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DIENOS ŠVIESOS TAU- f
RYMO LAIKAS BAIGIASI i___ _ '
Sekmadienį, rugsėjo 29, i 

dieną prasideda pastovus I 
laikas (Eastern Standard | 
Time). Taigi šeštadienį, l 
rugsėjo 28 dieną, eidami 
kulti, atsukite visus laik
rodžius vieną valandą at
gal, nes sekmadienį pa
maldos bažnyčiose bus jau 
nauju laiku.

ETHIOPIJA MOBILI- 
ZUOJA KARIUOMENĘ 

PARUBEŽY

y

! Įįi

Addis Ababa, Ethiopija, į j 
—Ethiopijos imperatorius | 
Haile Selassie įsakė sumo- H 
bilizuoti kariuomenę pro- | 
vincijų parubežiuose, kad R 
išvengti netikėto Italijos 
užpuolimo.

Ethiopijos valdžia jau 
paruošė atsakymą Tautų 
Sąjungos Komitetui iš 
Penkių ir ji siunčia tele
gramą. Taipgi Ethiopija 
vėl reikalauja, kad Tautų 
Sąjunga paskirtų bešališ
kus žiūrovus, kurių parei
ga būtų studijuoti įvykius 
provincijų rubežiuose, E- 
thiopijoj.
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Laiškas Redakciją!
“Darbininko” Redaktoriui. Rūgs. 24,1935 m.
366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

GERBIAMAS p. REDAKTORIAU:
Leiskite per Jūsų laikraštį savo vardu ir 

vardu klausytojų tarti širdingiausį ačiū muzi
kui P-nui Rapolui Juškai, solistėms, solistams, 
akompanimentei ir dalyviams Choro už taip rū
pestingai parengtą ir artistiškai išpildytą “Dar
bininko Radio Choro” Koncertą, įvykusį ,22 d. 
rūgs.Jj. m. šv. Pranciškaus par. svetainėje, A- 
tholf%Iass.

Iki pasirodymui “D. Ra'dio Chorui” su savo 
koncertiniu pusvalandžiu šeštadieniais per ra
dio, mums lietuviams prisėja rausti dėlei pir
miau buvusių lietuviškų radio pusvalandžių, nes 
rodėsi, kad be kvailų polkų, rūsiškos harmoškos 
ir šūkavimų, tartum girtų bernų, lietuviška mu
zika ir daina nieko rimtesnio neturi. Pasirodžius 
“Darbininko Radio Chorui” su rimta muzika ir 
menišku atlikimu dainų ta spraga tapo užpildy
ta, bet klausant per radio visgi negauni pilno 
meniško patenkinimo, kokį gauni matant savo 
akimis, tą atliekant. Aš patarčiau “Darbin. Ra
dio Chorui” aplankyti visas, bent Naujosios An
glijos kolonijas, su panašiais koncertais. Tas 
būtų naudinga abipusiai; ir Chorui suteiktų me
džiaginę paramą, ir klausytojai įgautų geresnį4 
supratimą apie lietuvišką meną. Aš manau, kad 
katalikiška visuomenė paremtų tą užmanymą.

Reikšdamas gilios pagarbos, pasilieku
KUN. P. JURAITIS.

į Eucharistinis Kongresas 
Baigėsi Šv. Tėvo Kalba

M

j Kaip Vaitkus Grūmėsi Su Blogu Oru 
y! Virš Atlantiko

i Pirmadienio laidoje, New mylių nuo Airijos. Tuomet 
aš turėjau valandą žmo
niško skridimo virš debe
sų. Man pasiekus žemę, pa
stebėjau, kad mano gazoli
nas buvo susimažinęs iki 
170 galionų. Tuomet nu-

i
'Į

Septintasis Eucharistinis Kongresas užsibaigė 
nepaprastai gražia ir didinga procesija, kurioj dalyva
vo apie 175,000 žmonių, palaiminimu su ŠŠ. Sakramen
tu, šv. Tėvo laiminimu ir kalba per radio iš Vatikano,

EUCHARISTINIS KONGRESAS PRADĖTAS 
IŠKILMINGAI

Popiežiaus Legatas Pradėjo Kongresą 
Pontifikalėmis Mišiomis

CLEVELAND, OHIO — Apie 100,000 minia iškiL ’ 
mingai pasitiko J. E. Kardinolą Hayes, Popiežiaus Pi-

g, York Times įdėjo savo 
| specialaus korespondento 

Hugh Smith pasikalbėji-
11 mą su Vaitkum j Ballinro- 
h be viešbuty* ■
* Ballinrobe, Coųnty Mayo, 
(Airija, Rugsėjo 22 d. Vait

kus lėkė į Dubliną, bet įlė- 
| kęs į tirštus rūkus nusto- 
| jo vilties jo surasti, ir nu- 
| sileido duobėtoje pievoje 
I sudaužydamas orlaivį. Su-

bėgę žmonės sveikino Vai
tkų išlikusį gyvą. Gyven
tojas Paddy Walsh nusi
vedė Vaitkų į savo stube- 
lę ir. pavaišino šiltais pus
ryčiais. Tuomėt Vaitkus 
pąsislfeoĮino dviratį ir nu
vyko į Ballinrobe miestelį 
užsirėgistrudtį policijdje. 
Ilsėdamas to miestelio 
viešbuty, Vaitkus papasa
kojo viršminętam kores
pondentui apie savo kelio
nę.

