleb. kun. F. Virmauskiui 
už dvasinį patarnavimą; 
kun. K. Jenkui už atėjimą

Rugsėjo 18 dieną iš sv.

Burneriai dėl virtuvių,

tarnavimo
Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co.

322 Broadway, So. Boston, 
Mass.

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

Visi carainkitSs “Darbininke”.

DAFBIJNIMAS
(THE WQRKEB)

Published every Tuesday and Uriday except Holidays such as 
New Yehr, Good Friday, Memorial Day, Indepehdence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. AS8OCIATION OF LABOR
Entered as Becond-class matter Sept. 12, 1915 at t)io post Office at Boston.

Mass. under the Act bf Mareli 8, 1870
Acceptance for malllng at speclal rate of postago provldėd for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, uuthorized on Juiy 12, 1918
SUBSCBIPTION RATES:

Domestlc yeariy ..................... . $4.00
Foreign yeariy i............ i $5.00 —...—, -----------------------
Domestic once per week yeariy $2.00 Vienų kart suvaitoję metams
Foreign once per week yeariy.. $2.50 t“ “"j-

DARBININKAS
866 West Broadvvay ' South Boston, Mass.

Telephone South Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .............  $4.00
Užsieny metams ......................... $5.00

____________ > .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLING CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjus gerų minkštų 

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

ii S. BARASEVIČIUS IR
ii S9NDS
j Į Seniausias ir Savistovi* iioi
] j Vaistytos
; ; LIETUVIŲ GĘABORIUS IR
] j BALSAMUOTOJAS
! 'Gyvuoja 26. metai. Patamavi* 
j » rnas dienų ir naktį.
j • TURI NOTARO TEISES
|| Ofisai:
3254 W. Broadvvay, So. Boston
| Tel. Šou. Boston 2590
| 118 Ames St., Brookton, Mm.

Tel. Brookton 390
U vtet*t
' 838 Dorcheiter Avė.
i Tel. Oolumbia 2587 .
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Seimų - Seimas
EUCHARISTINIS 

KONGRESAS
Darbas neleidžia. Negalite 
palikti šeimynos.

Jums tų kliūčių nebuvo 
CIevelande Rūgs. 23-26 dd. nuvykti į pasaulinius sei- 

--------  mus. O ateiti pamatyti ir
Lietuvoj ir Amerikoj pagarbinti Tą, Kurs valdo 

lietuvių seimai ir įvairūs Dangų ir žemę, nėra laiko 
išvažiavimai bei pasilinks- į nė pinigų.
minimai jau praėjo. Visi Pagalvok lietuvi! Gal tai 
jie turėjo atlikti savo pa-'r'Q<31^■1,+i*lic, 
skirtas religijoj ar tautos 
reikaluose užduotis.

Bet štai ateina dar vie
nas Seimas. Seimas, apie 
kurį taip mažai kas tegal
vojo, mažai mitingavo, 
mažai kreipė dėmesio. Sei
mas ne karalių, valdovų, 
didžturčių, revoliucionie
rių, kariaunininkų. Bet 
Seimas To, Kuris užgimęs 
neturėjo kur galvos pri-

paskutinis šios rūšies Sei
mas. Gal tai paskutinės 
tavo gyvenimo rugepiūtės 
užbaigtuvės. Ar tu jose 
nebūsi? Ar tu jas apleisi?

Visa Amerika, o net ir' 
visas pasaulis vyksta nei 
pas Galilėjos ežerą, bet. 
prie Lake Erie ir neša sa
vo nužemintą pagarbą 
Tam sielų Žvejui, Kuris 
nusileis iš debesų Ostijos į 
paveiksle ant ežero kranto j 

glausti. Seimas karalių Į Clevelando milžiniškame Į 
Karaliaus, valdovų Valdo-' Stadium vidurnaktyj. Ten 
vo. Seimas Amžinos Tai- Į Jį pasitiks tūkstantinė mi

nia su žvakėmis rankose, 
kurių dūmų auka vienysis 
su Dievu. ■

Nesiliauk ir tu, lietuvi! [ 
Atstovauk savo sąžinę, i 
Būk delegatu savo blogų* 
ir gerų darbų. Ateik pada- i 
ryti reformą savo gyveni
me. Ateik išpildyti Jam 
padarytas rezoliucijas. A- 
teik, nesivėluok, nes Jis 
tavęs laukia!

Pontifikalės Mišios.
5:00 P. M. šventoji Va

landa.
5:30 P. M. Vakarienė 
Kardinolo Legate.

8:15 P. M. Vieša sueiga 
Public Auditorijoj.
Kalbos: Al. E. SmĮth, J. 
Scoot, ir Msgr. F. J. 
Sheen.
Trečiadienį, Rūgs. 25 d.

9:30 A. M. Iškilmingos 
Pontifikalės Mišios vai
kams.

11:30 A. M. Iškilmingos 
Pontifikalės Mišios. O- 
rientalis Ritualas.

8:00 P. M. Šventoji Va
landa Kunigams.

11:00 P. M. Šventoji Va
landa visiems Stadiume.

12:00 Vidurnaktį — Pon
tifikalės (tylios) Mišios. 
Ketvirtadienį, Rūgs. 26.

9:00 A. M. Iškilmingos 
Pontifikalės Mišios. Mo
terims.

1:00 P. M. Iškilminga Eu
charistinė Procesija.kos ir Ęamybės čia žemė

je ir Danguje. Seimas Eu
charistijos Karaliaus Kri
staus pasislėpusio Duonoj 
ir Vyne:

Eucharistinis Kongre
sas CIevelande rūgs. 23 

iki 26 d.
Ką darai Chicago? Kaip 

rengiasi Pennsylvania? 
Kiek atkeliauja lietuvių iš 
veikliųjų rytinių valsty
bių: New Yorko, Mass.? 
Keli atplaukia iš Lietu
vos? Ar daug lietuvių gir
di žodžius: “Jūs, kurie 
vargstate ir esate apsun
kinti, ateikite pas Mane, o 
Aš jus palinksminsiu?”

A, — Jau išsibaigė iž
das. Pailsote bevaikydami 
vėjus. Pavargote bepelny- 
dami kasdieninei duonai.

7 Eucharistiniam 
Kongresui 

CIevelande, Rūgs. 23-26.

V. G.

EUCHARISTINIO KON
GRESO CLEVELANDE 

DIENOTVARKE

Ant ežero kranto 
Ištiestomis rankomis 
Šaukia Atpirkėjas: 
Ateik nusidėjęs 
Sveikinkie Karalių, 
Dievą Visagalį, 
Po paveikslu Duonos, 
Ant kelių parpuolęs. 
Triūboms trimituokit, 

j Garbę atiduokit;
Chorai užgiedokit,

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B, KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pa grabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

gerai

Pirmadienį, Rūgs. 23 d. ( 
i 11:00 A. M. Priėmimas į 
I Kardinolo Legate —Ter-, 
i minai budinke. • Į 
112:00 Vidurdienį — Litur- 
l giškas priėmimas Šv.

Jono Katedroj, East 9 ir 
Superior gatvėse. 
Sveikinimo kalba—Vys
kupas Schrembs. 
Atsiliepimas — Kardi- į 
nolas Legate.

8:00 P. M. Civilis priėmi
mas Kardinolo Legate 
Public Auditorijoj, East 
6ir St. Clair.
Kalbos: Vysk. McFad- 

! den, Majoras Davis, Gu- 
i bernatorius Davis; Post- 
I masteris Farley, Teisė-1 

jas Hurd, Vyskupas 
Schrembs ir Kardinolas' 
Legate.
Antradienį, Rūgs. 24 d. į 

9:30 A. M. Iškilmingos j

Tel. S. B. 2805-R 
LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS
ISegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atltie- 
einu Ir ambliJonlS- 

kose (aklose) -akyse sugrųžinu 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKABNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

FURNITURE CO. 
326-328 W. Broadway 

Tel. South Boston 4618

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMANJ.VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

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

Telefonas: Parkway 1735-M.
POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702 

29 Savin Hill Avenue, 
DOROHESTER, MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET j 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 3967

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŽV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markslenfi,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirmlnlnk6 — Ona SiaurienB,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Tel. So% Boston 3422

Prot Rašt. — Brone Clunlene, (
29Gould St, West Rosbury, Mass. 
Tel Parkrcay 1864-W 1

Fln. RaSt. — Marijona Markonlnte, 
83 Nnvarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona StanlullutB,

105 West Gth S t, So. Boston, Mass
Tvnrkdnrė — Ona Mizglrdlene, 

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

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antr« utarnlnkų kiekvieno menesio,

DRAUGIJOS VALDYBA
į Pirm. — J. Petrauskas,
i 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Vice- pirm. — V. Medonis,

Į 21 Sanger St., So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Gliueckls,

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb." Nevieta,

1 16 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
i Iždininkas — A. Naudžiūnas,

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

7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Draugija Įniko susirinkimus kas tre

čia nedOldlenl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salCJ, 492 
E. 7th St.. So. Boston. Mara.

7:30 vai. vakare, pobainytlnGJ sve
tainėj.

Vlaala draugijos reikalais kreipkitės 
pas prptokolų raitininke.

KADA ŽYDI SIELA? .

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

EDW, V. WARABDW
. (WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005

MORRIS SHŪE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
Darbinius ir Šventadieninius 

1152 Washington St.,
Norwood, Masu.

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

SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D, MASS.
Tel. Norvvood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

DUNDULIS LUNDU
Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir šviežius 

valgius
ATDARA:

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

Norwood, Mass.

Tinginystė — jauno žmo
gaus kapai. M, 8-igurni.

Tel 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstitica :

124 Ames St., Broekton, Mm
Gyvenimo vieta:.

25 Enterpriie St, Broekton

DARBININKAS

Auksines Smiltys

G.

Mūsų išeivijos patriarka

tel-.

Thy

and

namus su daina.
Daina ir gyvas žodis ne-

VIDUNAKTINĖS KON
GRESO PAMALDOS

PAPUOŠKITE SAVO 
NAMUS

(Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškis).

XI.
PASLAPTIS KIEKVIE

NOS BŪTYBES

CHORŲ TVARKA EU- 
CHARISTINIAME KON

GRESE 
CIevelande, Ohio 
RugS. 23 iki 26

ia
at

fi»
a.
iiiO

iw
W

Giesmes Jam aukokit. 
Eikite turtingi, 
Biedni, nelaimingi: 
Jis visų jūs laukia 
Ir prie Savęs šaukia. 
Ant kelių suklaupę 
Meldžias susikaupę, 
Angelai Danguose 
Gieda debesiuose. 
Eik ir tu žmogeli 
Garbint Visagalį, 
Jis laimins mūs šalį, 
Ir jos kietą dalį.

V. <

Kad išvengus didelio su
sikimšimo tūkstantinės 
Clevelandan plaukiančios 
minios į 7-tąjį Eucharisti
nį Kongresą, J. E. Vysku
pas L Schrembs buvo pri
verstas perkelti vidurnak
tines trečiadienio pamal

ąs iš Public Auditorium į 
Cleveland Stadium, kur 
užteks vietos visiems. Vi
durnaktyj 11 vai. prasidės 
Šventoji Valanda mote
rims ir vyrams. Čia bus 
nepaprasto įspūdžio vaiz
das kuomet ' tūkstančiai 
maldininkų užsidegs žva
kes laike pamaldų.

Po Šventosios Valandos 
tuoj seks . vidurnaktinės 
Pontifikalės (skaitytos) 
Mišios. Tuo pačiu kartu 
Public Auditorijoj 20 ku
nigų prie tiek pat altorių 
laikys Mišias, kad užtekti
nai pakonsekruoti Komu- 
nikantų, kuriuos pagelbės 
išdalinti 50 ar daugiau ku
nigų besiartinančioms prie 
Švento Stalo minioms: Gie
dos milžiniškas choras, 
pritariant trimitų kvarte
tui. V. G.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir 

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

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

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdlrbysčlų auto- 
mobllius..xTaisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

įSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kavočinnas ir Pctcr Trečiokas 

savin inkai

Palestrinos Choras, susi
dedantis iš klierikų ir 300 
lokalių parapijų vaikų, va
dovaujant Kun. F. P. 
Johųs, giedos Katedroj 
pirmadienį, rūgs. 23 d. li
turginiame priėmime Kar
dinolo Legate ir Pontifi- 
kalėse Mišiose antradienį, 
rūgs. 24 d., trečiadienį, 
rūgs. 25 d. ir ketvirtadie
nį, rūgs. 26 d.

Parapijų chorų vyrai, 
kurie giedos Kongreso ati
darymo Mišias antradienį, 
rūgs. 24 d., laikys paskuti
nę praktiką sekmadienį, 
rūgs. 22 d. pusę po dviejų 
(2:30) P. M. Music Hali 
Pulic Auditorium.

Parapijinių mokyklų vai
kučiai giedos trečiadienį, 
rūgs. 25 d. 9:30 A. M. Mi-j 
šias.

Moterų choras giedos 
ketvirtadienį, rūgs. 26 d.

Žemiau seka sąrašas 
himnų, kurie bus giedami 
Stadiume Šventosios Va
landos metu trečiadienio 
naktį 1^-tą valandą jr vi
durnaktinėse Mišiose 12:-. 
00 vai. naktį.
HIMNAI DĖL ŠVENTO

SIOS VALANDOS:
1. O Salutaris, puslapis 23;
2. Sweet ^acrament Divine 
pusi. 16; 3. O Jesu, Ali My 
Life Art Thou, pusi. 13; 
4/ Anima Christi, pusi. 5; 
5. O Christ, Our King, 
Give Ear, pusi. 15; 6. Tan- 
tum Ergo, pusi. 27; 7. Ho
ly God, We Praise 
Name, pusi. 70.

PER MIŠIAS:
8. God of Mercy 

Compassion, pusi. 1; 9. 
Hymn to the Holy Name, 
pusi. 68; 10. O Lord, I am

Tikėjimas pradeda iš- 
naujo keliais žodžiais pa
slaptį kiekvienos būtybės: 
priedermė atlikti, skaus
mas panešti, apaštalystė 
vykinti.

• Vaivos Anūkas.

Lietuvybė ir Akcija
Aktualiausieji mūsų tė- las kiekvienoje kolonijoje, 

vynės Lietuvos klausimai, taip, kad visi lietuvių išei- 
apie kuriuos sukasi visas vių vaikai turėtų tvirtus 
valstybinis politiškas vei- lietuvybės pamatus savo 
kimas yra šie: Vilniaus at- jaunatvėje. ,
gavimo klausimas; Klaipė- Mūsų išeivijos patriarka 
dos išlaikymas ir Išeivijos į Kun. K. Urbonavičius, at- 
išsilaikymas nuo nutautę-; kreipė visų lietuvių dėmesį 
jimo. 'Straipsniu prieš pat Kuni-

Pirmuoju klausimu, tai gų Vienybės ir Federaci- 
yra Vilniaus atvadavimo1 jos Seimą ir Kongresą, 
rūpinasi Vilnių Vaduoti kar remtų mūsų jau įstei- 
Sąjunga ir Vilniaus Gele-1 gtas aukštesniąsias lietu- 
žinis Fondas. ! viškas mokyklas — lietu-

Šiandiena gaunamos ži-!vybes židinius: Kolegiją 
nios iš Okupuotos Lietu- į Marianapolyj ir Seserų A- 
vos labai liūdnos. Svar-. kademijas Chicagoj ir 
blausias išsilaikymo kovos Pittsburghe, ir leistų jau- 
ginklas — mokyklos, liko nimą studijuoti aukštuo- 
uždarytos visame krašte, sius mokslus. Tuo prisidė- 
Ant 13,000 mokyklinio am-' darni prie palaikymo lie- 
žiaus vaikų paliko vos trys tuvybės.
mokyklos. Ekonomiškai ū-' LDS. Centro pirminin- 
kininkai nuskriausti per kas, lietuvybės ugdytojas 
aukštus nepakeliamus mo- Kun. J. Švagždys savo kal- 
kesčius. žodžiu padėtis ne-: boję per radio gruod. 15 d. 
pakenčiama ir kraštas ve- gyvu žodžiu, pabrėžė, kad 
damas prie skurdo ir nu- eisime į kiekvieno lietuvio 
tautėjimo.

Antruoju klausimu, tai
yra Klaipėdos išlaikymo ir vieną nuneša į gimtinę — 
sulietuvinimo, rūpinasi vi-j tėvynę; nevienam išsprau- 
sa Lietuvos visuomenė, o'džia gailią ašarėlę primi- 
valdžia per skirtą krašto ’nūs jam jo šiaudinę baku- 
gubematorių tvarko kraš- želę; jo mylimą sengalve- 
to administraciją ir saugo lę mamytę bei tėvelį žilgal- 
nuo nacių - teroristų prieš-!velį...; jaunystės sapnus...; 
valstybinio veikimo. Pas- rasotas pievas... šiūrenan- 
kutiniu metu Hitleris, ma- 'čius rugius... visa tai ya- 

’ tylamas, ’ kad “ nacizmas gimdo gyvu žodžiu nugirs- 
Klaipėdos krašte silpnėja,'ta sava lietuviška daina... 
sustiprino prieš Lietuvą' Tos tai visos lietuvybės 
akciją, grasindamas karu, akcijos, kur jos nebūtų:

Trečiuoju klausimu, tai Vilniuj, ar Klaipėdoj; Lie- 
yra išeivijos išsilaikymo tuvoj ar Amerikoj; pradi- 
prieš nutautėjimo pavojų, nėj mokykloj ar aukštes- 
susirūpino mūsų vadai jau nėj netgi ir pastarosios ra- 
prieš kelioliką metų ir ligi dio dainos akcija reikalau- 
šiol varo lietuvybės akciją ja ypatingos globos. Rei- 
steigdami įvairias savo lie- kalauja darbo ir lėšų... 
tuviškas mokyklas, tikslu Užklauskime gerbiamie- 
įskiepyti lietuvybės kibir- ji ir gerbiamosios savęs, 
kštėlę ir meilę prie Lietu- ar esame aktyviais globė- 
vos jaunime. Šiais gi me- jais - rėmėjais tos ar kitos 
tais ta akcija sustiprinta lietuviškosios akcijos? 
sušaukiant viso pasaulio Juk jeigu mums patinka j 
lietuvių kongresą Lietuvo- pasiklausyti, kad ir tos, 
je. Tuo klausimu skaityta gyvu žodžiu reiškiamos 
įvairūs referatai ir patiek- dainos; dainų, kurios ke
ta daug statistinių žinių a- lia tėvynės meilę čįa augu- 
pie išsilaikymo būdus. šiame jaunime, tai ar rei- į

Turint minty, kad šis kia primesti vienai organi- 
pastarasis klausimas, tai zacijai jos išlaikymas?! 
yra mūsų naminis reika- . Juk tai mūsų visų reika
las, todėl ir pravartu jį pa- las... visų draugijų, orga- 
nagrinėti. nizacijų, parapijų, atskirų

! Prof. Kemėšis pasauli- “ visos visuomei
niame visų liet. Kongrese, 
Kaune, savo paskaita įro
dė, kad vienintelis būdas 
išlaikymo lietuvybės Ame
rikoje tai sulietuvinimas 
jaunimo, steigiant mokyk-

grupė užsibrėžė sau tiksią • 
atsilankyti visose Naujo
sios Anglijos kolonijose ir 
suteikti progą kiekvienam 
pamatyti tuos lietuvybės 
nešėjus jaunuolius; suteik- . 
ti progą kiekvienm mylin
čiam lietuvišką dainą pa
justi, kad jis esąs irgi įpa* 
.reigotas prisidėti prie tų 
lietuvybės ugdytojų, savo •/ 
atsiĮankymu bei šiokia ar 
kitokia parama.

Todėl ir kreipiama dė
mesys visos lietuviškosios 
visuomenės nelikti pasy
viais migdytojais savo • 
jaunimą amerikonizmo nu- * 
tautėjimo bangose, bet ak
tyviais ugdytojais meilės 
prie tėvynės Lietuvos.

Įsigykite įdomią knygu
tę — “Kada žydi siela’\. 
Šv. Jėzaus širdies Seserų 
leidinys. Jos kaina tik 10c. “ 
Užsakymus siųskite: 

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

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

not Worthy, pusi. 4; 11. 
Holy God, We Praise Thy 
Name, pusi. 70.

Šie visi himnai randasi 
Eucharistic Himnai Kny
goje. V. G.

• J. E. Vysk. J. Schrembs 
prašo visų Clevelando ka-. 
talikų papuošti tinkančio
mis Eucharistiniam Kon
gresui spalvomis savo na
mus, biznio vietas, gatves 
ir bažnyčias. Visas reika
lingas informacijas gali 
gauti Guerantee Title na
me.

nes.
Priežodis sako: “Kol vai-' 

kas neverkia, tol mama 
nesupa”. Taip esti su mu
mis visais. Galima pasitei
sinti. Kas, kad vienas ki
tas atsiliepė per spaudą, 
juk šimtų nėra iš ko auko
ti... ir taip su ramia sąži
ne kankiname tuos kelis i- 
dealistus — lietuvybės ug
dytojus, o savo vaikus, 
jaunimą supame ameriko
nizmo bangose... Liūdna...

“Kol jaunas, o broli sėk 
pasėlio grūdą”, sako poe
tas Kudirka.

Kol dar nevėlu remk 
tuos lietuvybės žydimus, © 
ypač tos lietuviškos dainos 
ugdytojus.

Štai auksinė proga kiek
vienam lietuviui prisidėti 
prie būrio tų, kurie nori, 
kad lietuvybės meilė4 būtų 
ugdoma mūsų išeivijoje, 

V. G. būtent: Darbininko Radio
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Popiežius ir Taika mąža šeima nesuvalgė per 
metus. Gal jie labai maža 
duonos besuvalgo, pagal
vos nevienas. Taip, kar
tais, būną. Bet jie iš vieno 
centnerio prikūlė dvide
šimt vieną su puse! — Kad 
taip užderėtų visoje Lietu
voje, nebežinotų Lietūkis 
kur tuos rugius ir beeks- 
portuoti.

Važiuojame tolyn į šiau
rės vakarus; privažiuoja
me Krinčino valsčių. C: 
jau turėsime progos susi
pažinti su šlyno dirvože
miu. Čia rugiais apsėtų 
plotų žymiai sumažėję, jų 
vietą užima kviečiai. Liū- 

mų laiku pasirodys. Būdamas ne tik Popiežium, bet ir liuoja plačiausi kviečių 
giliai tikinčiu žmogumi, Pijus XI yra įsitikinęs į maL, plotai. Javai labai gražūs, 
dos galią ir priduoda jai daugiau svarbos negu politi- .Iš vasarojaus daugiausia 
kų trukšmavimui. ' sėjama avižų. Nemažai Į

X Tarp kitų męld^ionių, nuolatos plaukiančių į Ro- 
ftią apturėti sv. Tėvo palaiminimą, atvyko ir 12,000 
ŠjdŽįįojo Kąr° veteranų, su 2000 kapelionų, iš visų pa
saulio kraštų. Pijus XI prakalbėjo į juos mylinčio tė
vo balsu ir pareiškė daug džiaugsmo, kad pastarųjų 
menų įvykiai nurodo aiškėjantį dangaus akiratį, ku
riame jau beveik matosi taikos vaivorykštė. Jis parei
škė, kad nulatos meldžiasi už pasaulio taiką, kad tai
kos vykdymą jis skaito ypatinga ir esmine savo parei
ga, be kurios, sako, “aš nesijausčiau esąs Popiežium”. 
Dabar tik pradeda aiškėti, kad tariamas Popiežiaus 
tylėjimas dėl karingų Mussojinio užsimojimų buvo ne 
Pasyvus pritarimas Italijos diktatoriaus planams, bet 
karšta, tyli, nuolatinė malda, kurios pasekmės tinka-

kų trukšmavimui.
Bet Popiežius, kalbėdamas apie taiką, vadinasi, 

susilaikymą nuo fizinių karų ir muštynių, pabrėžia, 
kąd yra dar kita kova, nevienam žmogui neišvengia
mą, — tai dvasinė kova: su savim, kad nugalėtume 
Vidujinių aistrų audras, ar, suprantafniau kalbant, ko
va su savo geiduliais, ir kova su išoriniais tikėjimo 
priešais, kurie dabar ypatingu įtūžimu užgulė ant 
Kristaus Bažnyčios ir jos skelbiamo mokslo. Tų prie
šų buvo ir yra visur ir visados, bet niekad jie nepa
rodė tiek drąsos ir organizuoto veikimo, kįek dabar. 
Satanizmas bei pagonizmas netiktai įeina madon, bet 
jis įtrauktas į valstybinę programą ir tiesiog tampa 
priverstinu įstatymu. Nors tokios bedieviškos valsty
bės, kaip Rusija, Meksika, Vokietija dar neišleido į- 
Statymų skelbiančių, kad bedievybė yra priverstina, 
bet jos jau prie to eina, agituoja. Valdančioji partija 
tąįp sutvarko dalykus, kad žmogus, norįs gauti val
diškąją vietą ar geresnį darbą, turi pasiskelbti bedie
viu. To napadaręs, negausi nė atsakomingos vietos nė 
dąrbo. žodžiu, ta dvasinė kova siekia net kasdieninės 
duonos. Ir tą bedieviai atims, jei tik kurios šalies dar
bininkai, neapsižiūrėję, įsileis juos valdyti. Tokiu bū
du kova su tikėjimo priešais išsivysto į labai realų da- 

. lyką. Pavedęs bedieviui savo teises tvarkyti, neteksi 
ir laisvės, ir tikėjimo, ir duonos. K.

sa I Bolševikai jau Piauna Ką

ko nevalgoma ir negeria- PaSėję W Priversti Trauktis 
ma ir viduriai turi būti - ------
tušti, o seilės spiauti lauk. 'Sovietų Rusijoje apsive- 
žinomą, gal kai kas ir ga- dimas padaryta visai leng- 
li taip pagyti, jei pirma lvas> pąneigta koks

".Muk- >ellgBk.s 
IŠS,.T- «•
są buvę uždraudę gydyti rimu. jei kam nors iš po- 
valdžios parėdymu, su są- ros nepatiko gyventi su 
lyga, kad jeigu jis surinks savo antra pusė, vienas ki- 
bent penkis šimtus žmonių tam niekd nesakę gali nu- 

iia; parašų, — tuomet vėl jam eiti į registracijos biurą,
■ leis žmones gydyti. O jis pasirašyti tam tikrą lakš- 
esą surinkę trissyk tiek tą, ir jau atsiskyręs.parašų ir gydąs žmones KadJ subedievintų vai- 
duodamas vaistų ant cuk- kus> boiševikai nuU0 pat< 
raJ£s’. .... x .. lopšio atima juos iš tėvų ir 

Taip prisiklausę tokių atįduoda valstybei auklėti.
'^aSe a3UVieTe Vaikai Pat maženkau- 
Uis lygus, kaip stalas, žvy- kleJam.>.‘r mokoml gožtai 

teks matyti prisodinta ir'ro nėra perdaug pripilta, bedieviškoj dvasioj. Bet 
pupų. Matyt, krinčiniečiai o kai kas šiemet už tai net kokios_to_pasekmes. Vai- 
mėgsta pupas. O pupos la- [pabaudas gavo, kad žvyro kai paūgėję tiek ištvirks- 
bai maistingas augalas, į perdaugino. Ir kaip gi — ta, kad negerbia nei tėvų, 
kuris iš dalies atstoja ir ant vieškelio žvyre nu-nei valstybės turto, nei ko-

Klaipėda ir Ethiopija
* •

“Kai Mussolini puls Ethiopiją, tai Hitleris briau- 
sis į Klaipėdą”, sako kaikurie politikai. Kasžin?

Visų pirma, dar klausimas, ar Mussolini puls : 
Ethiopiją. Jis pergudrus politikas, kad nematytų, jog ( 
tame puolime yra daugiau pavojaus jam negu Ethio- ■ 
pijai. Ne tai, kad jis negalėtų nuveikt Ethiopijos. Nu- 
veikt tai jis ją vieną nuveiktų, bet tame bėda, kad 
Ethiopija viena nekovos. Anglijos laivynas jau sumo
bilizuotas ir jos galingiausi karo laivai, po dideliausiu 
sekretu, išplaukia iš Portsmuto. Kur jie vyksta? 
Nieks nežino, bet visi kalba, kad į Viduržemio jūrą ir 
taip kalbėdami, tur būt neklysta. Anglija to nepakęs, 
kad Italija viena šeimininkautų Ethiopijoj. Tame rei
kale ir ji turi savo žodį tarti. Taigi, užkliudęs Ethiopi
ją, Mussolini turės reikalo su Anglija. Jis tai labai 
gerai žino, dėlto, kad Anglija nedaro iš to jokio se
kreto ir tiesiog sako, kad ji Ethiopiją apgins. Musso
lini taip pat žino ir tai — kitaip jis nebūtų nei istori
kas, nei politikas — kad ilgą ir rimtą karą paprastai 
tenka laimėti valstybei, kuri turi valdžią ant okeano. 
Kas vyrauja viso pasaulio vandenynuose? Į tą klausi
mą nė viens net ir Mussolini neatsakys, kad Italija. Vi
si čia turi nusilenkti Anglijai, ypač Italija, kurios geo
grafiška padėtis yra tokia, kad jos laivyną Anglija 
gali turėt užkimšusi — Viduržeminėse ar Raudonose 
marėse. Prie to, Italija, nusikamavusi Ethiopijoj, ne
galės užimti svarbios pozicijos Europos politikoj. O 
juk ne Afrikoj, tik Europoj Mussolini nori vyrauti.

Delko Hitleris turėtų laukti Mussolinio puolant 
Ethiopiją, kad pats galėtų pult Klaipėdą — irgi nesu
prantama. Ar dėlto, kad Mussolinio žygis Afrikoj iš
rištų Hitleriui rankas Austrijoj? Bet Austrija su Klai
pėda nieko bendra neturi. Prie to, ir be Mussolinio bus 
kam daboti Hitlerį, kad jis nekištų rankų kur nereikia 
— AustrijOn ar Klaipėdon. Tam yra Prancūzija ir So- 

' vietai. Iš viso, rodos, netenka rišti Ethiopiją su Klai
pėdą. K.

Filo de patriJo

Lietuvos Kaime
1. ŠIAURĖS LIETUVOJE geltonavo. Į šiaurę — dar

Pralindėjęs savo užkam- rugiai daugely vietų dar 
py daugiau metų — pasi- nepradėtu Čia į šiaurę, nuo 
judinau. Važiavo:Važiavome ark- 

pirmomis rugpiūčio 
; dienomis. Oras labai gra

bus. , r Važiav^ipe, iš, pįetų 
skersai Vabalninko vals
čių. Pietinės Vabalninko 

. valsčiaus dalies žemė pras- 
; . toką, bet ne žema. Rugiai 

buvo beveik visur nuplau
ti, kai kur ir vasarojus

Vabalniniko centro žemė 
eina žymiai geryn, Čia jąu 
sėjama lygiai rugių, lygiai 
kviečių. Žiemini’ai duoda 
nemažą derlių. Pavyzdžiui 
vienas JaįįtiliŽkhį / kaiifip 
ūkininkas pasėjo vieną 
centnerį rugių, ir iŠ to 
centnerio buvo tiek duo
nos, kad to ūkininko ne-

mėsą.
Kelias nežymiai vingiuo

ja į šiaurės vakarus, vieš
kelis lygus, kaip stalas. 
Privažiavome upę Pivesą. 
Kaip nustebome, kad tilto 
nėra. Toks vieškelis, o til
to nėra! Leidomės pakal
nėn ‘ 1 *T ’
liai 
nu. 
duo 
kia 
ratai sausu keliu bevažiuo
jant perdžiūvę — išbrinks
ta; — žodžiu, važiuoti per 
upę be tilto — vienas ma
lonumas! Žinoma, taip pa
sakyti pavasarį ar rudenį 
jau nebegalima; tenka su
kti keletą kilometrų ap
link.