Turėjo gerą, pakilimą
“Aš turėjau gerą pakili-

^rą^aland^^Ta^Scotia kiai Sirdžiu Airijos Radio. dinti prieš pradedant Šv. Tėvui kalbėti, tai Jo kalbos 
buvp paskutinis sausžemis 
ką aš mačiau, nes aš įva
žiavau į tirštą-rūką (mist) 
virš New Foundland. Ilgai 
nelėkęs pastebėjau, kad 
suvartojimas gazolino bu
vo daug didesnis nei \aš 
buvau numatęs. Tuoj su
pratau, kad aš Lietuvos
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Gerb- Kunigams LDS. Seimanot. james-oi., v. vale. - ■ * - - —-
įvyks

Darbininko Radio Choro 
KONCERTAS

Kvietimas
Šiais metais LDS. Seimas įvyksta Aušros Vartų

Darbininko Radio Chorą, bažnyčios salėje, 15 Highfield Rd., Worcester, Mass., 
sudaro dainininkai (ės) is! spalių 8 ir 9 dienose. Suprantame visi kaip tai svarbu 

x ’.r-j ir į yra dvasiškiams dalyvauti darbininkų seime. Už tai 
i šiuomi visus lietuvius kunigus kviečiu dalyvauti virš 
I minėtame seime. Prašau drąsiai apsistoti pas mane,

So. Bostono. Vadovauja
dainuoja Muzikas

RAPOLAS JUŠKA
Kviečia visus vietinius ir. surasime vietos nakvynei ir seimo metu visiems kuni- 
iš apylinkės lietuvius iri gams pietų ir vakarienės užkandžiai bus parengti kle- 
lietuvaites ateiti. Taipgi - bonijoje. Paskutinėje seimo dienoje, spalių 9, vakare

sprendžiau nusileisti Bal-'jaus XI atstovą. Jung. Valstybių Pašto Viršininkas J 
donel aerodrome, Dubline, Farley atstovauja Prez. Roosevelt. .'
bet vėl įvažiavau į tirštą: Rugsėjo 24 d. Eucharistinis Kongresas pradėtas 
rūką ir nieko negalėjau Pontifikalėmis šv. Mišiomis, kurias atnašavo Šv. Te
matyti. Tuomet nuspren- vo Atstovas J. E. Kardinolas Hayes. šimtai Katalikų 
džiau tuoj nusileisti, nes Bažnyčios Vadų dalyvavo Kongrese ir iškilmingose 
buvau labai nuvargęs. Be- pamaldose. • 1
žiūrėdamas vietos nusilei-. Pontifikalių mišių klausė apie 60,000 maldininkų, < 
dimui aš sustabdžiau mo- kurių trečdalis buvo vaikų. Tik už poros blokų viešo- 
torą^ prisiartindamas prie je svetainėje apie 25,000 vyrų ir moterų klausė šv. mi- 
žemes. Aš tankiai taip da- šių, sulig rytinių apeigų laikomų.
rydavau. Bet šį sykį nepa-: 
vyko. Vienas sparnas iša
rė žemę. Mano orlaivis sly
do aplink nuplėšdamas va
žiuoklę ir sugadindamas 
fusilažą. Jei orlaivis būtų 
pakrypęs į priekį tai mo
toras būtų suvarytas į ma
ne. Todėl aš jaučiuosi ga- šv. Tėvas prieš uždarant Eucharistinį Kongresą kai- • 
na laimingas, kad jis taip bes per radio ir savo kalboje atsišauks į pasaulį už ’• 
pakrypo. Nors orlaivis su- taiką. Popiežius kalba per radio ketvirtadienį, 5:45 
daužytasjiet radio puikiai vai. po pietų. Jo kalbą perduoda visos Amerikos radio' 
tebevetkiai ^A^^šbdėdanias-sttAisr1 - ~ -v* " . '“
sudaužytam orlaivy pui- j Kadangi laikraštis Darbininkas pradėtas spaus- y

Speciales vaikams šv. mišias atnašavo Vyskupas 
Beckman, kurių metu pasakė pamokslą J. E. Kardi
nolas Hayes. Penkiolikos tūkstančių vaikų choras gie
dojo.

ŠV. TĖVAS KALBA APIE TAIKA

Cleveland, Ohio — Iš Vatikano pranešama, kad

lietuvaites ateiti, laipgi, uomjuje. irasKutineje seimo dienoje, spanų u, vanare nepasieksiu su 700 galionų 
kviečia ateiti visus daini-1 yra rengiama delegatu pagerbimui ir kartu metinė pa- i gazo]jno kiek buvau pasi
ninkus ir dainininkes, nes rapijos vakarienė su gražiausiais pamarginimais. No- ė Paročiau kad tu- 
Darbininko Radio Progra- rėčiau- kad kucdaugiausiai kunigu, kaipo garbės sve-|rėsiu nusileisti Airijoj pa-
mos Vedėjas p. Juška nori 
pasirinkti keletą daininin
kų (kiu), kurie norėtų dai
nuoti per radio.

RENGĖJAI

turinį galėsime paduoti tik antradienio numery.stoties mano naudai siun
čiamus oro pranešimus.

I — Nežinau, ką aš veik
siu, greičiausiai vyksiu 
Lietuvon, nes šis skridi
mas buvo ruošiamas Lie
tuvos Aero Kliūbo, pami
nėjimui Dariaus ir Girėno, 
kurie panašiame skridime 
žuvo Vokietijos miške. Su 
orlaiviu aš tik tiek begaliu 
daryti, tai išardyti ir išim
ti instruumentus ir kitas 
nesugadintas dalis.

Vaitkus patapo, kaipo 
garbės svečias mažo Bel- 
linrobe miestelio. Nežiū
rint nepasisekimo jis iš
laikė gerą nuotaiką ir savo 
kuklumu ir reiškiančiu 

’ narsumu įgijo visų gyven- 
’ tojų simpatiją.

Airijos Oro laivyno ats- 
3 tovas, kapitonas Quinn at

vyko, kad suteikus lakū
nui Airijos valdžios viso
kią galimą pagelbą, o Bel- 
linrobe gyventojai daro

LIETUVA DERYBOSE SU
LENKIJA?