Važiuojame artyn Pas
valio. Pasitaiko išartų dir
vų. Sudžiūvę arimų šlyno 
žemės plytos. . Tokią žemę 
įdirbti reikia ne tik gerų 
arklių, bet ir tvirtų įran
kių. Šalę kelio matėme, 
kaip stačiai nuo viršaus 
dirvos praminkę molį ar 
šlyną kabina ir krečia 
tvarto sieną.

Šlyno žemėje auga ypa
tingos pikžolės. Lengvose 
žemėse- bujoja varputis, 

> vidutinėse — svėrės, o čia 
. bobos (tokia piktžolė) bal

tuoja visais laukais, net ci- 
’ korija auga pagrioviais.

Su gyvuliais ganykloje 
matėme nemažą “dyvų”. 
Matėme avis įdomiai pri
rištas ganykloje. Toliau, 
kiaulės pešioja žolę, taip , 
pat priristos. Čia sakome : 
jau didesni “dyvai”. Bet 
patys nuostabiausi dalykai 
buvo, kai pamatėme ant 
juodos dirvos pastatytas 
ėdžias su žaliu pašaru ir ‘ 
prie jų pririštus gyvulius 
beėdančius. Panašiai še
riamus gyvulius matėme 
ne vienoje vietoje.

Artinantis prie Pasvalio 
miesto. Laukai aukšti, u- 
pė kriaušinga. įvažiuoja
me į miestą Biržų vieške
liu. Prieš dešimtį metų te
ko būti Pasvaly. Per tą ke
letą metų miestas žymiai 
apsitvarkęs. Daug naujų 
pastatų. Man ypač rūpėjo 
kurortas, pagarsėjęs ser
gantiems reųma t i z m u. 
Nors, kaip pasirodė, tai 
minėtas kurortas laukia 
savo tvarkytojų. Jis, kol 
kas, to vardo nenusipelnęs, 
nors gydomieji šaltiniai 
yrą labai sveikatai reikš
mingi.

Pasirodo, kad Pasvaly, 
be medicinos daktarų, yra 
ir kitokių, įdomiais meto
dais gydančių “daktarų”. 
Su vieha tokia (gana jau
no amžiaus moteris) teko 
ir pasikalbėti. Ji duodanti 
paturimus $ykąi gydytis 
badavimo metddu, Sergan
tis pradeda badavimą iš 
karto tris dienas, paskui 
savaitę, dvi savaites ir to
liau net tris savaites nie

į vandenį. Vanduo ty- 
čiurlena smėlėtu dug- 
Ir ratų stebulių van- 
nesiekia. Arklys sie- 
gerti — pasigirdom;

klimpo automobilis. Čia ne munizmo princijų.
juokai, bet tikra tiesą! Į Tuo būdu liko visai su

griauta šeima, o vaikai pa
sidarė jau pavojingi ir sa
vo auklėtojams bolševi
kams. Ypatingai, kad susi
darė būriai valkatų vaikų, 
vadinamų besprizoninkų, 
kurie jau tik sušaudymu 
suvaldomi. Neseniai Ar
changelsko policija suėmė 
14 metų mergaitę, Rykov, 
kuri vadovavo vaikų plėši
kų šaikai, papildžiusiai 
daugiau 40 plėšimų. Ei
nant naujaisiais įstaty
mais, šaikos nariams grę- 
sia mirties bausmė. Rusi
ja už plėšimus skiria mir
ties bausmę ir nuo jos ne- 
paliuosuoja net ir nepilna
mečius.

Sovietų laikraštis . “Za 
Ikomunističeskoje prosvie- 
ščenije” praneša, kad iš 3- 
čios Leningrado srities 
darbo auklėjimo mokyklos 

I šiemet pabėgo 30 vaikų.

JERUZALĖ

Su Šventąja Žeme mes 
nuo pat kūdikystės pradė
jome susipažinti — kaip 
tik pirmutinius žodžius 
pradėjome nerioti. Sulau- | 
kę Kalėdų daug girdėjome 
apie Betliejų, Kūdikėlį Jė
zų, Nazaretą, ir tt. Tada 
jautri vaidentuvė persike
lia į tolimus, nežinomus 
kraštus ir savotiškai tuos 
kraštus, tuos įvykius įsi
vaizduojame. Velykose 
prisiklausėme apie kalną 
Kalvarijos, Jeruzalę, Nu
kryžiuotąjį, ir tt. Tas vėl 
sukelia naujus įspūdžius— 
naujas svajones.. Ir taip 
nuo mažų .ęįienų susigyve
nome su tomis ^vietomis, 
kur įvyko pasaulio atpir
kimas.

Dabar jau užaugę, išmo-lvaįkaį pabėgę į mišką. ; 
kę protauti, mes suprato- Vaikų niekas ne nebandęs 
me svarbumą tų didžių į- ieškoti. Bet neseniai pabė- 
vykių, mes žinome reikš- ■■ .. -...-..... . .i. i
mę tos aukos ant Kalno kiti svetimtaučių vienuo- 
Kalvarijos. Taigi ir mūsų lynuose vargsta pamiršti 
mintys ir mūsų širdys vi- nuo savųjų.
sados atkreiptos į tas vie- Atgavus nepriklausomy- 
tas, kurios tikrai^ yra Lietuviai jau pradeda 
šventos, nes čia gimė, au- organizuoti maldininkų 
go, kentėjo ir mirė mūsų ekskursijas į Šventąją Že- 
Išganytojas. mę. ^933 jubilėjaus metuo-

• Toki jau žmogaus pri- se iš Lietuvos nuvyko į Je- 
' gimtis, jog jis tankiai atsi- ruzalę apie 100 asmenų 
' mena, svajoja ir trokšta aplankyti šventas vietas.

pamatyti tas vietas, ku- Sugrįžę, papasakojo savo 
rios rišasi su jojo gyveni- įspūdžius kitiems ir pa- 
mo praeitimi. Ar jis būtų sėkmės buvo tokios, kad 
senas, ar jaunas nebesusi- daugelis pasižadėjo laukti 
laikys nuo ašarųpagrįžęs geresnių laikų, kad ir vėl 
į savo tėviškę, įėjęs į na- nuvykti į Šventąją Žemę, 
mus kur užgimė ir augo, Yra tad viltis, kad Jeruza- 
arba pamatęs kryžių po lė tankiau girdės lietuviš- 
kuriuo palaidoti jojo my- kas giesmes bei lietuviš- 
limieji. kas maldas.. Mūsų maldi-

Jeigu jau taip jaučia ninkai būdami Jeruzalėje 
žmogaus širdis žemiškuose patėmijo vieną dalyką, bū- 
dalykuose, tai kaip gi tur tent, kad visos kitos krik- 
būt gyvi tie jausmai, kurie ščioniškos tautos turi savo 
paeina iš tikėjimo, kaip gi I atstovus Jeruzalėj, kurie, 
brangios tur būt mums tos tenai nuolatiniai gyvena ir 
vietos, tie įvykiai, kurie atvykusius savuosius tau- 
rišasi su mūsų amžinu Ii- tiečius tinkamai globoja, 
kimu. Užtatai nėra ko ste- Lietuviai neturėdami pą- 
bėtjs, kad šventoje Žemė-—— x--------- Li
je kasinėtai atsilanko apie 
milijoną maldininkų iš vL 
sų kraštų, visokių tautų— 
ir tai nuo pat pirmutinių 
krikščionybės amžių.

Nuo kitų neatsiliko ir
mūsų tautiečiai Lietuviui kartus girdėjau ir tai nuo 
kaip iš Amerikos, taip ir rimtų asmenų, kad Ame- 
iš Lietuvos jau nuo seno- rikieČiai nori pasiųsti vie- 
ves pavieniais vykdavo nuoles — Seseris į Jerųza- 
aplankyti šventąją Žemę, lę, kad tenai apsigyventų. 
Kaikurie iš jų pamylėjo Nieko daugiau negalėjau 
šventąsias vietas ir ant vi- pamąstyti kaip tik padvi- 
sados apsigyveno. Vieni Igubinti maldas, kad Die- 
kiek galėdami uždarbiau- vas padėtų tą įvykdinti, 
ja ant pragyvenimo, kiti nes prakilnus ir remtinas 

. prisiglaudė prie lenkų, bei I dalykas. K. D. M.

našios įstaigos tur vargti, 
ieškoti tinkamos prieglau
dos kur apsistoti. Pątemi- 
jo, apgąilestąvo... Tuomį 
ir užsibaigė, bet sakoma, 
kad mintis tankiai tampą 
[tikrenybe. Šįmet kelius

gę dar 140 mokinių. Moky- I 
kla ištuštėjo. Tada mokyk-; 
los direkcija surengusi : 
‘‘vaikų medžioklę”. Buvę i 
sumobilizuoti “savanoriai : 
medžiotojai” su šautuvais j 
ir prasidėjusi vaikų me
džioklė. Bandžiusius pas
prukti vaikus šaudę “kaip 
zuikius”. Nežinia, kiek pa
vyko pagauti vaikų, bet 
mokyklos ligoninėje po to 
dar ilgai skardėję vaitoji
mai.

Nežinodama jau ko be- 
sigriebti, sovietų valdžia 
uždeda didelę bausmę (200 
rublių) tėvams už, vaikų 
nusikaltimus. Ūž savo be
dievišką auklėjimą jie da
ro atsakomingus tėtfus, 
kurie nieko bendro neturi 
su vaikų auklėjimu. Gali
ma sau įsivaizduoti tėvų 
nustabą ir įniršimą dėl to
kio sovietų valdžios elge
sio.

Patys bolševikai jau pa
matė į kokią balą nuėjo ir 
bando grįžti. Rusijoje ima 
vykdyti kampaniją, kad 
panaikinus laisvąją meilę, 
persiskyrimus, bevaikystę 
ir aštriai bausti moterų 
suvedžiotojus. Tas yra 
nauja pas bolševikus. Tie 
visi minėti dalykai seniau 
buvo remiami ir vykdomi 
kaipo svarbiausieji komu
nistų “mokslo principai”. 
Komunistų partijos orga
nas “Pravda” rašo, kad 
jau pakankamai pasaulis 
yra prisijuokęs dėl laisvo
sios meilės sov. Rusijoje. 
Ir tas turi būt’griaujama. 
Ypač moterų suvedžiotojai 
turi pakliūti kalėjiman, 
pareiškia Pravda.

Dabar jau rūpinamasi į- 
vesti persiskyrimams tokį 
įstatymą, kuris aprūpintų < 
vaikams užlaikymą iš tėvų 
pusės. Tik tada tėvai galės 
persiskirti.

Taigi prieš šeimą kovą < 
bolševikai visiškai pralai- < 
mėjo.

Nesiseka kova bolševi
kams ir sū tikėjimu.

Kad subedievintų suau
gusius, bolševikai įsteigė 
plačią bedievių organizaci
ją — “bezbožniką”, kurią 

. remia visomis pajėgomis 
, visi komunistų partijos 
i nariai ir raudonarmiečiai 
priverstinai turi prie jos 
priklausyti. Bet, nežiūrint 
tų visų pastangų, “bezbož- 
nikų” skaičius mažėja. 
Laikraščiai išsigandę šau
kia, kad reikia uždrausti 
visas krikščioniškas drau
gijas ir uždaryti bažnyčias 
ir pamaldų vietas. Striu
kas, nususęs “bezbožni- 
kas” neatsilaiko prieš 
krikščionybę. Komunistų 
partijos organas Pravda 
skelbia, kad net tarp ko
munistų, ypač provincijo
je, iki šiol vis dar tarpsta 
religija ir nieku būdu ne
galima jos išnaikinti.

Pravda reikalauja, kad 
atsakomingieji parti jos 
organai stropiau imtųsi 
paikinti religiją tarp pa
čių komunistų kadangi so
cializmas ir religija yra 
nesuderinami dalykai.

Bet bolševikų valdžia 
jaučiasi galutinai prispir
ta prie sienos ir net jau ei
na kalbos, kad ne tik pa
keisianti savo politika ti
kėjimo atžvilgiu, bet ir su
darysianti su Popiežium 
konkordatą.

Aųątrų katalikų laikraš
tis “Weltblatt” praneša 
sensacinę žinią, kad arti-

miausiuoju laiku prasidė
siančios Sovietų derybos 
su Vatikanu dėl konkorda
to sudarymo. Čekoslovaki
jos užsienių reikalų minis- 
teris Benešąs tarpininkau
jąs deryboms pradėti. 
Principe Sovietų valdžia 
sutinkanti sudaryti kon
kordatą, bet statanti sąly
gą, kad Vatikanas oficia
liai pripažintų ją.

Bolševikų ūkio politika 
irgi subankrotavo. Ligi 
šiol bolševikų valdžia buvo 
pasiėmusi 
prekybos monopolį, bet 
šiomis dienomis jo atsisa
kė. Dabar iš Rusijos pre
kes į užsienį išvežti ir įvež
ti į Rusiją galės ne tik val
džia, bet ir privatūs asme
nys. Mat valdžia turėda
ma prekybos monopolį ne
sugebėjo gyventojus aprū
pinti reikmenimis ir dėlto 
kilo vis didesnis nepasi
tenkinimas, kuris privertė 
bolševikus atsisakyti nuo 
prekybos monopolio.

Esant sunkiam gyveni
mui Rusijoj bolševikai 
mulkina žmones skelbda
mi, kad kitur dar esą blo
giau gyventi it labai bijo, 
kad gyventojai nesužinotų 
tiesos. Rusijoje neseniai 
sušaudyta 10 vaikų nuo 
.0 — 15 metų amžiaus. 

Vaikai visi buvo grįžusių 
iš Mandžiukuo ir Harbino 
rusų tremtinių vaikai, ku
rie nepatenkinti gyvenimu 
Sovietų Rusijoje vaikšti
nėdavo ir pasakodavo 
žmonėms', kad Harbine, 
kur jie pirmiau gyveno, 
daug geriau gyventi, negu 
Sovietų Rusijoje. Vaikai . 
buvo suimti ir sušaudyti 
kaip kontrevoliucionieriai.

Komunizmui nesiseka ne 
tik Rusijoj bet ir užsieny. 
Maskvos internacionalo 
kongrese buvo nusiskųsta, 
kad komunizmui pasaulyje 
sunkiai einasi. Buržuazija, 
pasak pranešėjo Piko, esą 
likviduojanti paskutinius 
demokratinių laisvių ir vi
sų proletariato organiza
cijų, jų tarpe ir socialde
mokratų ir profesinių są
jungų, likučius. To puoli
mo rezultate, esą, iš 67 ko
munistinio internacionalo 
sekcijų 45 sekcijos, jų tar
pe 15 Europoje, priverstos 
dirbti pogrindyje.

Didžiausia šiuo metu ka
pitalistiškame pasaulyje 
esanti vokiečių komunistų 
partija, kuri dirba nelega
liai. “Ž. P.”

sau užsienio

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
linksmas ir turėti gerą 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIsYP- 
SOK”. Joje tilpsta 160 į- 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina tįk $1.00. 
Užsakymus siųskite:

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

KADA BUS PASAULIO 
PABAIGA?

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c. Su prisiuntimu 
15c. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.



Penkiadienis, Rugsėjo 20, 1535

VANITY 
STŪDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
Paveikslai už 

žemiausią 
Kainą

24 MILLBURY STREET 
Worcester, Mass.

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE’S FLOWER
SHOP 

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-8524 
‘Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį j visas dalis pasaulio ”.

Dial 6-1944

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

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių..

397 Main St., Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūši} pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi, Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu- 
žiiį" visai šeimyna!!. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

i WORCESTERIO ŽODIS į
gSRBtRINRKS

S. J, v.

Katalikiškoji Spauda

piliečiu. Daugelyje įstaigų

Į NATIONAL BOTTLING
Į COMPANY
| Lozoraičiai — Savininkai
I Išdirbame gerus minkštus gę- 
| rimus. Geriausias patarnavi- 
| mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams-.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
i WORCESTER, MASS.
□•••■....      i

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

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

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

iŠsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

(Tąsa).
Kas negerbia savo motinos, skaitosi blogas ir že

mas žmogus, skaitosi niekšas ir nevertas žmogaus 
vardo. Jokiu būdu mes negalėtume iškęsti, jeigu kas 
šmeižtų ir niekintų mūsų motiną, nors ji būtų ir pa
prasta kaimo moterėlė; jos garbę mes tiek užstojame, 
kad pasiryžę net teisme ieškoti teisingumo. O pažiū
rėkime kiek pinigų siunčia į tų laikraščių redakcijas, 
kurie bjauriausiais purvais drabsto mūsų mylimiau
sią motiną Bažnyčią!

Bažnyčia mus šiandien šaukia į katalikiškos spau
dos darbą; ji mums draudžia kuo nors prisidėti prie 
nekatalikiškos ar neaiškios spaudos. Ar girdime jos 
balsą ir ar jos klausome? Yra spauda, kurią žmonės 
visiškai-užnuodija. Jeigu blogos mintys yra nuodėmė, 
tai kokiomis nuodėmėmis apsikrauna tie katalikai, ku
rie diena iš dienos minta nešvaria spauda?

Katalikai! Šalin iš mūsų namų blogos knygos, 
blogi laikraščiai, šlykštūs paveikslai ir vaizdai! Jei 
juos ten laikysiine, mūsų namai pasidarys panašūs į 
Sodomą. Skaisti šeima, tyras stalas, švarus knygynas, 
tik gerais laikraščiais apkrauta lentyna yra kiekvieno 
gero kataliko namų pozymys. Vardan krikšto įžadų, 
vardan Sutvirtinimo priesaikos, akyvaizdoje mirties 
prašau tavęs Bažnyčios vardu: pašalink bedievišką ir 
neaiškią spaudą iš savo namų ir paruošk vietą gerai 
spaudai, geriems laikraščiams. 1

Atmink — spaudos klausimas yra sąžinės klausi
mas, tai nebent koks pašalinis dalykas, tai pats ėsnii- 
nis katalikų rūpestis.

Reikia parodyti didelį dėkingumą tiems žmo
nėms, kurie gamina katalikiškąją spaudą. Jie daug 
dirba už mažą atlyginimą, kartais net savo pridėda
mi. Dėkingumas ir-garbė 'katalikiškos spaudos darbi
ninkams, rėmėjams ir platintojams! Jie už tą darbą 
sulauks gausų atlyginimą pas Dievą, nes spaudos dar
bas yra apaštališkas darbas.

f) SKOLOS ŽVILGSNIU
Laikraščiai mums daug patarnauja, o koks už tai 

į atsilyginimas? Kiek pinigų išleidžiame visokioms ke
lionėms, gėralams, kitokiems visokeriopiems nieknie
kiams, o tuo tarpu spaudai pinigų nėra. Gydytojai, 
advokatai, agronomai ir kitokį ar jums dykai patar
nauja? O vargšė spauda? f Kiek per metus išleidžiame 
panaudodami žiburį — elektrą? Be žiburio juk apseiti 
negalima. Lygiai taip pat negalima apseiti ir be laik
raščio. Jei už žiburį punktualiai užmokame, tai kode: 
gi neatsilyginti už laikraštį? Kodėl laikraščiams pasi- 

’ likti skolingiems ?
’ Dvigubą skriaudą katalikiškiems laikraščiams 

padaro tie katalikai, kurie prenumeruoja nekatalikiš
kus arba neaiškios krypties laikraščius. Pirma skriau
da — jie susilpnina savo tikėjimą ir dorovę, antra t— 
tuos pinigus, kuriuos turėjo suteikti katalikiškai 
spaudai, jų nesuteikė ir katalikiškąją spaudą nus-

i kriaudė, jai pasiliko skolingi.
■ Katalikai, kurie neskaito katalikiškų laikraščių, 

H daug ir daug pasilieka skolingi patys sau. Jie, būda- 
| mi katalikais, nežino kas dėdasi katalikiškame pasau- 
| lyje; jie nežino kokius pamokinimus katalikams duo- 
į da vyriausis katalikybės vadas — Popiežius. Jie kar

tais net nežino, kas dabar popiežium yra... Katalikai, 
kurie skaito nekatalikiškus laikraščius, • yra dvasios 
skurdžiai. Nors turi pakankamai savo katalikiškos 
spaudos, jie eina elgetauti pas svetimus, o ten, vietoj 
gero valgio, gauna visokias atmatas. Ir dar blogiau. 
Tokie, kurie skaito nekatalikišką spaudą yra tarsi tie, 
kurie garbina svetimus dievus, svetimiems dievams 
lenkiasi...

Katalikai! Jau užtenkamai esate svetimiems tar
navę ir svetimus šelpę! Jau laikas daugiau atsižvelgti 
į save ir pasirūpinti patiems savimi.

Tarpe kitų gerų darbų yra labai geras darbas už
sisakyti katalikišką laikraštį ir už jį užsimokėti. Šiais 
1935 metais tenelieka nė vienų namų be aiškiai kata
likiško laikraščio! —

(Bus daugiau).

THE PEOPLE’S

SAVINGS BANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

450 Main Street, Worcester, Masš.
Skersai Gatvės Nuo City Hali

11

miem ponam Grigaičiui ir 
Kandratavičiui, už jų di
delę auką, nes padaryta 
pelno, $100.00. Širdingai 
dėkojam visiems, kurie 
aukavo ir darbavosi šiame 
piknike. Širdingą padėką 
mariame Labdaringos drau 
gijos komitetui.

Sekanti nariai aukavo ir 
darbavosi piknike: Grigai
čiai, Kandratavičiai, Mar
celė Jurgelionienė, Gra
bauskai, Jieva Thompson, 
Marijona Gražulienė, Ago
ta Kazlauskienė, Marijona 
Ščiukięnė,, Aleria AnųŠaus- 
kįenė,: Vinęas Kuhsaitįs. -

Darbininkais Marijona 
Morkūnaitė, Albina Ka- 
manduliš, Ona Brokevi- 
čiūtė, Konstancija Vait
kus, Monika Kinsaitė, Ma
ry Anušaūskaitė, Ruth Sa
vickaitė, Albėrta Kava
liauskaitė, Jonas Daučiū- 
nas, Jonas Gražulis, Juo
zas Glodis, Jurgis Kazlau
skas, Aleksandras Mulec- 
kas, Motiejus Ščiuka, Mag
dalena Urmonienė, Mari
jona Gražulienė, Marcelė 
Jurgelionienė, Mikalina 
Brokevičienė/ ’ Domic e 1 ė 
Kunsaitienė, Alena Anu- 
šauskienė, Julė Gladienė, 
Katarina - Bendoravičienė, 
Marijona Ivaškienė, ir vi
sa valdyba pirm. Marijona 
Ščiukięnė, vice-pirm. Feli
cija Kandratavičienė, rašt. 
Magdalena Delionienė ir 
Jieva Thompson, ižd., A- 
milija Milienė.

Visiems, bendrai tariame 
širdingai ačių, vardu viso 
skyriaus ir seselių ir tiems 
aukotojams, kurių vardų 
neparašėme.

■ Valdyba ir Pikniko 
, Rengėjai.

Čiutė) Valinskai rugpiūčio 
26 d. susilaukė gražios du
krelės, kuri rugsėjo 15 d. 
tapo pakrikštyta Alėnytės 
Marytės vardu. Krikštotė
viais buvo p. Andrius Va
linskas ir p-lė Aldona 
Siaurusaitytė. Krikštino 
kun. S. J. Vembrė.

Genovaite Kučinskaitė
Juozas ir Lilijana (pubi- 

nėlė) Kučinskai irgi susi
laukė gražios dukrelės, kur 
ri rugsėjo 15 d. tapo pa
krikštyta Genovaitės - Ar
ime vardu. Krikšto sakra
mentą suteikė kun. Aug. 
Petraitis. Krikštotėviais 
(buvo p; Jonas Kučinskas 
i ir p. Irena Dubinėlė.

Dėl šio pikniko yra šau
kiamas susirinkimas rug
sėjo 20 d-, Šv. Kazimiero 
bažnyčios svetainėje, 7:30 
vai. vakare.

Visų draugijų valdybos, 
atstovai darbininkai ir 
darbininkės, kurie dirbote 
pirmame piknike, meldžia
me ateiti ir į šį susirinki
mą.

Jeigu nusisektų kai ir 
pirmutinis, tai mes turė
tume po pikniko dar ge
resnį balių.

Primenu, kad spalių 12 
d. yra rengiamas Labda
ringos draugijos “Whist 
Party” ir šokiai, 5:30 yaJ. 
vakare: Įžanga 50c. suau
gusiems, 25č. vaikamą/Ųž 
įžąpgos įikietą, kurie da
lyvaus tą. vakarą, gaus 
barčekių ir ką tik norės 
gerti ar valgyti. Taigi .visi 
ir visos važiuokime į Maį-, 
ronio Parką.

• J. Degesiūnas.

yra griežtai reikalaujama^ 
kad kiekvienas darbiniu* 
kas būtų Amerikos pilieti^ 
— kitaip neduoda darbai ’ 
Norintieji išsiimti pilietiš* 
kas popįeras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jiun^U 
tapti Amerikos piliečiui 
Jos kaina 10c., su prisiuh* 
timu 15c. Rašykite: 

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
Šo. Boston, Mass.

J

F. A. VAIŠNORA, M. D.
(VEIKSNER)

/ LIETUVIS GYDYTOJAS
98 Vernon St., Tel-5-7810

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

SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO

, WORCESTER, MASS.
n

MOKYKLA ATEIVIAMS

NAUJA PORELĖ

KIEK OKUPACIJOS ME
TU VOKIEČIAI PADARĖ 
LIETUVAI SKRIAUDOS

Juozas Kučinskas ir Ma
rijona Čepuliutė susituo
kė rugpiūčio 10-tą dieną, 
Šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Liudininkais buvo jaunojo 
brolis Petras Kučinskas, 
pamergė Alena Čepuliutė, 
jaunosios sesuo. Petras ir 
Magdalena Kučinskai, gy
venantieji* Sterlin£, Mass.' 
yra jaunojo tėvai, gi An
tanas ir Margareta, Čepu
liai, yra jaunosios tėvai, 
gyv. 75 Hamilton gatvės.

Jaunieji buvo Išvykę į 
Lake Champlain, New 
Hampshire ir grįžę apsigy
veno 75 Hamilton gatvės.

LAIDOTUVĖS

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141 
” 8-3760

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS

Office:

638-642 WOR0ESTEB,
Slater Bldg. MASS.

M

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bučinskas, 
Savininkas

Mes visuomet užlaikome švie
žią tavorą. Pamggykite mūsų 
patarnavimą. Už pristatymą 

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

Vieša dieninė mokykla 
ateiviams yra kasdieną 
laike mokyklos metų La- 
martine gatvės mokykloj 
nuo 9-tos valandos ryto i- 
ki 4-tos valandos po pietų, 
ši mokykla yra vyrams ir 
moterims, kurie dirbą nak
timis ir negali lankyti va
karinės mokyklos. ĮJžsire-

gistruokite Lama r t i n e 
gatves mokykloj arba Di
rektoriaus raštinėje, kam
barys 415, Chamber of 
Commerce budinkas, 32 
FrankĮin St., Worcester, 
Mass,

SVEČIAI
Pirmadieny atvyko Wor- 

cesterin pasisvečiuoti kun. 
Andrius Degutis, Shenan- 
doah, Pa. lietuvių parapi
jos vikaras. Sykiu su juo 
atvažiavo jo mamytė, pus
brolis p. Kazys Raškevi- 
čius, p. Izabelė Raškiūtė ir 
p. Konstancija Grigiūte 
atlankyti kun. Degučio 
tikros sesutės — sesers M. 
Veronos ir sesers M. Elia- 
nos. Iš čionai atlankė Ma- 
rianapolio kolegiją, Main 
valstiją ir White Moun- 
tains N. H. Pasisvečiavę, 
vėl grįžta į mainų karalys
tę — Pennsylvaniją.

Rugsėjo 12 d. miesto li
goninėje pasimirė Kazi
mieras Ivanauskas, 50 m. 
amžiaus, nuo 22 Fox g-vės. 
Jis turėjo rūbų krautuvę 
ant 87 Millbury gatvės. 
Nuliūdime paliko žmoną 
Prancišką (Dargiūtę), sū
nų Kazimierą ir dvi sese
rį. Mikalina Misevičienę ir 
Uršulę Lietuvoje. Iškil
mingos laidotuvės įvyko 
šeštadieny rugsėjo 14 d. 
Šv. Kazimiero par. bažny 
čioje, kame kun. Aug. Pet
raitis atlaikė gedulingas 
pamaldas už velionį. Tapo 
palaidotas Notre Dame 
kapinėse. Laidotuvėse pa
tarnavo graborius p. Joze- 
fovvskis iš 52 Ward gatvės.

Amžiną atilsį duok jo 
sielai Viešpatie!

IŠ LABDARINGOS 
DRAUGIJOS VEIKIMO

ŠIRDINGA PADĖKA
BRONIUS LEKECKAS 

GRĮŽO Į MOKSLĄ

NUO REUMATIZMO SKAUSMO 
AR GĖLIMO

VAITOK KAPO-SALVE
ši inostib yra garantuotu ar pinigui grijžinanil. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant •pareikalavimo galime prisiųsti liūdijimus.. Geriausia 
mostls dėl riimatų ar kitų Skaudulių. Mes- patys darom jų Ir Giiran- 
tuojam. Siunčiu per paStij su mielu noru blle kur.

VIENINTELE LIETUVIŠKA VAISTINE \WORCESTERYJ
SOOTKOOS DRUG CO.

90A Millbury St. Tel. 2-9592.

Seserų Rėmėjų skyriaus 
piknikas įvykęs rugsėjo 8 
d., š. m. Maironio Parke, 
buvo labai pasekmingas- 
Žmonių atsilankė nemažai, 
tad ir pelno dėl musų ge
radarių Seselių liko. Užtat 
ypatingai, dėkpjam širdin
gai, vardu Seselių gerbia-

Bronius Lekeckas, gerai 
žinomas inžinierystės mo
kslo studentas, išvyko į u- 
niversitetą, Lurham, 
H., rugsėjo 9-tą dieną.

N.

KRIKŠTAI
Alena. V^ąl^itė 

Juozas ir Birutė (Bile vi-

Liepos 31,1935, buvo su
rengtas Labdaringos dr. 
balius visų drąugijų valdy
boms atstovams ir darbi
ninkams, kurios draugijos 
prisidėjo surengti Labda
ringos dr. pikniką gegužės 
19,1935.

Rengimo valdyba nutarė 
surengti ^r vieną pikniką 
dėl Labdaringos draugi
jos, spalių 6, 1935, Mairo
nio parke.

“L. K.” paduoda tokias 
žinias. Nei badmečias, nei 
per didžiuosius karus mū
sų tėvynė tiek nenukentė
jo, kaip per okupaciją.

Šiaulių apskrity už ta
riamą užsilikusių belaisvių 
globą sušaldyta 382 vyrai - 
ir 14 moterų, už neva gin
klų laikymą — 129 vyrai 
ir 2 moterys. 1800 vyrų iš
vežta i priyerstinus dar
bus lageriuose. 1114 išveš- 
tųjų mirė badu ar kalėji
muose, kiti gi vos gyvi grį
žo namo, tačiau ir tų 486 
mirė kaulų, plaučių džiova 
ir kitokiom ligom. Gyvų 
teliko tik 100. Jie dar iki 
šiai dienai pasakoja apie 
vokiečių elgesį baisiausius 
dalykus.