UNIJOS LAIMĖJO KOVį
WPA Darbininkai Gaus 

Unijos Algas
New York — Šiomis die

nomis unijos, kurios vedė ' * 
kovą prieš WPA adminis
traciją, reikalaudamos pa- ; ’ 
kelti darbininkų algas prie 
viešųjų darbų, laimėjo. 
Valdžia sutiko mokėti a- 
matninkams $1.50 į valan
dą ir apribojo mokesnį

Londonas — Pranešama, 
kad Lenkija veda - derybas 
su Lietuva dėl sudarymo 
taikos sutarties ir atida
rymo rubežiaus, paliekant 
Vilniaus klausimą nebaig- 

| tu. Greičiausiai, 
bus 
bas Lenkijos su Lietuva, | $90 į mėnesį, sumažinda-

v. « . 1 rėšiu nusileisti Airijoj pačių, tame pokylyje dalyvautų; užtai skaitysiu sau uz daugiau gazolino
didelę garbę, kurie iš kunigų galės dalyvauti toje va-j t š stumiausi toliau i karienėje. Kviečiu ir prašau, tikiuos šis viešas dar?SX-

gesnis. Įvažiavau į tirštas 
miglas ir šaltą lietų ir aš 
skridau nieko nematyda
mas beveik visą laiką.

kvietimas visiems bus ganėtinas.
KUN. K. A. VASYS.

“Darbininko” Radio 
Programa

kad tai
tik gandai apie dery-

LEGIONAS RAGINA
NUTRAUKTI RYŠIUS SU Tuomet, mano bėdai, pra-

SOVIETŲ RUSIJA dėjo ledai formuotis ant 
orlaivio sparnų ir mane 

St. Louis, Missouri — 'traukti žemyn. Laimei, 
Šiame mieste vyksta Ame-. kad žemai nusileidus ledas 
rikos Legiono seimas, nutirpo ir aš vėl pakilau. 
Tarp daugybės įvairių re- j Už valandos mano orlaivis 
zoliucijų, Legiono seimas i vėl buvo storai apdengtas 
priėmė rezoliuciją, kuria ledu ir į kėlės minutes iš 
ragina Jung. ’ 
valdžią nutraukti ryšius rėjau nusileisti iki 5000 
su sovietų Rusija dėl nesi- pėdų aukščio. Orlaivis vi-1

i ma darbo valandas nuo 
! 120 iki 60 valandų į mėne-
1 sį. Taigi unijos to tik ir £PREZIDENTAS ATSI- __  ____ _____

ŠAUKĖ J DVASININKUS reikalavo, kad WPA dar-. 
----------- | bininkai gautų unijistų al

gas, kad ir už trumpesnį 
darbo laiką.

1 Paprastiems darbinin-
Washington, D. C.

Roosevelt atsišaukė į vi-> Paprastiems darbiniu- - 
sus dvasininkus, prasyda- kams įaip at bus moka. 
mno ui nomiirori cnvn x . j •

i ma unijos nustatytos al
gos.

mas jų pareikšti savo nuo
mones apie naująją daly
bą ir taip pat duoti admi
nistracijai patarimų ką_ ji p^zniENTAS ĮSAKĖ

Valstybių 10,000 pėdų aukščio aš tu- viską kad drąsiam laku-.daryti, .kad galėtų s^Tš¥tiVKUS kTrO
nui būtų patogu.

laikymo pasirašytos su- sas buvo ledu apdengtas ir VAITKUS VYKS LIETU- 
j a •__ -1__ j __ v _ i" •• 'Y______ •__ - j ______ — į - T7/TM HUTIT IV! k1 <GTTtarties ir duotų pažadėji- aš maniau, kad jau man Į 
mų nevaryti komunistinės galas bus, helį mano laimei1 
propogandos Jung. Valsty- pataikiau į šilto oro srovę 

Naujalis, bėse.
Čižauskas

-VON, TIK NESU 
LITUANIKA

Chicago Tribūne prane-

JUODUKAS LOUIS 
LAIMĖJO

ir ledas pradėjo tirpti. Per
3 valandas lėkiau žemai, ir Šimu, Vaitkus vyks Lietu- 
visą naktį lėkiau aklomis, voh laivu ar pasisamdytu 
Pradėjau apkvaisti nuo į- orlaiviu, o sudaužytoji Li- 
teihpto sekimo instrumen- tuanįca antroji ardoma ir

1—** — < ’ v 0------j išvesti kraštą is krizės.
Prez. Roosevelt laiške1 

svarbiausiu klausimu yra 
naujas socialės apsaugos 
įstatymas. Jis nori sužino
ti nuo ne valdžios tarny
boje esančių žmonių kokiu 
būdu socialės apsaugos į-

. statymas gali būti geriau- 
, šiai pravestas, kad jis

duotų gerų vaisių darbi-' rtmentui
, mnkams w bendrai visai * §iųPmety aPTo^u

būdu federalė vąldžia pai*.

ĮRANKIUS
VVashington, D. C.—Rug

sėjo 25 dieną prez. Roose- 
velt išleido proklamaciją, 
kuria jis įsako visiems ka- . 
ro įrankių ir amunicijos 
išdirbęjams, importeriams 
ir exporteriams priduoti ; 
sąrašą reikalingiausių ka- . 
ro įrankių valstybėj de-

šeštadienį, rugsėjo 28 d. iš radio stoties WAAB, 
Boston, Mass. vėl turėsime progos klausytis Darbinin
ko Radio Choro, soliščių, solistų, vadovaujant muzi
kui Rapolui Juškai ir akompanuojant p-lei M. Treina- 
vičiutei. Taigi šeštadienį, 2 vai. po pietų savo radio a- 
paratus pasukite ant 1410 kilocycles ir klausykitės 
šiokios programos:

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

Pranešėjo kalba.
3. Jaunimo giesmė .....................

Aš nuėjau į darželį ...................
Darbininko Radio Choras

4. Oi kelk berneli..........................     Šimkus
Duetas — Adomas Barauskas ir Rapolas Juška

5. Kelkis lietuvi...................... .....
Darbininko Radio Choras

6. Darbininko Radio Pranešimai.
7. Josiu, josiu...... ..........................

Sudainuos Trio
8. Darbininko Radio Žinios.
9. Pirmyn.............. ........................................  N.N. raunde knokoutu.