O kur gi kiti apskričiai ? 
Apskaičiuota, kad viena
me tik Nepriklausomosios 
Lietuvos plote vokiečiai 
sušaudė, kalėjimuose iš
marino 8520 vyrų ir 84 
moteris. Badu ir visokiom 
ligom mirė 18.000. Užkrės
ta venerinėm ligom 9.400.

Dvasiški jos žiniomis, vo
kiečiai išvežė 421 bažn. 
varpų 3 milijonų aukso 
rublių vertės, sudegino ar 
niekais pavertė 39 bažny
čias ir 18 bažnyčių išplėšė. 
Atitinkamų įstaigų tvirti
nimu vokiečiai išvežė už 
100.000.000 aukso rublių 

1 miško, už tiek pat sviesto, 
kiaušinių ir paukštj^snos.

Kiek iš viso sudegino ū- 
1 kių ir trobesių, sunku pa

sakyti. Tačiau turimomis 
• žiniomis, šis turtas siekia 

šimtus milijonų. Viename 
tik Šiaulių apskrity buvo 
sudeginta 382 trobesiai, 
dauguma su gyvuliais.

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A' 
merikoje, reikėtų kiekvie 
nam patapti Amerikos pi

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
‘‘Darbininko” “Worcesterio Žody”

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
J ADVOKATAS

Office
Room 401 WOR0ESTER,
Slater Bldg. MASS.

M. A. CIVINSKAS & 00.

? LIETUVIS - - * 
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininku KIRPYKLA ir: 
barzdaskutykla.

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

GREEN MOUNTAIN, 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS

Woreester To Webster Road •
Visokią Valgią, Užkandžą ir 

Gėralą į
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

Pianos — Radios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis
Sąlygomis

Per 30 metą patenkinančiai ’ 
turėjome reikalus su lietuviais!

CHARRDN’S ’
20 Trumbull St. Woroeitar, 

Tel. 40480 Man.

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONĄ KUNDROTAI

SAVININKAI ■
63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.

DIAE5-63CT "
ZSSM
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B.
FEDERACIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS.

A. L. R. K. Federacijos Naujosios Anglijos Aps
kričio nepaprastas suvažiavimas įvyks rugsėjo 29 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Juozapo par. svetainėje, Rogers St., 
Lowell, Mass.

SHENANDOAHi PA.
. ’ __ J •11 —— —

‘PARAPIJOS MOKYKLA

Visi šio apskričio skyriai prašomi išrinkti atsto
vus. Bus išduotas raportas iš Federacijos Kongreso.parapijos nuosavybių pe- • Visi pamokslai buvo to- našavo šv. mišias. Jam a- 

ki įdomūs ir įspūdingi, sistavo kun. M. Dauman- 
kad vaikučiai, tik laukė 11 tas ir kleb. kun. I. Valan- 
valandos. Penktadienį ger- čiūnas.
biamasis mūsų Tėvelis pa- Liudininkais buvo p. M. 
sikvietė svečių kunigų, Vaškevičiutė ir p. Juoza- 
kad pagelbėtų išpažinčių pas Alauskas.

Jaunavedžiam linkime 
vaikučiai ėjo išpažinties ir linksmo ir laimingo gyve- 

M.B.

“Pūtis”

MĖSOS STREIKAS
»! Kardinolo lietuviams pa-.
įvesta buvusi vokiečių mo- Mūsų apylinkėje mėsos
t JT 1 - -j-? - - —e ---------------- j. - —“ _

’^madienį. Seserys Kazimie- sidėjo, taip ir išnyko. Per
,’kykla atidarė pereitą pir- streikas, kaip staiga pra- kiaus,fti visi mokyklos 
madienį. Seserys Kazimie- aidėjo, taip ir išnyko. Per v<x;ku;;a; A
rietės veda mokyklą. Mo- keletą savaičių moterų bu- t§e§tadieni0 jr sekmadienio nimo.

,'kykloj yra visi pirmieji fJal energingai ir entuzias- rytą visi priėmė Šv. Ko-I 
jaštuoni skyriai. langai pikietavo mėsų^uniją r Juzytė. |i . 'aotuuiH onyiiui. į « x

, • •• . ., ,i kompanijas, skerdyklas ir 1
i Pirm atidarymo mokyk- vietinius krautuvininkus.
i įlos, vokiečiai, taip vadina- gįos moterys, kelių sveti- 
} lietuvių komitetninkų moterų prikalbintos 
i . jsukurstyti ir su moraline taip daryti, tikslu - sulyg 
L ikomitetnmkų pagelba, sta- smon,ų nuomonės, diskre- 
--r tė visokias kliūtis, kad tik djtuoti dabartinę demo- 
. _ rtoji mokykla nebūtų atida-,krat vaidžią. Moterys, 
į": ■' r?!?a. lietuviška para- kurj09 tikrai norėjo mėsos 

kainų numušimo, pamatė, 
parapijos neva kad jos nieko nepelnys iš

vadina ethiopiėčiams; ku
riuos dabar arogantiškas 
italų fašistų vadas, Musso- 
lini būtinai geidžia paver
gti. Tai ir vietinis veikė
jas, kuris daugiausiai dar
buojas plunksna, Kazys 
Vidikauskas ne tik, kad 
jiems užjaučia, bet jų nau
dai net jau ir kovoja... 
plunksna gindamas abisi- 
niečių poziciją, rašo da
bartiniu laiku, jiems prie
lankias eiles. Šiomis die
nomis p. Vidikauskas su-

Darbininko” No. 70 til
po aprašymas p. Rupšių 
[vedybinio gyvenimo suka- 
ktuvių. Tame aprašyme į-1

Į sibriovė klaida, būtent, ju-; posmavo eiles naudai abi- 
’biliejatų pavardė buvo iš- jsiniečių ir anglų kalboje.

Tariame nuoširdžia Da.!spausdinta: Rukšiai, o; Pointbrizietis.1 ariame> nuoširdžią pa bQ . Rupšiai K v
dėką gerb. kleb. kun. I. i J r
Valančiūnui, kun. Dr. 1

PHILADELPHIA, PA.
VIEŠA PADDKA

MAHANOYCITY, PA.
Antradienį, rugsėjo 3 d., 

racijos Kongreso giedant iškilmingai prasidėjo pa- 
ir dainuojant'rapijinė mokykla.

v . . .w [svetainėje “Vargonininkų .......... ’ *senms uz dalyvavimą baz-

• . ,v. . „ J . . SEKTINAS DALYKĖLISMartuseviciui uz dvasnų, Kas irdėjo laike Fede. 
patarnavimą sergant - ir

A. L. R. K. FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO RUGSĖJO 29 D., LOWELL, MASS. 

DIENOTVARKĖ

5.

6.

vpijinė mokykla.
' « , Mūsų ]_
rtrustisai ir komitetninkai,' t0 streiko, susipratusios palaidojant mūsų mylimą
;įjųjų susirinkime, tarėsi su atsisakė toliau dalyvauti sūnų. Taipgi dėkojame Se- i - - •

kad vokie I at- -i ži - • serims už dalyvavimą baž- Chicagos”, tas, suėjo į bažnyčią išklausy-
kad vokie-| Strelko vadoves ir orga- nycioje su vaikučiais; gra-'tikiu> 3upras kadnariai tų gv. Mišių Po šv. mišių 

£ to Choro verti pagarbos ir įvyko palaiminimas su Šv. 
!... Tad, kaip Sakramentu.

------------------- ---------- ■ Gerb. Klebonas pasakė 
rius vietinis veikėjas, ger- vaikučiams turiningą pa- 
biamas Kazys Dryža, nors mokslą paragindamas, kad 
privačiai — savo šeiminiu- = imtųsi mokslo ir išeitų tik- 

i lietu-

1. Suvažiavimo atidarymas malda.
2. Atstovų registracija ir mandatų priėmimas.
3. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
4. Sveikinimai.

Praeito suvažiavimo protokolo skaitymas ir ne
baigti reikalai.

Iš Federacijos Kongreso atstovo A. F. Kneižio 
raportas.

7. Kun. P. M. Juro referatas: “Katalikų Akcija”.
8. Referato kritika.
9. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.

10. Vieta kitam suvažiavimui.
11. Suvažiavimo uždarymas malda.

A.L.R.K. Federacijos N. A. Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas Kun. P. Strakauskas 
Pirmininkas Vladas Paulauskas 
Raštininkas B. Jakutis.

Vaikučiai organizuotaivokiečių neva trustisais, ir (tame streike.
•J Žmones kalba, I--- ------- | ^Licmu V<&uuvc>3 Al uigct- iii<ytiujuou vainuxiaio, gL<x-
jčiams pažadėjo duoti mo- Į nizuotojos, keletą kartų boriui P. Užumeckui už 

oralinę ir piniginę pagelbą,išvažiavusios į......................................................
‘r jųjų kovoje su mūsų diece- (nius miestus, i

■ į^zijos Kardinolu. ten organizuoti moteris, į už dvasinius bukietus ir
,r; Neva parapijos susirin- j kad ir tos panašiai darytų.' gėles.
.j;kime buvo priimta rezo-; joms nepasisekė. Vien Gi- Dėkojame visiems kas
JlUucija, kuri tilpo vietinia-' rardvillėj, turėjo šiek tiek tik kuo nors mums pagel- i^bn^

j Iv me laikraštyj. Rezoliucija, ;pasisekimOe Ten žmonės bėjo nuliūdimo valandoje. Lk PavyzdinSals
įkaip tilpo laikraštyje rug- [ pradėjo daužyti langus ir | Liekame nuliūdę,

r “sėjo m., 14 d. skamba! “ -- ---
t- į šiaip:
; 4: Statement Made By St. (p0 tam streikieriai ir ten;
? .Į ^e?rSe s Congregation. ;tuoj susiprato ir tuomi

••Editor, Herald: In order[streikas baigėsi.

Į. impręssion or misunders-|prisidėjo prie streiko.
• tanding which may have i — .................

j artimes-Ipatarnavimą ir visiems gi- pamylėjimo!... 
megmo irmmenB ir pazjstamiems Įek/suJžinoti to choro na*_

|trokus kol keletą jų vadų Visa V. Rimgailą šeimyna' “žsipelnė pagarbos.
i buvo pasodinta kalėjimam' -------------- i
i Po tam streikieriai ir ten LAIDOTUVĖS

• j mylėjo... Ir ištikrųjų, už tą .viais.
i gerbiamas Kazys Dryža ' šią savaitę užsiregistra- 

i.— vo 35 mokįnįaį pirmame
skyriuje. Išviso mokinių y- 
ra apie 320. Seserys Pran- 
ciškietės veda šią mokyk
lą. Viena iš didžiausių Lie
tuvių Mokyklų Phiiadel- 
phijos Diecezijoje.

Mažytė.

Azura.
Rugsėjo 16 dieną iškiį aBISINIEČIŲ ŠALININ- 
inprjii sii šv mišinmis iš-Kituose mingai su šv. mišiomis iš1 KAS

; to correct any erroneous ’ miestU0Se žmonės visai ne- Šv. Kazimiero lietuvių pa-! ;
. . rapijos palaidotas Alphon- , . ūžiančia abisinie-

’ tanding whicii may nave. Mūsų mieste streikieriai sas Rimgaila, 9 metų am-L. Jį' J , . ..
. įpteveloped in the Holy Fa- sušaukė susirinkimą su žiaus, gyvenęs su savo tė-! ’

? . School controversy krautuvininkais. Iš vieti-, vėliais 318 Wharton St.
I :!!by the freąuent ūse or nįų krautuvininkų reikalą-Į Šv. Mišias atnašavo; kun. į 
p. ^misuse of the vyord “Lith-I^). 20% kainas sumažinti, t Dr. Martusevičius.’ Palai-
i ;j:uanian”, the St. George’s, žinoma, tai buvo jau per- dotas Šv. Kryžiaus kapuo-
į 4 Lithuanian R. C. Congre-, daug. Krautuvininkai ne- se. Laidotuvėse patarnavo
f ;; gation makes the follow-. karti, kad kainos taip pa-1 graborius p. A. Užumec-
* > ing statement and say: | kįi0 įr jįe negali jas suma- kis.
•1 • 1- — That they are not žįntj Įr dar biznyje pasi-l Liko dideliame nuliūdi-

vin any way responsible for > likti. Susirinkimas baigėsi me tėvai, sesutės ir vienas

I KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

>^the part taken m the mat-, pasekmių
ter by the priest stationed Į Taip baigėsi šis įdomus 

* at St. George’s Church. į mėSOs streikas. Kur tik
2. — That they are not buvo kiek nors streikierių 

in sympathy with any — vadovės buvo lietuvės, 
; movement which would net ir nemokančios angliš-

broliukas.
Teilsisi ramybėje!

NAUJOS ANGLIJOS VY- 
ČIAMS IR VISUOMENEI! :į-“ «Ju^ul

viešųjų darbų, nes lietu- nešė, kad prasidėjus šal 
viai vienas kitam padeda 
įprašydami į dirbtuves.

Šioje kolonijoje lietuviai 
turi keletą draugijų. Šv. 
Kazimiero draugija yra di
džiausia ir seniausia drau
gija. V. M.

NASHUA, N» H.
APSIVEDĖ

Rugsėjo 2 dieną apsive
dė p. Juozas Kudžma su 
Alice O’Neil.

tesniam orui vėl prasidės 
svetainėje kortavimo va
karėliai.

Pirmas toks vakarėlis į- 
vyko pereitą savaitę. Da
lyvavo daug žmonių. Kor
tavimo vakarėlių pelnas 
eina parapijai. Kortavimc 
vakarėliai įvyks kas an 
tradienis. Sodalicijos drai 
gijos narės energinga 
darbuojasi, kad tie vaka 
rėliai būtų sėkmingi. Jo; 
pagamina ir užkandžių.

Šiomis dienomis išvyko 
tęsti mokslus Leonas Ta- 
mulionis į Marianapolio 
Kolegiją. Jis yra Vinco ir 
Viktorijos Tamulionių sū
nus.

Taipgi išvyko mok. Vin
cas Gaidys į Hanover, 
Vermont mokyti Hanover 
High School. Jis taipgi y- 
ra tos mokyklos sporto 
“coach”.

PARAPIJOS BAZARAS
Spalių 3, 4, 5 dd. įvyk 

Šv. Kazimiero parapijo 
bazaras. Jeigu bus gera 
oras tai įvyks parapijo 
kieme, o jei blogas tai baž 
nytinėjė svetainėje. Bu 
daug įvairumo ir brangi 
dovanų. Verta kiekvienai 
ateiti.

, šiuomi pranešama, kad Pas save .Pa:r^n?rį^° ■^'a" 
N. A. L. Vyčių pusmetinis dio gnipę ispildyU koncer- 
suvažiavimas perkeliamas parodyti atholie-

Rugsėjo 7 d. staiga pasi- | nuo rugsėjo 29-tos į spalių ^.anįs Paveikslą Ra-

MIRĖ JUOZAPAS 
NORBUTAS

KORTAVIMO VAKARĖ
LIS

Kun. Dr. A. Bružas pra-

KATEKIZACIJOS 
PAMOKOS

Jau prasidėjo mūsų pž 
rapijoje katekizacijos pa 
mokos. Daug vaikučių si 
sirenka mokytis.

take the rightfully-ovmed ,kai kalbėti. Jų tikslas bu- mirž Juozanas NorbuUs "T*30 - • !-SP? U dio Studijos,
property of the Holy Fa-į vo pagirtinas, bet iu veiki- •mn+’ii amžiaus orinr 3F? . v v- v ... v I TYo v Vai v. i vylrt

ART-BRIC SIDING 
vrill modenuze yoinr home

BIRD

; property ot the Holy * a-; vo pagirtinas, bet jų veiki- 61 metų amžiaus, gyv. 35 
^Congregation and mo priemonės buvo peik- Tasker St.

| Laidotuvės įvyko rugsė-[ vldence7R.rL 
■ jo 11 dieną su šv. mišio-i r- - -
imis, kurias atnašavo velio-1 . . f . ° - dalv-'nil muzikos ir kalbų, inin sūnus kuri R NTnrhn ‘aeiegatų norės daly -| vauti tame nepaprastame I Rengėjai visus kviečia a- 

įvykyje Providence, tai teiti ir pasigerėti gražia 
permaina yra būtinai rei- [lietuviška programa ir as- 
kalinga. [ meniai susipažinti su Dar-

Kviečiame visas kuopas bininko Radio Programos- 
kuoskaitlingiausiai daly-dalyviais iš Bostono.
vauti pusmetiniame seime! Pažymėtina, kad Radio 
su naujomis jėgomis ir Programos Vedėjas ir Ko- 
mintimis- 'misija nuoširdžiai kviečia

Taipgi kviečiame visus visus dainininkus ir muzi- 
dvasiškius, profesijonalus kus į tą vakarą ateiti, nes 
ir tų kolonijų jaunimą,' nori iš visų parinkti kele- 
kur negyvuoja Vyčiai ar- tą, kurie atvyktų į Bosto- 
ba apsnūdę atvykti ir pri- n4 ^dalyvauti Darbininko 
sidėti prie to gražaus ka- 
talikiško ir lietuviško dar
bo!