Piovėjas ............................................ Andrejus kumštynės žmonių sutrau- dėjau pranešimus apie orą kęs kažką užgaunančio pusiųjų visi užgyre sočia- užsiregistruoti ir" sumokė'
Darbininko Radio Choras kė arti 100,000. Louis ir muzikos šmotelius, ku- Pilsudskio garbę. Teismas lės apsaugos įstatymą, bet ti $500 už leidimą laikyti

Tesigirdi lietuviškos dainos kiekvieno lietuvio prieš lipant į ringę apsive- rie man ūpą pakėlė. Auš- kaltinamąjį nubaudė pusę me visus naujos dalybos ir išdirbinėti karo įran-
1 js - -------|tant aš buvau apie 200-250, metų kalėjimo. darbus. kius. į • *

.. Čižauskas! Rugsėjo 24, New Yorke tų ir šaltis vargino mane, j bus vežama Kaunan.
i įvyko kumštynės tarp bu- Laimei, aš galėjau kas va- --------- — t . . .
| vusio pasaulio čampiono landą pagauti pranešimus Rugsėjo 3 d. apygardos valstVDei- ____ ________ ____

..... Šimkus Max Baer ir jauno juodu- iš Airijos Radio stoties, teismas Vilniuje sprendė1 Keletas dvasininkų į pre-' ma savo kontrolėn visus 
1 ko Joe Louis. Kumštynes Tai buvo neapsakoma pa- kažkokio Dovgvilo bylą, 1 zidento Roosevelt laišką karo įrankius ir jų indus- 
Įlaimėjo Louis' 4-tame gelba orlaivio krypties nu- kurioje tas buvo kaltina-‘jau atsiliepė ir pareiškė triją. Karo įrankių ir a* 

Šios statymui. Aš puikiai gir- mas prie liudininkų paša- savo nuomones. Iš atsilie-1 municijosHšdirbėjai turės

namuose. Įdė su savo sužadėtinė.
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I VIETINES ŽINIOS!
- h*

PADĖKA
t

automobilyje nemaž i a u 
kaip po 30 dainelių.

GARSIAKALBIAI

parapijos įvyksta METI- 
WĘĄLftJ8. TjkieUi 8* 
ciningai pardavinėjami. 

Daugiausiai tikietų parda
vęs laimės labai gražią do
vaną. Už gražinusį šokimą 
; ąimęs grąžią sidabrinę 
taurę. Ruoškitės visi į mū
sų balių. Kvieslys

Inž. Stasys Beteškąs, Sav.

TAISOME IR PARDUODAM^ KABIOS

STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

843 W. Rroadway, So. Boston, Mass.
Šis jaunimo pasišventi

mas tikrai vertas pagyri
mo.

Valio, Darbininko Ra
dio Choras! Valio, Atho- 
liečiai ir jų kaimynai!

Raporteris.

P-nas Mamertas Kar
bauskas paskambino kele
tą muzikos kūrinėlių, o jo 
sesutė Florencija sudaina
vo keletą dainelių.

Vakarėlis praėjo gražio
je nuotaikoje. Rap.

I

LIETUVIAI SPORTININ
KAI

Nuoširdžią/padėką reiš
kiame gerb. kleb. kun. P. 
Virmauskiui, kun. K. Ur
bonavičiui, kun. K. Jenkui 
ir kun. P. Juškaičiui už 
dvasinį patarnavimą laido
jant a. a, Marcelionienę. 
Taipgi dėkojame gimi
nėms, kaimynams ir pa
žįstamiems už mums iš-! eastern Universitete foot- 
reikštą užuojautą ir už bąli rately yra net keturi
dvasinius bukietus — šv. | lietuviai sportininkai, bū-
mišias už a. a. Agotos į tent, Juozas Krušas, Adol- 
Marcelionienės vėlę; dėko- fas Čaplikas iš Nashua, 
jame moterims, kurios bu-1 Petras Jesukonis iš Nor- 
Vo prie karsto ir visiems, i wood ir Albertas Komičius 
kurie dalyvavo šermenyse ■ iš So. Boston. Krušas yra 

F? ir laidotuvėse. Dėkojame ratelio kapitonu, 
į, graboriui p. Zaletskui už! 
[ patarnavimą.

Nuliūdę Pijušas P. Mar- 
Celionis, sūnūs Jonas 
Alfonsas ir duktė Ona.

L

-

r- ir

“SHOWER P ARTY”

Boston, Mass. — North-

KLAIPĖDA IR VOKIETI
JA

į Rugsėjo 17 dieną, 
f karbauskų namuose, 
į "G” Street įvyko “Shower 
L Party” p-lę Magdaleną 
r Naujokaitytę, gyv. 193 ‘L’ 
; Št. pagerbti. Labai daug 

jos draugių ir draugų da
lyvavo iš Wallworth ir ki
tų įstaigų. Daug gražių ir 
brangių dovanų p-lei Mag- 
delenai įteikė pradžiai gy
venimo, kuri spalių 12 die
ną išteka už Adomo V. 
Druzdžio, southbostonie- 
cio.

Atidarius ir apžiūrėjus 
dovanas, visi gavo skanių 

į- užkandžių ir gėrimų. Va- 
k ; karėlio dalyvės linkėjo* 
k lėi Magdelenai ir jošWsr- 
V mam vyrui p. Adomui lai- 
k mingai sulaukti vestuvių 
l dienos, o apsivedus links- 
j maus ir laimingo gyveni- 
į* ino.

P-
52

i • :

Norvvood, Mass. — Tre
čiadienį, spalių 2 d. kita
taučių moterų klubo susi
rinkime p-nia B. Sykienė, 
adv. B. Sykes žmona skai
tys paskaitą apie Klaipėdą 
ir ar turi kokių nors teisių 
prie to krašto Vokietija?

P-nai Sykes šio mėnesio 
9 dieną sugrįžo iš Lietu
vos ir parsivežė labai daug 
žinių. Jie taipgi aplankė 
Vatikaną, Italiją, Prancū
ziją ir kitus Europos kraš
tus.

Patartina ir lietuvių 
draugijoms ir organizaci
joms pasikviesti pp. advo
katus B. Sykes kalbėti.

ADV. POVILAS SYKES 
ATOSTOGOSE

r

F

k

i*

t
i

PRAKALBOS

Rugsėjo 22, įvyko nepa
prastos prakalbos. Kalbė
jo p. L. šimutis, Draugo 
redaktorius, tik iš Lietu
vos grįžęs. Jo kalba buvo 
abai įdomi ir imponuojan

ti. Aiškino apie viso pa
saulio lietuvių kongresą, Į- 
vykusį Kaune; apie ekono
minę Lietuvoje padėtį; a- 
sie valdžioje perversmus, 
ūkininkų streiką; apie pa
saulinio karo pavojų ir a- 
pie Hitlerio norą Klaipėdą 
užgrobti.

Žmonių į prakalbas atsi
lankė nemažai. Visi skirs
tėsi patenkinti. Buvęs.

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

La Beaumelle.

DAKTARAI
= Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS i 

|DR.M. V.CASPER| 
I Arti Municipal Building = 
I 525 E. Broadway, S. Boston f

Ofiso Valandos ė
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki| 
|5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-| 
įsas uždarytas subatos vakarais ir f 
| nedeidlenials, taipgi seredomis nuo j 

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

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

ens legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
. Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474
- — 

*Norwood,'Mass. — Šio 
mėnesio pradžioje išvyko 
atostogoms adv. Povilas 
Sykes su žmona į Ohio 
valstybę. Jis broliui adv. 
B. Sykes su žmona išvy
kus į Europą sunkiai dir
bo per vasarą. Taigi jam 
atostogos buvo reikalingos 
ir jis jas dabar turi. Grįš 
apie spalių 1 d., š. m.

. Uęluyis^antistw 'į,.

DR. S, A. GAIVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 I. vakarę. Šventų dienų 

pagal susitarimų.

CAMBRIDGE, MASS.
DARBININKŲ

SUSIRINKIMAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LATVIJA UŽMEZGĖ 

GLAUDESNIUS RYŠIUS 
SU LIETUVA

Ryga, Latvija — Latvi
joj kilo nerimas dėl Vokie
tijos grąsinimų Lietuvai. 
Latvijos spauda pramato, 
kad Vokietija, užpuolus 
Lietuvą, puls ir Latviją. 
Taigi bendras pavojus iš 
Vokietijos w; pusės verčia 
Latviją palaikyti glau
džius santykius su Lietu
va.

NACIAI TRAUKIASI 
ATGAL

Berlynas —, Rugsėjo 25. 
dieną, Hitlerio valdžia, ku-| 
ri buvo paėmus savo kon- 
zrolėn protestantų bažny
čias ir jas globoti buvo pa
skyrus protestantų vysku-I 
pą Ludwig Mueller, siūlo' 
protestantams sudaryti 
naują bažnyčios direktori
ją su Dr. von Bodels- 
chwing priešaky.

Mueller direktoriją dau
guma protestantų nerėmė, 
nors ji turėjo Hitlerio pri
tarimą. Naciai buvo pri
versti nusileisti ir protes- 
tahtus patenkinti. Dr^ von 
Bodelschwthg yra buvęs ir 
pirmiau prčtėstantų baž
nyčios direktorijos pirmi
ninku. Taigi protestantų 
opozicija laimėjo.

Athol, Mass

JOHN J. 6RIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

Tel. So. Boston 8520

ADVOKATAI ŠALNAI |
DARBININKO NAME i

366 Broadway,
South Boston, Mass |

LDS. 8 kuopos, Cambrid
ge, Mass. bertaininis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 
29 dieną, tuoj po sumos. 
Šiame susirinkime bus 
renkami atstovai į LDS. 
20-tąjį Seimą, kuris įvyks 
Worcester, Mass., spalių 8 
ir 9 dd. ir nutarta svarbūs 
įnešimai seimui. Taipgi 
bus išdalintos dovanos 
tiems, kurie pirko tikie- 
tus, kad pagelbėjus stu
dentui Laučkai. Taigi, visi 
nariai turėtų dalyvauti 
šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

Tek So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutartį)

OftBURNERS
Garantuoti-.Pataisymai
Ištisas išvalymai ir nau

jas knatas  ..............$1.50.
Už garantuotą burnerio į- 
dėjimą.....................  $2.00.
Taipgi, me$ parduodame 
geriausios ^įrušies burne- 
rius, kaip tai: Florence, 
Evęrglow ir kitus.

Būrneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $350.00. įDel greito, pa
tarnavimo .

Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadwąy, So. Boston, 
Mass.

KALENDORIŲ IR

PARAPIJOS BALIUS

PRISKIRIU AKINIUS

ir gydau visas akiu ligas.
DR. J. LANDŽIUS 

(SEYMOUR) 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
534 E. Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Katalogas 1936 m. 
SIUNČIAMAS DYKAI 

Parašykite paprašydami pas — 
JONAS KERDIEJUS 

652 Broadway,' So. Boston, Mass.

Sekmadienį, rugsėjo .22 : 
d., š. m., 7:30 vai. vak., šv. i 
Pranciškaus liet. par. sve- 1 
tainėje, įvyko Darbininko i 
Radio Choro Koncertas. 
Šio koncerto pasisekimui . 
ypatingai pasida r b a v o 3 
Gerb. Kleb. kun. P. Jurai- ( 
tis ir LDS vietinės kuopos 
nariai, ypač pirm. p. Jonas 
Gailiūnas ir raštininkas p. 
Jonas Andruliūnas. Nuo- ' 
širdžiai priėmė ir savo 1 
darbo kambariuką užleido'i 
vargoninkas p. J. Stačio
kas.

I Žmonių prisirinko pusė
tinai, buvo iš Athol, Gard- 
ner, Greenfield, Worces- 
ter, Canton, Boston, Nor- 
wood, Brockton ir kitur.

Koncertą išpildė, vado-i 
vaujant art. R. Juškai šie! 
choristai (ės): J. Antanė
lis, A. Barauskas, A. Gra- 
bijoliūtė, M. Traškevičiū- 
tė, O. Valeckaitė, A. Ta- 
ruškaitė, Š. Jakubauskai
tė, A. Drabavičiūtė, O. 
Sinkevičiūtė, J. Maeaitė, 
ir akomponistė M. Treina- 
vičiūtė. P-nas R. Juška su
dainavo ir pats apie tris 
gražias daineles.