Nepamirškite di e n o.s 
Spalių 13, 1935. Vieta — 
Šv. Pranciškaus parapijo
je, Lawrence, Mass. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų.

Vincas Kereišis, 
Pirmininkas.

hand it over to the ūse of tinos, ir kadangi tikslas 
those who have no right j nepateisina priemonių, tai 
t° it. i sumaningesni žmonės ta- VCAXV.

■3k^i'I?at legal.a"f'me streike visai nedalyva-.nio’gūnus, kun. S. Norbu- 
rightful members of St. vo. Moterys, pamačiusios, tas prie didžiojo altoriaus. 
Georgės Congregation kad tik mūsiškės tame jam asįstavo kun Dr 
who maintain the church streike dalyvauja ir, kad Martusevičius ir kun. m’. 
property have no^children. jos nieko pikietavimu ne- Daumantas. F.\ “ ’ : .

mėsos altorių atnašavo kleb. kun.
. . n • I. Valančiūnas ir kun. J.

_ ... - . , Mano nuomone, jei darbo čepukaitis. Laike egzekvi-
desire and will not be a negalima gerai padaryti—i jų šv. mišias atnašavo ku- 
party to depnve the Holy tai geriau to darbo visai 
Family Congregation of nepradėti. !

x__ Shenadoah’rietis. ’

in attendance at the Holy ' iškovos, 
Family School.

4. — That they have no

suiro ir ] 
streikas jau palaidotas.

their property or in any 
way interfere with their 
rights. {

Very Truly,
; „ ANTHONY MELUSKY,

President, St. George’s 
R. C. Cengregation, 
and the Trustees.

. Reikia stebėtis, kad tie, 
kurie vadinasi lietuviais 
ir katalikais daro kliūtis 
lietuviškai ir katalikiškai 

•.mokyklai. Juk kiekvienas 
lietuvis ir katalikas ture- 

. tų džiaugtis ir visomis iš- 
|1 . > galiomis lietuvišką ir ka- 
j ’.talikišką mokyklą parem- 

’ti.

f r
i ■ ■

?

•' Pereitą savaitę vietinia- 
„me anglų kalbos laikraštyj 
: taipgi paskelbė, kad neva 
-:šv. Jurgio parapijos trus- 
• tisai atnaujino paskolą 
‘ ant bažnyčios ir ją padidi- 
, no iki $30,000. Skola aiit

SCRANTON, PA.
MOKYKLOS ATIDARY

MAS
Rugsėjo 3-čią dieną, Šv.

I bažnyčios šventinimo, šv. | Darbininko Radio gru- 
! Kazimiero parapijoj. Pro- Pei vadovauja muz. Rapo- 
• • - T Tnžbn

Kadangi daugelis būsia-
las Juška.

Koncertas susidės iš dai-

Prie šoninių kalinga.

I. Valančiūnas ir kun. J.

Juozapo par. mokyklos 
mokiniai užsiregistravo. 
Suvirš keturi šimtai moki
nių. Trečiadienį mokiniai 
pradėjo tikrą darbą. Kle
bonas kun. J. Kuras taip 
sutvarkė, kad pirmas tris 
dienas turėtume rekolekci
jas. Rekolekcijas vedė 
pats mūsų klebonas.

Rekolekcijų tvarka buvo 
šitokia:

11:00 vai. pamokslas

nigas M. Daumantas ir 
! kun. dr. Martusevičius.
Sanctoriume buvo kun. I.
Zimblys, kun. 
kun. McTague, 
Praspalius.

Daug žmonių 
laidotuvėse.

Palaidotas iš Šv. Kazi
miero par. bažnyčios Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius p. A. Ūžumec- 
kis.

Amžiną atilsį duok velio
niui Viešpatie! M.B.

Paukštis, 
kun. L.

dalyvavo

VESTUVĖS
Pranciška Alauskaitė, 

gyv. 2831 So. 80th St. ir 
Jurgis Marcinkevi č i u s, 
biznierius iš Girardville 
priėmė Moterystės Sakra-

ATHOL, MASS.
RADIO KONCERTAS
Rugsėjo 22 d. š. m., 7:30 

vai. vak., šv. Pranciškaus 
par. svetainėje įvyks Ra-

2:30 Rožančiaus kalbėji- mentą šv. Kazimiero par.!dio Koncertas, kurį išpil-

3:00 Palaiminimas ęu kas, jaunosios brolis šutei- pė iš Bostono. 
Šv. Sakramentu. kė jiem Sakramentą ir at- /*.......... ... _

bažnyčioje. Kun. A. Alaus-I dys Darbininko Rhdio gru-

Atholieeiai supratę dide-

Radio Programoje.
Rap.

VVESfFiELDTMASS.
Darbai šioje kolonijoje 

pagerėjo. Dvyračių dirb
tuvėje dirba dienomis ir 
naktimis po 10 valandų. 
Tik visa bėda, kad algos 
labai vergiškos. Moka tik 

j po 35 centus į valandą. La
bai mažai yra darbininkų, 
[kurie gauna po 40 centų J 
valandą.

H. B. Smith dvi geležies 
dirbtuvės irgi pradėjo dir
bti po 5 dienas į savaitę. 
Dar yra darbininkų, kurie 
dirba prie valstybės viešų
jų darbų. Bet lietuvių tur 
būti nė vieno nė&a prie

Pagražinkite savo namus, kad jie puikiai ir 
turtingai atrodytų vartojant BIRD ART-BRIC Si- 
ding apmušant namo sienas.

Art-Bric Siding apmušant namą, tikrai yra 
labai ekonomiška. Be to, gražiai moderniškai pa- 
puošite savo namą, kurio niekad nereikės molia- 
voti.

Bird Art-Bric Siding yra pa
daryta įvairių gražių spalvų. Lei
skite mums parodyti Tamstoms 
šio materijolo pavyzdį ir apkai- 
nuoti kiek visas materijolas kai
nuotų pagražinimui Tamstų na
mo.

BAY STATE LUMBER Co,
186 SOUTHAMPTON IR CUMMINGS ST., 

(arti Andrew Sųuare)
TEL. HIG. 6502 BOSTON, MASS



$en£įadfenis, kugsejo 20, iOŠb 
—MMM J~į|l W.' Į IKM'gi

BROCKTON'O BIZNIO APŽVALGA
DAR VIENOS MESTU

VUS
PASKUTINIS ŠIOS 

VASAROS PIKNIKAS

ŠV. ALFONSO MOKYK- atkalbėti rožančiaus dalį 
LOS ŽINUTES (už velionio sielą. Kaip prie 

------ ------ Luckuvienės, taip prie 
Pirmos mokslo savaitės Juškelio buvo prisiųsta 

trečiadienį įvyko pirmas daug gėlių nuo prietelių ir 
Angelų Sargų altoriaus—' 
tarnų draugijos susirinki
mas. Buvo rinkimai į nau
ją valdybą. Higinas Pečiu
lis, 8-to skyriaus mokinys, 
beveik vienbalsiai tapo iš
rinktas pirmininku. Juo
zas Žakas jam pagelbės 
vice - pirmininko vietoje. 
Kuklūs J. Zakarka eis raš
tininko pareigas, o Alfon
sas Remeikis rūpinsis

Sekmadienį, 5 vai. po 
pietų, kun. Keidošius su
teikė sakramentą motery
stės Aleksiui Černauckui 
ir Lelijai Kariškevičiutei.

Sekmadienį, rugsėjo 22 
d., tuoj po sumos įvyks 
paskutinis šios vasaros 
piknikas parapijos naudai.

Abudu jaunuoliai yra gan I Vieta yra Visiems žinoma 
plačiai žinomi mūsų para- — Arion Parke. Kadangi 
pijoj, todėl gausus žmonių [šita bus paskutinė vasari- 

__  _ būrys susirinko, kad būti nė pramoga, tai rengėjai 
pažįstamų reiškiančių sa- į jiem liudytojais. Nors jau tikisi skaitlingo būrio 
vo užuojautą. Gaila, kad senas, tačiau visgi peikti- žmonių. Apie pikniko ren- 
žmonės vis dar nesupran- nas yra paprotys berti ry- gejus ir jo vaisius bus pra-
ta tuštumo ir nenaudingu-1 
mo gėlių laidotuvėse. Men-1 
kiausia dvasinė dovana 
daug daugiau numirėliui 
naudos suteikia} negu, pil
nas kambarys gėljų.^Pini- 
gai išaikvoti- gėlėms4 to
kiuose atsitikimuose, jei 
būtų paaukoti šv. mišiomis

žius ant jaunuolių kaip 
prieš šliūbą, taip ir po 
šliūbui. Ne kartą man te
ko matyti keli svarai ry- 

, žiu išbertų ant bažnyčios 
laiptų ir šaligatvio. Tiesą 

■ kalbant, tai yra kvailas, 
(jei ne visai beprotiškas į- 
'protys, stabmeldžių užsili-

nešta sekančiame “Darbi
ninko” numery.

MININT CLEVELANDO 
EUCHARISTINĮ 

KONGRESĄ

pijos susidarys keletas ra
telių. Bet šios parapijos ir 
visų kitų parapijų jauni
mas turi suprasti, kad yra 
didelis pavojus jaunimui 
žaisti, kur parsiduoda gė
rimai.

Čia Detroite neseniai 
priešbažnytinis choras iš
kėlė klausimą per savo 
laikraštį ar negeriau būtų 
panaikinti gėrimų biznius 
ten, kur yra jaunimas. 
Remtinas sumanymas, ir 
tai turime siekti; Visas 
jaunimas, ne tik šios para
pijos turėtų nutarti sam
dyti vietas žiemos sportui 
ten, kur nėra gėrimų.

laisvas rankas turėti, kad 
ąo metų ar po kelių metų, 
reikalui esant, galėtų savo 
bonus ai1 išpirkdyti arba ir 
toliau pratęsti,, — Lietuvos 
Laisvės Paskolos įstaty
mas jiems Užtikrina tuos 
pačius nuošimčius pilnu
moje.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Informacijos Skyrius, 

Washington, D. C. 
1935 m. rugsėjo mėn. 13 d.

KAKLARAIŠTIS BUTŲ 
PRAŽUDĘS LAKŪNU

(CLASSIFIED)

M. H. WALSH DAIRY
Gamintojai geriausios rūiics

PIENO ir SMETONOS
)

Specialia vaikams pienas »
348 Oak St. firočkton 21UL

WASHBURN BAKĖRY
INC.,

PUIKŪS KEPĖJAI
DUONOS ir PYRAGU J

507 Pleasant St.
Tel. Brockton 5401

t t . J.LI

■ Į T T į . ,

tvarka, atlikdamas tvark-|arba išdalyti pavargėliams'kęs burtas, ir privalėtų 
dario priedermes. Šįmet atneštų mirusiam žmogui, būti panaikintas. Stebiuos, 
altoriaus tarnų dr-joj tū-|naudąr kurios vertės mes (kad mūsų kunigai apie tai
rėsim nemažiau narių kaip 
ir kitais metais. Ta pati 
Sesutė, ką per trejus me
tus rūpinosi altoriaus tar- 
nais šįmet vėl juos globos. 
Visi naujai įsirašę nariai 
turės išmokti minstrantū- 
rą iki Kalėdų, nes kitaip 
kun. Mendelis neprižada 
kviesti Kalėdų dieduko, 
kad juos atmintų šventėse.

Penktadienį po pietų į- 
vyko Vaikelių Marijos dr- 
jos pirmas susirinkimas, 
kuriame sekančios mergai
tės laimėjo rinkimuose. O- 
na Jasaičiūtė liko išrinkta 
pirmininke, o Albina Viš- 
niauskaitė, vice - pirminin
ke. Eleonora Pečiuliūtė 
raštininkė, o Sesuo Mari
jona, draugijos globėja, iž
dininke. Buvo .vairių įne
šimų ir svarstymų. Nutar
ta bent kartą į savaitę tu
rėti siuvimo valandą, kad 
mergaitės gautų progos šį 
tą pramokti ir mamytėms 
šį tą pasiūti.

Sesuo Vyresnioji, nuve
dus vaikučius bažnyčion, 
išdalino jiems vietas, ku
rias jie užims laike visų 
pamaldų. P. čižauskas tu
rėjo repeticijas giedojime 
ir sekmadienį, po vasaros 
atostogų tylos, vėl per mi
šias 8:30 vai. ryte vaiku
čiai gražiai giedojo lietu
viškas giesmes. Vaikučių 
giedojimas tikrai papuo
šia bažnyčios pamaldas.

Vargdienėlis.

čia ant žemės negalime į neprisimena iš sakyklos, 
teisingai įkainuoti. Būtų | nes tas ryžių bėrimas ne 

. 2. _ _ 2. priteršia bažnyčią, Die
vo ir maldos namą, bet 
taipgi daro nemalonumą 
jauniesiems ir kitiems ves
tuvių dalyviams. Laikas 
jau būtų susiprasti ir tokį 
peiktiną paprotį iš mūsų 
visuomenės gyvenimo iš
rauti.

labai pageidaujama, kad 
ateityje prie numirėlių bū
tų matoma daugiau dvasi
nių gėlių, negu gelių, ku
rias duobkasiai ne kartą 
su piktumu ir keiksmais 
turi sudeginti. Abėjoms 
laidotuvėms gražiai patar
navo Jonas Grebliauckak

Kun. Mendelis pareiškė 
iš sakyklos pereitą sekma
dienį, kad rugsėjo 22 d. vi
sos mišios bus su išstaty
mu ŠŠ. Sakramento. Tai 
daroma, kad visiems sutei
kti progą atlikti šv. valan
dą, kad padėkojus Jėzui už 
tą brangią Eucharistijos 
dovaną ir kad išprašytų 
palaimos ir gausių vaisių 

Į • Eucharistiniam Kongre
sui, kurs įvyks kitą savai
tę Clevelande.

Baltimorės Kronistas.

Šią savaitę Šv. Petro pa
rapijos klebonas buvo iš
vykęs į Saginaw, Šv. Jur
gio parapijon pas kun. S. 
Kučą dalyvauti 40 vai. at
laiduose. Ten jis pasakė 
pamokslą. Saginaw yra tik 
viena lietuviška parapija 
ir tai maišyta. Ar ne sar
mata lietuviams, kad neiš
gali išlaikyti vieni savo 
parapijos. Lietuviai turėtų 
dalyvauti ir remti savo 
parapiją.