Įžanginę ir užbaigimo 
kalbą pasakė kleb. kun. P. 
Juraitis.

Taipgi kalbėjo: J. Kum
pa, Pr. Razvadauskas ir A. 
F. Kneižys.

P-nas Jonas Vizgirdas iš 
Norwoodo savo greituoju 
aųtpmobilm-aįjį^e dalį ar
tistų į Atlfiflfr*/^

Koncertas su prakalbo
mis praėjo entuziastiškai, 
ir dalyviai šiame koncerte 
sumetė gražių dovanėlių 
ir nuo įžangos pelną, bū- 
teųt, $65,45.

Koncertas užsibaigė jau 
po dešimtos. Svetingas 
kleb. kun. P. Juraitis neiš
leido svečių nepavaišinęs. 
Svečiai labai dėkingi Gerb. 
Klebonui už nuoširdų ir 
malonų priėmimą.

Dar svečiams neapleidus 
klebonijos, atvykęs p. Ta
mošiūnas, jaunasis, kvietė 
visus atsilankyti jo rezi
dencijoj pasisveč i u o t i. 
Nors tai buvo ir vėlus lai
kas, bet padėkoję Gerb, 
klebonui už vaišes išvyko 
pas pp. Tamošiūnus, kur 
juos sutiko svetingai Ka-

zimieras ir jo žmona Ta
mošiūnai, taipgi jų dukre
lės ir sūnus ir visus nuo
širdžiai priėmė.

Vaišingi ir svetingi a- 
tholiečiai paliks ilgai at
mintyje So. Bostonie
čiams.

Ilga kelionė iš Atholio į 
Bostoną vėlyvu laiku ne
prailgo, nes tur būt buvo 
suniūniuota kiekviename

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutč, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE
KOLEGIJĄ

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

Spalių 12, Columbus die
noje Cambridge lietuvių

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTU VES 
" Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
Įįtokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
Hioka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Į POVILAS BUSHMANAS 
L * 48 Cresęent Avenue,
į Telephone Columbia 8702 
j 29 Savin Hill Avenue,
į DORCHESTER. MASS.

J 45 Hampden St.,
p . Tel. HIGhlands 4855 
L ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. OASH MARKET
Povilas Baltr&šiūnas, Sav.

490Broadway, T«1.8.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 9367

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REFSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

BR0ADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namamštmaterijolas 

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

REIKALINGA

R-

Tel. S. B. 2805-R | 
LIETUVIS

OPTOMETRISTASl
ISegzamlnuoju akis ’ 
priskiriu akinius s 
kreivas akis atltie- Į 
sinu ir ambUJonlS-j 

| koše (aklose) akyse sugrųžinų ę 
= šviesų tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
I 447 Broadway, South Boston Į

Baldus
Perkraus- 

tome
VISUR 
PIGIAI

GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadvvay 
Tel. South Boston 4618

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAN J. VASIL
Apdraudos ir Nejudomo 

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

Telefonas: Parkway 1735-M.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice o f the Peace
. Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadvvay, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

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

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIUS 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

vieta:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

. Tel. South Boston 0815

D. t. ZUETSK1S 
r

Graborius - Bąlaamtotoju

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Rei. . 
564 Kast Broadway,

So. Boston, Mali. 
■■■■■miiMibiLj-i. ■»■■■ :

jauna moteriškė ar mergi
na prie namų darbo ir vai
kų dabojimo. Atsišaukite 
pas: Mrs. Epštein, 4 Sted- 
man St., Brookline, Mass.

i

SPECIALIS PENIO NUPIGINTAS 
New Synthetic One Coat Enamel

Pirkite tuojau

14 Spalvų—Baltas ir Juodas 
Išdžiūsta per 4 valandas. Labai geras 

viskam pentint viduje.

Reg. kaina $4 gal., 0,45
Dabar parduodam už 

4—HOUR VARNISH...... gal. 98c.
Taipgi kiti geri bargenai pentini- 

mui iš Lauko.
norintieji pasinaudoti šiais gerais pirkiniais.

Parduodame visokias geležines reikmenis ir 
Sienoms Popieras.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
J. KLIMAS, Sav.

379 BROADWAY, SO BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU. 0830

F.WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS .

OUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname visokius 
drubpžius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlghtou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna

vimų už pigių kalnų.
7-9 Hllery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

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

tuvių ir pavieniu asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029 
’TeLNor. 0242 

ALENA Š. STŲKIENfi
681 Washington St., 

Norwood, Mass,

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. DILIS
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
Išdirbgjas ((erų minkštų

•gfirimų.
107 W. Sixth Street, 

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

l! SŪNŪS
[’ Seniausias ir Savistovia šios
! Valstybei
Į LIETUVIŲ GRABORIUS IR
! BAL8AMUOTOJAS
[Gyvuoja 26 metai. Pątąmavi-
[ mas dieną ir naktį.
[ TURI NOTARO TEISES
> Ofisai:

I

! >254 W. Broadvvay, So. Boston
' [ Tel. Šou. Boston 2590
' 113 Ames St« Bręckton, Mass.
J, Tel. BrooRton 390

! ! 838 Dorche»ter Aye.
I ' Tel. Oolumbia 3587
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Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

šv. Petro parapijos ket
virtas ir paskutinis šių 
metų piknikas įvyko rug
sėjo 22 d. Oras pasitaikė 
gražus; žmonių susirinko 
daug. Daug jaunimo buvo 
iš Šv. Antano parapijos, 
piknike, rugsėjo 29 dieną.

šv. Petro parapijos kle
bonas savo ir parapijiečių 
vardu dėkoja visiems, ku
rie šią vasarą dalyvavo 
šios parapijos piknikuose. 
Dėkoju savo žmonėms, y- 
patingai pp. Stanislovai- 
tienei ir Gedvilienei, ku
rios gamino valgius pikni
kuose. Dėkoju visų parapi
jų žmonėms ir bendrai vi
siems lietuviams, kurie 
dąlyvavo piknikuose.

Taigi vasarą labai links
mai praleidome dainuoda
mi ir klausydamies gražių 
lietuviškų dainelių, kad 
net giria skambėjo, šios 
vasaros piknikai buvo ren
giami ne tiek dėl pelno, 
kiek dėl atnaujinimo pa
žinčių ir draugiškumo. Ti
krai galima pasakyti, kad 
šios parapijos piknikuose 
buvo tikras lietuviškas 
draugiškumas.

Ypatinga padėka pri
klauso Juozui Kolbokui, 
kuris pritrūkus midaus ne 
tik, kad užtektinai prista
tė, bet pristatęs parapijai 
padovanojo. Juozas Kol- 
bokas buvo vienintelis, ku- 
„ris parapijai suteikė tokią 
dovaną. Dėkų Juozai! Lin
kime tau geriausio pasise
kimo bizny.

mybių tarp savųjų”.
Paviešėjęs pas savuo

sius, p. Stasys grįžo į A- 
meriką. Prieš pat išva-

■RH'F.M-M' ■ JUP

žįupjant,* staiga susirgo jo 
tėvelis, Stasys Ątkočiūnas 
turėjo savo išvykimą Ati
dėti. Jo tėvelis įasii’gęs 
aštuonias dienas mirė. Sū
nus Stasys įiitĮjų paįąido- 
ti savo mylimą,tėvelį.

Rugsėjo 8 dieną iškik

.t>AfeBWINkAŠ 
mingai su šv. misiomis, 
kurias atnašavo kun. Ve
gelė, palaidotas. Klebonas 
su procesija dvi milias ly
dėjo iš namų į bažnyčią. 
Karstnešiais buvo keturi 
velionio sūnūs: Stasys,

JUJ1L—'M...........1...............  UI' IIIIMIB K ■ ..........   Iii

‘Petras, Kastantas ir Kaži-'nes neteko savo tėvelio ir 
mieras. * turėjo paįikti seną motine-

Taigi p. Stasys kaip Ži- lę. Tur būti tėvelio balsas 
nodamąs grįžo į Lietuvą'p. Stasį pąrkvi.etė iš toli- 
palaidoti savo tėvelį. Link-! mos šalies, kad jis pasku- 
smai ten porą mėnesių tinęs tėvelio gyvenimo va- 
praleido, bet prieš išva-l landas praleistų su juo. 
žiuojant jam buvo graudu,'Teįlsisi jo vėlė ramybėje.

turėjo paįikti Sętią motine-

p. Stasį pąrkvi.etė iš toli
mos šalies, kad jis pasku-

Pereitą mėnesį mirė A^ 
gota Kulbokienė, 78 meti} ■ 
amžiaus, gyv. Krismelhj 
kaime, Panevėžio apskri* 
ty. Jos trys sūnūs, Juozas^ 
Antanas ir Adomas gyve- ; 
na šioje parapijoje. Atsi
minkime ją savo maldose. -

Šios parapijos klebonas 
šią savaitę išvyko į Eu
charistinį Kongresą, Cle- 
veland, Ohio. Kartu su juo 
išvyko ir būrelis lietuvių, 
tarp kurių buvo plačiai ži
nomas graborius Steponas 
Rokas ir Jonas Baguckis.

Spalių 6, 7 ir 8 dd. Šv. 
Petro parapijos bažnyčio
je įvyks 40 valandų atlai
dai. Atvyks į pagalbą Det
roito 'lietuvių parapijų ku
nigai ir iš kaimyninių pa
rapijų. Atlaidų metu yra 
gera proga visiems atlikti 
išpažintį. Prašome visų 
lietuvių tos progos nepra
leisti ir taipgi paraginti 
savo pažįstamus, kurie y- 
ra šiek tiek atšalę arba ap
sileidę katalikiškose parei
gose. Nėra geresnės vietos 
praleisti valandą ramiai, 
kaip bažnyčioje, ypač prie 
išstatyto Švč. Sakramento. 
Vien už atsilankymą Die
vas gali suteikti kiekvie
nam gausių malonių. Pa
ragindami kitus ateiti į 
atlaidus taip pat galima 
užsitarnauti daug malo
nių. Taigi užkvieskite sa
vo draugus ir pažįstamus 
kaip į didžiausį balių, o jie 
jums bus dėkingi. Nepa
mirškite, kad atlaidai į- 
vyksta 6, 7 ir 8 dd.

ENbLAND

ITALY

EMERSON
$44.95

$59.95

H.

Radio

Imant 
Išmokė
jimui 
nuošim
čių * • 
nereikia 
mokėti

6 tūbų 
Apima visą 

pasaulį 
Metalinės 

tūbos
3 rodyklės pa

dengia svetimų 
šalių ir Ameri
kos broadkesti- 
nhnų. 6 colių dy- 
namic garsia
kalbis, kuris 
pripažintas Un- 
demvriters laba- 
ratorijų. Auto
matiškas Jėgos 
kontrolls.

Apšviečiama 
aeroplanų. diai. 
T e 1 e g rafiSkų 
trugdymų Įtai
sas. Kabinetas 
padarytas iš n- 
inerikonlSko rie
šuto medžio, ir 
labai gražini pa
darytas.

Console Modelis
Gali girdėti die
nų ir naktj ir iš 
svetimų šalių, ka
da yra leidžiama 
trumpomis oro 
bangomis. Gali 
girdėti „aeroplanų 
signalus, poliui- 
jos šaukimus ir 
kitokius dalykus. 
Kabinetas iš a- 
merikonlško rie
šuto medžio.

RADIO SU TŪBOMS
Puikiausias 37 colių riešuto 
medžio console kabinetas, kuris 
išduoda puikų tonų! 5 tūbų se
tas. Radio galima vartoti a- 
blems elektros srovėmis AG ar 
DU. Giftima girdėti aeroplanų 
signalai, policijos šaukimai ir 
kiti dalykai. Iš Europos. gavi
mas užtikrintas. 6 colių dyua- 
mlc garsiakalbis.