LIETUVOS LAISVĖS
PASKOLOS REIKALAI

NETIKĖTOS MIRTYS

Pereitą savaitę tą pačią 
dieną, antradienį, žiauri 
mirtis aplankė netikėtai 
mūsų koloniją ir išplėšė iš 
mūsų tarpo net du asme
niu, būtent, Marcelę Luc- 
kuvienę ir Vincą Jūškelį- 
Juškevičių. Abudu be jo
kios persargos, be jokio 
nusiskundimo, apalpo dir
btuvėse ir už poros valan
dų jau buvo amžinystėje. 
Luckuvienė palaidota su 
trejomis mišiomis šešta
dienį, rugsėjo 14 d.; o Vin
cas Juškelis irgi su bažny
tinėmis apeigomis pirma
dienį palaidotas Hely Re- 
deemer kapuose. Kadangi 
Vincas Juškelis buvo se
nas parapijonas ir priklau
sė prie ŠŠ. Vardo vyrų dr- 
jos, tai sekmadienio vaka
re prieš laidotuves susirin
ko pulkas vyrų ir kun. 
Dubinskui vadovaujant at- 
kalbėjo dalį rožančiaus Už 
mirusio nario sielą. Tą pa
čią dieną po pietų atsilan
kė kun. Mendelis ir vieti
nės Sesutės Kazimierietės

Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Lietuvių piknikai jau 
baigėsi. Visų parapijų pik
nikai buvo sėkmingi. Kai- 
kurios draugijos, nepri
klausančios prie parapijų, 
skelbėsi, kad jų parengi
muose 'dalyvavo tūkstan
čiai, bet parengimų pelnas 
parodo, kad parapijos 
daugiausiai pelnė. Šv. An
tano parapija surengė pik
niką Seserų naudai, ir ne
sigyrė, kad tūkstančiai da
lyvavo, bet turėjo didžiau- 
sį pelną.

Šio mėnesio aštuntą die
ną Šv. Antano parapija 
paskelbė pikniką ir štai tą 
pačią dieną kokis ten bū
relis lietuvių paskelbia 
pikniką ir net be įžangos. 
Žinoma, tuo norėjo paken
kti parapijai. Bet varg
šams nepavyko, o tik jie 
pasirodė lietuvių vienybės 
ardytojais. Tą dieną lijo ir 
piknikai neįvyko. Ar kada 
nors susipras tie lietuviai, 

į nes iš jų tokio darbo juo- 
, kiasi visi susipratę lietu- 
. viai ir kitataučiai.

lietuvį”! Taigi dabar gera 
proga lietuvystę ir tautys
tę net dviejuose piknikuo
se parodyti. Suvažiuokime

* * i i tĮ, 4l ■4* ■ • tir pasirodykfme:' ’

Rengimo komisiją suda
ro šie: pirmininkė Marė 
Josunas, B. Vasiliauskie
nė, Ona Apolskienė, J. Pet- 
rauškaitė, * Jcfrfer Zhhnic- 
kas, Jonas. Alkevičius.

Šv. Petro parapijos di
dysis choras rengia para
pijos naudai vakarėlį, spa
lių 3 d. Nors tai iš anksto 
pranešame per mums pa
lankų laikraštį “Darbinin- 
Iką”, bet šis pranešimas 
reikalingas. Taigi pasižy
mėkime tą vakarą. Įsigy- 
kime bilietą iš anksto, nes 
tie, kurie turės nusipirkę 
iš anksto bilietą, turės tei- leriai laimėjo pirmą vietą, 
sę prie nepaprastos dova- Tai Detroito čampijonai. 
nos.

Sekmadienį, rugsėjo 22 
d. įvyks Šv. Petro parapi
jos piknikas. Kviečiame 
visus šios ir kaimyninių 
parapijų ir kolonijų lietu
vius atvykti. Pasirodyki- 
me lietuviais. Sueikime vi
si linksmai ir lietuviškai 
praleisti dieną., Daug kal
bama apie tautystę ir lie
tuvyste. Mūsų parengimai 
kaip tiį mus stiprina ir ri
ša vienybėn, o vienybėje 
galybė.

Kitą sekmadienį įvyks 
kitas lietuvių tautiečių 
piknikas, tai Šv. Antano 
lietuvių parapijos. Tikri 
lietuviai tautiečiai turėtų 
būti, nes tautystę ir lietu
vystę išlaiko mūsų parapi
jos. Pažiūrėsime ar daug 
taip pasivadinusių tautie
čių ateis? Daug girdime 
šūkaujanti “Lietuvis pas

Vasarai pasibaigus pra
sideda rudeųs ir žiemos 
sportai. Kaip* išrodo šioje 
parapijoje bus sporto už
tektinai. Jaunimo draugi
joje buvo iškelta daug į-i 
vairių dalykėlių, bet vie-’ 
nas tai tikrai įvyks, bū
tent, bovvling žaidimas. 
Pernai šios parapijos bow-

Šįmet, rodos, iš šios para-

imi

1asTINg

If YOU ORDER

' New 1

WINTER
PRICE PROTECTION PLAK
AVON COAL & GRAIN Co

Ącfoss Froih Avon Railroad Station 
TĘL. 3990 AVON, MASS*

Liepos 1 dieną, š. m. pri
nokusių Lietuvos Laisvės 

i Paskolos bonų išpirkimo 
[darbas liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais buvo panašus į 
tikrą rugiapiūtę. Daugelis 
bonų savininkų skubėjo 
juos?^iškeisti į dolerius tai 
pėf "lankus; per ^ehtūf as, 
tai tiesiog siųsdami į Lie
tuvos Pasiuntinybę, Wa- 
shington, D. C. Daugeliui 
pinigai buvo reikalingi, tat 
ir skubinosi nuo bonų at
sikratyti. Atrodė, kad 
■daugelis galėjo bonus pa
silaikyti pas save ilges
niam laikui, imdami nus
tatytą 5-tą nuošimtį, bet 
bevelijo persitikrinti, ar 
tikrai Lietuvos Pasiunti
nybė bonus su nuošimčiais 
apmokės.

Dabar, kai jau visi persi
tikrino, kad Lietuvos Vy
riausybė per savo Pasiun
tinybę Vašingtone regulia
riai apmoka ir bonus ir 
kuponus, tai rugsėjo mė
nesy bonų keitimo į dole
rius skuba visai atslūgo. 
Dabar jau kita kryptis 
pradeda pasireikšti: kas 
diena vis daugiau ir dau
giau Pasiuntinybėn atsiun
čiama bonų, prašant juos 
pratęsti ilgesniam laikui: 
tai dviem, tai penkiems, 
tai dešimčiai metų. Šis ap
sireiškimas yra supranta
mas ir sveikintinas. Tie 
bonų pratęsimai neabejo
tinai daromi ne vien eko
nominiais sumetimais, bet 
ir patrijotihiais. O toks 
reiškinys yrą ypač aukš
tai brangintinas, ries jis 
parodo, kad daugelis bonų 
pirkėjų 1920 metais aiškiai 
supranta ir dabartinius 
Lietuvos reikalus.

Yra dar ir trečioji bohų 
savininkų kategorija: tai 
tie, kurie prinokusius bo
nus pas save tebelaiko ir 
nesiskubina jų nei keisti į 
dderius, nei nesiunčia Va- 
šingtonan dėl pratęsimo. 
Taip darydami jie elgiasi 
visai suprantamai ir iš- 
mihtingai: jie nieko nenu
stoja ir nieko nerizikuoja; 
priešingai, jie bevelija sau

Šiomis dienomis South-’ 
Ende, Anglijoj, įvyko ši
toks keistas atsitikimas.

Vienas jaunas parašiut- 
ninkas Smithas, pakilęs su 
biplanu į 700 pėdų aukštį, 
ruošėsi iššokti. Jis nulipo 
ant apatinio biplano spar
no ir jau buvo bešokąs, tik 
staiga jo kaklaraištis, vė
jo draskomas, ėmė ir įsL 
painiojo tarp vielų, ir Smi
thas pajuto netenkąs są
monės.

Laimei, jis suspėjo duoti 
ženklą lakūnui Gloveriui, 
valdžiusiam lėktuvą, kuris 
pasikėlė nuo savo sėdynės 
ir silpstantį savo draugą 
rankomis prilaikė. Kojo
mis valdydamas lėktuvąj 
jis pamažu nusileido aero
drome ir atbėgusiems me
chanikams atidavė .apal
pusį parašiutistą.

šaltakraujui lakūnui, iš
gelbėjusiam draugo gyvy
bę, minia sukėlė milžiniš
kas ovacijas.

ATSARGIAI SU UGNIMI f

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

TIK UŽ 10 CENTŲ
“Darbininkas” yra gavęs 

iš Lietuvos gražių atviru
čių. Jei nori pasiųsti savo 
draugui įdomią atvirutę, 
tai įsigyk jų. Prisiųsk 
“Darbininkui” į konvertą 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at
viručių.

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

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

Tel. 2197 
Parsiduoda Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DĖL 

NAMŲ 
58 metai biznyje.

KUR MANAI GYVENTI?

Jeigu manai gyventi A- 
merikoje, įsigyk Amerikos 
pilietybės popieras, nes 
lengviau gausi darbą ir se
natvėje pragyvenimui pen
siją. Atvažiavimo dieną ir 
laivo vardą dėl savo kos* 
tupierių aš surasiu veltui, 
kurie ateis į mano drabu
žių krautuvę. KUrie kreip
sitės laišku tuo.klausimu, 
tai prisiųskite $1.00 išlai
doms.

Amerikos piliečiai, ku
rie esate pasitarę, galite į 
Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba seserį. 
Laivai dideli — greitų o 
laivakortės pigos, Krautu
vė atidara ir vakarais.

Laivai dideli

atidara ir vakarais. 
Petras Bartkevičius 

(Agentas)
618 n; Main st, 
Montello, Mass.

DUNLOP TIRE &
RUBBER CORP. .

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugiuno

EMIL JOHNSON, Savf | 
72 legion Parkway 

Brockton 3640

J. 3. KELLEHER

Akinių Pritaikintojas
Darbą, atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 1066

McGLINCHEY & 
RUSSELL

FUNERALHOME J

Tel. 254-R; 446 Main S£
Pagrabams patarnavimas ir , I 

Automobiliai. I

KUŠKI HEALTH SYSTEM’IĮ
Esariie Specialistai II 

Electro - Gariniu Mineralinių Į 
Vanų ir mankžtiniinų. Į 

INFRA-RED BAKING JĮ 

Jalmar Kiiski, Vedėjas I 
153 Main St. Tel. 2336.

Namų: Ofiso: •
Tel. 7933 Tel. 4009

STEPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brpikton, Mass.

50

DR. GEORGE 
VVAKELING

Osteopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutarti
Ash St. Tel. Brockton 4776

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas it 
gražiausio kūdikio kontėSui “ 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos r- 

153 Main St. Tel. 7740.

ŠIS BANKAS VISIEMS
Taupyk su mumis 

BROCKTON SAVINOS BANK
Main ir Court St. 

-—.—a
i V r' ■r-ri

mis pharmacy :
6R0CKT0NE DIDŽIAUSIAI

DRUG STORI |
Specialia išpardavimas I 

“Bayer Aipirin 100 ui 47c. Į

HEATlNGCO. J 
111 Nottn MAltt Street 

PhotteNo. 888 1
BROCKTON, MASS.



! WATERBURY, CONN.
į PRANEŠIMAS

J LDS. 5-tos kuopos svar
aus susirinkimas įvyks 22 
d. rugsėjo, pirmą vai. po 
pietų, Šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos kamba
riuose.
; Visi nariai ir narės atsi- 

: lankykite susirinkiman, 
nes turėsime daug svar
bių dalykų apkalbėti kas 
link būsiančio LDS. Seimo 
ir taip toliaus. Nariai, ku
rie esate skolingi už “Dar- 
bininką”, malonėkite atei-

L; ti ir užsimokėti, nes po šio 
! Susirinkimo būsime pri- 
! Versti sulaikyti laikraštį 
į Visiems, kurie nebus pilnai 
į užsimokėję.
į - Valdyba.

gVt Cecilijos choro, parapi
ni Ji -irta anlS-ia Patartina r>pna«

.atsisveikinti su savo myli- irgi mokys Bristoj, kaip ir .vos, kurias gerb. kun. kie
mais orkestrantais. Pas- pernai mokino Lithuanian jbonas J. Ambotąs atstova- 
kui po prakalbų buvo gar- Catholic Crusaders ir ku- ' ’’
džių ir minkštų gėrimų, nigas Gauronskas Bridge- 
Ir šokiais baigėsi gražus 
vakarėlis.

Žodis kitas apie Norber- į pamokas.
tą Aleksį: Jisai dar jaunu- Paskui svarstėme stu. 
telis, bet gražus ir gabus. dent Bowlin Ratelio da. 
Kaip jojo tėvas, jisai labai lvkuq paqjrodė kad ir 
iškalbingas. Jisai yra bu- t,lrX,imP nuosava St‘ ““ CaPito1 Ave- Dra“gi-
vęs H*gh School debatų student bowlį j * 
klube ir tenais labai gra-|Vigi stuųdentai irSstudentės 
ziai pasižymėjo. Jisai vede1 - -
Young Melodians Radio 
Orkestrą, kuris grojo kas kltų vaiki į «
savaite per Radio ir Yale 
Universitete ir Womens’ 
Professional and Business 
Association of Waterbury 
ir dėl lietuviškų, lenkiškų 
ir rusiškų vestuvių Water- 
buryj, Ansonijoj, New Bri
tain, Danbury ir kjtur. 
Norbertas turi nemenką 
balselį. Ypatingai gražiai

, moka dainuoti jo tėvelio 
sukomponuotas daineles a-

. pie meilę (kurios deja dar 
I nepasirodė spaudoje... ir 
. kurios labai gražios ir la- 
. blausiai patinka radio pu

blikai). Jisai kaip ir jo tė-

porte.) Visi lietuviai, ku
rie gali, turėtų atsilankyti

Paskui svarstėme Stu-

vo pirmame pasauliniame 
lietuvių kongrese, rugsėjo 
29 d., sekmadienyje, 6 vai. 
vakare, rengia sulauktu- 
ves, sykiu su vakariene ir 
prakalbomis. Įvyks Šv. 
Trejybės parapijos moky- 
'klos salėje, kampas Broad

met mes turėsime nuosavą 
studentų bowling league.

IŠVAŽIAVO MOKYTIS
Garsus išeivijos lietuvis 

į veikėjas kompozitorius ir 
profesorius šiomis dieno- 

? mis atsisveikino su savo 
į- sūnumi Norbertu, kuris iš- 
• / vyko Notre Dame Univer- 
h- sitetą, South Bend, India- 
f na mokytis. Nežinia dar yas» visuomet energingas 
! tikrai, kurią mokslo šaką ir darbštus, tai teatruose, 
/ ar profesiją jaunasis Nor- J 
j . bertas pasirinks... grei- 
■ čiausiai advokatūrą. Visgi J 
[ * linkme jam visokiausių 1 

sėkmių savo užsibrėžimuo- 
šė. Mes jau iš anksto gerai • 

ų pažįstame jo gabumus ir 
nei kiek neabejojame, jog 
jaunasis Norbertas paten- 
kins savo garsaus tėvelio 

į pasiaukojimus.
xlr štai gausus jo priete- 
lių būrys tai sužinoję iške- 

i lįa jam “surprizą” — at- 
/ sisveikinimą. Tai įvyko 
; pereitą savaitę Holy Na- 
P me kambariuose. Susirin- 

ko apie 100 jo prietelių. 
Young Melodians’ lietuvių 
WIXBS Radio orkestras, 
kurį organizavo, steigė ir 
vystė jaunasis Norbertas 
grojo linksmus ameriko
niškus ir lietuviškus šmo-4 
telius, o atudu armonistai 
Digimas ir Markevičus, 
kurie mus prie kiekvienos 
progos linksmina, irgi lin
ksmai grojo. Paskui buvo 
gražių, kad ir trumpų pra- 
kalbėlių.

Vakaro vedėjas jaunasis 
Vincas Klimas, vietinės 

t studentų organizacijos ga- 
i.. bus pirmininkas, kvietė 
i prakalbininkus sekančius: 
L kunigus Gradecką ir Kri- 
į. pą, advokatą Balandą, Jo- 
/ ną Kairį, Petrą Lazdaus- 
į k ir prof. Aleksį ir galuti- 
j ■ nai patį kaltininką Nor- 
I bertą. Natalija Plangiūtė 
Į įteikė dovaną nuo susirin

kusio būrelio,., gražų, nau
dingą ir praktišką “Trave- 
ling Bag”. Jaunasis Alek- 
sis buvo labai sujaudintas, 
ypač kuomet prisėjo jam

j

Ii WATERBURY SAVINGS BANK ii
II
!!

i!

WATERBURY, CONNECTICUT 
Brooklyn Office

ii

i yra kviečiami prisidėti 
iprie šio ratelio. O jeigu 
I randasi kitų vaikinų ir lie
tuvaičių, kurie ir kurios 
norėtų bowlyti su studen
tais, tai visi ir visos yra 
“more than welcome” pri
sirašyti.

Turėsime “special Stu
dentą’ Bowling Meeting 
Sept. 23” vakare, 7 vai., 
studentų kambariuose. At
silankykite visi!

tai prie studentų, tai Šv. 
Vardo draugijoj ir visur, 
kur tik jaunimas parodo 
savo veiklumą. Užtat sa
kau viešai per spaudą, kad 
neabejoju apie ’jo ateitį. 
Mažai tokių lietuvių vaiki
nų yra, kaip Jonas Kairis 
ir advokatas Balanda išsi
reiškė, nes jis pasirinko 
mokytis ne kur kitur, kaip 
taškai katalikiškame uni
versitete.

Šaukiam valio ir geriau
sių pasekmių tau, Norber
tai! »

DVIRAČIAIS LENKTY
NĖS

Aną vakarą Hartforde 
su kunigu Ražaičiu ir eile 
kitų lietuvių vaikinų man 
teko matyti Buckeley Sta
dijoje, Hartforde, dvira
čiais lenktynes. Žiūriu, 
kad tarp kontestantų yra 
vienas lietuvis, Butkus iš 
Fairfield. Menkai pasižy
mėjo, bet visgi turi ateitį., 
ir kur tų lietuvių nėra?!

NAUJAS DARBUOTO
JAS

jų atstovai smarkiai ren
giasi ir visus hartfordie- 
čius ir apylinkių vietų lie
tuvius užprašo sekmadie
nio vakare, rugsėjo 29 d., 
ateiti į sulauktuves ir pri
imtuves ir išgirstų iš jo 
naujausių pranešimų iš 
Lietuvos. Be to, bus sutei
kta gardi vakarienė, graži 
koncertinė dalis ir 1.1. Po 
vakarienei gros orkestras 
ir bus žaislai. Įžanga kiek
vienam kuomažiausia, 50 
centų^Tįkįetus gaukite iš 
ankšto pas savo draugijos 
valdybos narius.

Pereitą sekmadienį mū
sų bažnyčioje pirmą kartą 
pasirodė naujas Kristaus 
vynyne darbuotojas kuni
gas Jonas Vosylius, S. T. 
B., marijonas, kuris dabar 
užima anglų kalbos profe
soriaus vietą Lietuvių Ko
legijoje, Marianapoly. Dar 
jaunas, bet geras lietuvis 
ir energingas. Matyti labai 
yra tikęs su jaunimu dar
buotis ir kaipo toks labai 
daug gera gali padaryti 
Lietuvių Kolegijoje. Jisai 
mėgsta sportą ir praleido 
nemažai laiko mūsų bow- 
ling alleys’e Be to. jisai 
džiaugėsi mūsų krutamai- 
siais paveikslais. Norėtu
me jį matyti dažniau mū
sų tarpe, Waterburyj.

IŠ VIETINIŲ STUDEN
TŲ VEIKIMO

APSIVEDĖ

LIETUVIŲ DIENA

ii P

i!

Hartfordo miesto pa
stangomis kuone visos 
tautos mini 300 metų su- 
kaktuves Connecticut val
stybės įkūrimo. Lietuvių 
diena įvyksta rugsėjo 27 
d. Vakare/ Colt’s parke, 
Programoje dalyvauja Šv. 
Cecilijos choras, vedamas 
varg. V. Burdulio, šokiai 
ir kiti tautiški lietuvių pa
rodymai. Visi lietuviai a- 
teikite (apie 7 vai. vakare) 
pažiūrėti, kad sudaryti 4- 
5 tūkstančiu ; klausytojų 
publiką; tutmlf pasirodysi
me, kad mes1 skaitlingi, o 
skaitlingumas parodo mū
sų galingumą.

Koresp. J. S.

Šiomis dienomis apsive
dė lietuviškos porelės... 
Raymond Kačergis su 
Pauliukonyte (abudu bow- 
lydavo su studentais ir 
greičiausiai vėl bowlys), 
Viktoras Danisevičius su 
Magdalena Bartkaite, Pra
nas Gramauskas ir Jie va 
Meškeliunienė. Visoms lie
tuviškoms porelėms linki
me kuogražiausio sugyve
nimo.

Pereitą sekmadienį pir
mą sykį po visų ilgų atos
togų pasirodė savo kamba
riuose vietiniai studentai 
ir studentės. Buvo jųjų 
pirmasis mėnesinis susi
rinkimas. Susirinko gana 
daug, bet nevisi. Buvo kal
bėta apie studentų progra
mą. Turėsime mėnesinius 
susirinkimus kaip per pe
reitus tris metus kas ant
rą mėnesio sekmadienį,

HARTFORD, CONN.
Pranešimas Šv. Jono Ev. 

nariams ir visiems 
lietuviams.

Rugsėjo 22 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių parke, 
Glastonbury Road įvyks 
Šv. Jono Evang. draugijos 
metinis piknikas. Kviečia 
visus dalyvauti. Draugijos 
nariai būtinai turi daly-

NEW HAVEN, CONN.

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

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

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

793-797 Bank St.

jos salėje. Patartina nepa
miršti ir ateiti, nes bus ga
lima smagiai laiką praleis
ti. Bus šokiai, kortavimas 
ir kitų įvairenybių. Cho
ristai prie šio vakarėlio 
stropiai ruošiasi, ypatin
gai jų vadas, K. Žalnierai- 
tis.

mokinis į Marianapolio 
Kolegiją, tai Jonas Petru
lis, geras ir doras jaunuo
lis. Jo tėveliai Jonas ir A- 
milija Petruliai jį gražiai 
išauklėjo.

P-nai Petruliai yra dar
bo žmonės, bet savo sun
kiu darbu susitaupė turtą 
ir įsigyjo gražius namus. 
Labai malonu, kad tėve
liai savo jauną sūnų leido 
į Lietuvių Kolegiją.

Sveikiname Joną ir lin
kime jam geriausių sėk
mių, ir Dievo palaimos'ba savo gabiu diplomatiš- 
moksle.

iki šiol neteko matyti pa
veikslų, kurie atvaizduotų 
tas istoriškas ir labai įdo
mias lietuvio išeivio šir
džiai vietas.

Labai mums Rocheste- 
riečiams yra malonu turėti 
tokį jauną ir gabų veikėją, 
kuris netiktai sugeba or
ganizuoti studentus ir pro
fesionalus į vieną didelę 
organizaciją, bet savo pa
triotiškais jausmais išnau
doja kiekvieną progą Tė- 

1 vynės garbei ir dar suge-1 1 1 j • v *

JUBILĖJINĖ VAKARIE
NE

Spalių 5 d., šeštadienio 
vakare, mūsų Dv. Vadai, 
Klebonas kun. A. Vaškelis, 
kun. P. P. Karlonas, su 
parapijiečiais rengia jubi- 
lėjinę vakarienę, tikslu šv. 
Andriejaus parapijos gy
vavimo 40 metų sukaktį 
paminėti. Kviečiame ne 
tik vietinius lietuvius bei 
lietuves, bet ir apylinkės 
brolius - seses lietuvius a- 
teiti ir bendrai pasidžiau
gti su mumis, per užgy
ventais nuotikiais ir įspū
džiais. Kad vakarienė bū
tų sėkmingesnė, tai tam 
tikslui buvo sušauktas pa
rapijos susirinkimas 16 d. 
rugsėjo, kur buvo išrinkti 
įvairūs darbuotojai.

I T. M.

IŠVYKO Į 
MARIANAPOLĮ

M.1 kurnu prigauti lenkų val
džią ir nufotografuoti sos
tinę VILNIŲ, taip, kaip 
toji sostinė šiandieną atro
do. Vyturys.

Trečiadienį, rūgs. 11 
Alfonsas Janušonis, 
Petro parapijos altoristas 
ir darbštus jaunuolis, iš
vyko f Marianapolį baigti 
savo high school. Jis pir
miau lankė Boston Colle- 
ge High mokyklą, bet su
manė baigti mokslus vie
nintelėje Lietuvių Kolegi
joje Amerikoje. Gerausio 
pasisekmo.

d., 
Šv. MASPETH, L L, N. Y.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbą Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

SUSIVIENYMO 116 KUO
POS VAKARAS

Rugsėjo 29 d., L.R.K.S. 
A. 116 kuopa rengia Mar
gumynų vakarą, kuris su
sidės. iš dainų monologų, 
muzikos ir šoįių. Šio va
karo surengimu rūpinasi 
mūsų kuopos darbštūs na
riai, F. Rumskas ir J. Mi
šeikis.

Visą dainų programa 
ruošia mūsų gerb. varg. V. 
Staševičius. 
dalyvaus ir 
choras.

Programai 
bus šokiai prie smagios 
orchestros. •

Taigi visi iš anksto ruoš
kitės dalyvauti šiame va
kare, nes komisija ruošia
si visus palinksminti.

ROCHESTER, N. Y.

Rugsėjo 22 d., pp. B. Za- 
belskių namuose, Clinton 
Avė. įvyks A.L.R.K. Mote
rų Sąjungos N. Y. ir N. J. 
apskričio suvažiavimas, 
kuris prasidės 2 vai. po 
pietų. Šiame suvažiavime 
bus išduotas raportas iš 
seimo ir kiti svarbūs klau
simai bus iškelti svarsty
mui. Kviečiame dalyvauti.

S. Subatienė, 
Apskričio Pirmin.

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai;

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

pusę po pirmai arba an-! vauti, nes nedalyvavusieji
4<i1 r <i 4 CJa t i — V _• . t — i • m mgliškai “the second Sun- 

day of every month at 
1:30 P. M.” studentų kam- 

j bariuose.
į Paskui turėsime lietuvių 
; kalbos kursus. Tai bus kas 
! trečiadienį, 7 vai. vakare, 
' studentų kambari u o s e. 
Pradėsime spalių mėnesy. 
Kunigas Kripas nuošir
džiai kviečia visus ir visas 
Waterbury’io studentus ir 
studentes ir visus kitus, tas, jau sugrįžo.

turės užsimokėti $1.00 
bausmės.

Finansų Raštininkas
Nemalimas Įveiktas — 

Dabar Valgo Viską 
■/ P.-nns J. K, iš Montreal, Canada rn- 

So, kati jam daug pagelbėjo NUGA-
■ TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne

bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra
L; mokamas lipdymas, Jis buvo atsiųs

tas 1 luoša Jo valia. Daug kitų pra- 
■■= neSa panašius rezultatus. NUGA-
■ ■■ TONE vartojama metų metais kaip

. pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 

>. . kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nematiniu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudi} 
f keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 

r ■ tarkit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
| . UŽ Vienų Dolerj. I
i " tlekoriai su garantija grąžinti pini- Į 
| glia, jei būsit nepatenkinti. Nepri-

toNno Kietėjimo unkit-uGA-soL!tai ateikite. (Beje kunigas'katalikiškos draugijos, 
l — Jdealų Lluosuotoją v'’-—n"" *— - . I. ..w. ~ _ . .
[ •; ■ u- ūoc.

SULAUKTUVĖS GERB. 
KUN. KLEB. J. AMBOTO 

VAKARIENĖ IR PRA
KALBOS

Hartford, Conn. — Sve
čiavęsis Lietuvoje keletą 

;mėn. kun. kleb. J. Ambo- 
‘JaučiasiiriiVBtu LiyLiueuLUD . 11 VluUD niLUČ, LdO, Jčlll GUglįZiV. UCLUUIAOA

njT’Sžinir’pim- jkad ir ne studentai atsi-. sveikas, linksmas ir pilnas

Programoje 
jaunamečių

užsibaigus

VILNIUS KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Grįžęs iš Lietuvos p. Jo
nas Čelkys - Morkūnas, 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos Centro Pirminin
kas, parsivežė labai žingei
džių krutamųjų paveikslų. 
Teko pamatyti labai svar
bių vaizdų iš Lietuvos. La
bai buvo malonus reginys 
matyti Kauną su jo dai
liais namais ir bažnyčio
mis, Karo muziejų, Karo 
Akademiją, Paminklą ne
žinomam kareiviui ir dau
gybę vietų, kurie rišasi su 
Lietuvos nepriklausomybe 
ir jos gyvenimu.Klaipėdos 
uostas ir apylinkės, Palan
ga su istorišku Birutės 
kalnu. Prezidentas Smeto
na, buvęs prezidentas Stul-1 kviestas lietuviškas orkes- 
ginskas ir kiti asmenys' tras. Bus užkandžių bei 
parodomi dideli smėlio gėrimų. Šis vakarėlis į- 
kalnai Nidoje, Lietuvos so- vyks 21 d. rugsėjo, Šv.’ An- 
stinė Vilnius, Gedimino pi-!driejaus Lietuvių parapi- 
lies kalnas su jos griuvę-i jos salėj, kampas Stanley 
siais, Aušros Vartai ir tt.; ir Church gatvių, Patama-

NEW BRITAIN. CONN.
PARENGIMAI

Rudenio sezonui prisiar
tinus, prasideda įvairūs 
parengimai salėse, įvairių 
draugijų bei organizacijų. 
Kadangi šiais laikais mer
ginos bei moterys ttiri Il
gias teises su vyrais, tai 
jos kartais ir pralenkia 
vyrus, ypatingai parengi
mais. Štai šv. Onos pašel- 
pinė dr-ja, merginų ir mo
terų, rengia kortavimo va
karą, kuriame bus galima 
laimėti gražių dovanų, o 
mylintiems šokius bus ga
lima pašokti, nes yra už-SVEIKINAM

DR. RIMAVIČIŲ
Iš laikraščių teko suži

noti, kad Dr. Rimavičius 
tapo pakviestas į Mariana
polio Kolegiją mokytojau
ti. Taigi labai malonu yra, 
nes Dr. Rimavičius, yra 
mūsų kolonijos jaunuolis, i Kaip buvo malonu matyti vimas visiems atsilankiu-l 
ir baigęs garsųjį Yale U- ■ moderniškas Kaunas, taip siems užtikrintas, nes ten Į 
niversitetą su pasižymėji- labai griaudu matyti ap- smarkiai darbuojasi minė-'
mais.

Sveikinam Dr. Rimavičių 
ir linkini • ^geriausių sėk
mių, dirbti litetuvių tautos 
labui.

leistas Vilnius, ir gal būti | tos draugijos valdyba — 
dėlto lenkų valdžia nelei- ponios O. Jeninienė, M. 
džia parodyti mūsų sosti- J Staskevičienė ir panelės 
nes krutamuose paveiks- Į S. Matulyte, J. Janušony- 
luose. Bet p. Morkūnui pa- te.
sisekė gauti leidimas, ir ji-1 —---------

IŠVYKO į JmKIANAPO- sai ta proga pasinaudojo. , ŠV. CECIįJJOS CHORO
i lankyti. Tai bus dykai, tik- naujų įspūdžių. Lietuvių 

L rt 11 l>»4 «IV11 rf-S

vidurių 25c. j Kartonas iš New Britain J kad išgirsti žinių iš Lietu- kolonijos išvyko pirmas .verti pamatyti, nes niekur [vyks linksmas vakarėlis,

LJ [Paveiksluose labai gražus1 VAKARAS
Pereitą savaitę iš mūsų (naturališkose spalvose yra [ Rugsėjo 26 d., vakare į-

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St.,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graboriug ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Vnrdavinė- 
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

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

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BULIUS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABOR1US

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulindlmo valandoj krelp 
kltėa pas mus. Patarnavimus yra 
ultikrinus Ir ui prieinamų kulnų.

y
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