21c. ĮMOKĖTI, PASKUI 
PER 21 MĖNESĮ išsimokėti

Emerson Garsus Pasaulinis
SUPERHETERODYNE SU METALINĖMIS 

TŪBOMIS ...................
Su tūbomis . . .

NAUJOS PREKES KASDIEN-PAMATYK?JAS'PAS KAY’S

'’UOVC 2l5THNNIVERSHRY
‘111113 SHLE!

DOUJN
21

MONTHS 
PRY^ Išmainyk savo seną radio į 

naują, tuomi sutaupysi!

BEVERLY
PASAULINIS
CONSOLE

Už Labai Žemą Kainą

S^^t*******^^

ijį

B

i

GERMANY

JAPANĮ

Šiomis dienomis grįžo iš 
Lietuvos plačiai pažįsta
mas p. Stasys Atkočiūnas. 
Jis nebuvo buvęs Lietuvo
je nuo pirmo išvažiavimo, 
būtent, nuo 1910 metų. 
Taigi jį traukė pamatyti 
savo gimtinį kraštą Lietu
vą. Sugrįžęs į Lietuvą ra
do savo tėvelius sveikus ir 
linksmus. Jie ypatingai 
džiaugėsi pamatę sugrįžu
sį savo sūnų. Per du mėne
siu linksminosi su savai
siais. Ten jis būdamas su
prato tų žodžių teisingu
mą, kad yra “daug links-

10 colių dynn- 
mic automatiškus 
garsiakalbis. Ae
roplanams dial.

21c. ĮMOKĖTI—IŠSIMOKĖJIMUI 21 MĖNESIS

EMERSON
5 Tūbų Superheterodyne

2 rodyklės padengs polie. $ (Irt 95 
šauk, aeroplanų sing. irvZM* 
Am. radio stotis.

21c. Įmokėti — 21 mėnuo 
išsimokėjimui

GALIMA GAUTI Iš VOKIE
TIJOS, ITALIJOS, JAPONI

JOS IR ANGLIJOS

21c. ĮMOKĖTI — 21 MĖNESIS IŠMOKĖJIMUI

PIRK DABAR TAI DAUG SUTAUPYSI!

Mokesčių

BOSTON

Už Kreditą Nėra SALEM

LYNN

DIGNIFIED CREDIT PLAN

JEWELRYCOMPANY,

QUINCY 

WALTHAM 

W0R0ESTER

Nereikia Mokėti 
Nuošimčių

198 MAIN STREET, BROCKTON, MASS

Pereitą savaitę teko lan
kytis kitose parapijose ii* 1 
atlankyti žmones, kuriė 
gyvena toli nuo bažnyčioj 
Žmonės labai mandagiai i# < 
maloniai priėmė. Tik gai
la, kad tuose vadinamuosb 
katalikiškuose namuose - 
radau laikraščius ir kny- • 
gėlės nekatalikiškas.

Bedieviški laikraščiai iš- \- 
niekina šeimynas, tvirkina 
jaunimą ir nuodija kiek- \ 
vieno skaitančio sveiką 
protą. Šiandiena net ir Ru- J 
sijoj bolševikai pamatę, 
kaip daug blogo daro su- 
ardytos šeimynos ir vai
kai išauklėti komunistiš'- 
koje dvasioje. Jau ir ten 
paruošė įstatymą, kad sii- 
varžytų apsivedimus ir at- 
siskyrimus. Be tėvų išau- 
gę vaikai virto nebesuval
domais. Išleido įsakymą _ ’ 
nusikaltusius vaikus šau- 
dyti. Dėkokime Dievui, 
kad mūsų šalyje dar tokių 
blogumų nėra kaip sovię- > 
tų Rusijoje, kur buvo užsi
mota panaikinti religiją. ;

Žmonės, kurie skaito be? 
dieviškus raštus, pasirodo ? 
nesusipratusiais ir savęs 
negerbiančiais. Bedieviš? i 
kus raštus spausdina ir 
platina visokie nukrypėr 
liai. Jie nori, kad visi žirni
nės būtų tokie, kokiais jie 
patys. Socialištai, komu
nistai arba kitokį ‘istai’ 
žino, kad žmogus pametęš .. . 
tikėjimą, praradęs dorą ; 
greičiau pasiduoda blogu
mams. ; ;

Pažymėtina, kad aukš- 
tesnio mokslo žmogus, kad 
ir bedievis tiek daug žalos ■ > 
visuomenei nepadaro, kaip 
paprastas pusiaumokslis /. 
bedievėlis. Taigi reikia 
saugotis bedieviškų raštu, 
kaip saugojamės nuo plė- j 
šikų, vagių ir valkatų, nes 
kaip vieni, taip ir kiti ty
koja žmogų apiplėšti. :

Katalikiškuose namuose 1 
turi būti tik katalikiški' 
laikraščiai. Kaip žaisti ug
nimi, smala negalima, taip 
negalima žaisti bedieviš- \ 
kais raštais. Skaityk tik 
gerus katalikiškus laikraš
čius.

Mūsų parapijoje plačiai 
skaitomas laikraštis Dar- 
bininkas. Šis laikraštis tu* " 
retų rastis kiekvieno lietu-; 
vio namuose, nes jis pa- > 
duoda žinias iš viso pa- * 
šaulio, o ypač iš mūsų tė
vynės Lietuvos ir ne tik. •/: 
nenuodija žmogaus proto/ ‘ 
bet jį tobulina. Darbiniu-;, 
kas yra darbo žmonių lak* 
kraštis, pačių darbininkų 
leidžiamas. Jis yra susi-., 
pratusių darbininkų nuo
savybė. Taigi skaitykime 
ir platinkime Darbininką.: ~

1 4

Protaitmatai, blinleriUrKMftetiinkal 
kurie BtodblmU 
verti ekultytojų paramos.

• Visi garainkitėe "Darbininke". *

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano ; 
ir dainavimo. Spėria- IP 
les pamokas duoda j 

vaikams. A ;

Adresas:
938 E, Broadway, 

SO. BOSTON. MASS

4

1
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Čia Kas Nors Kaltas
Ūkininkų streikas Lietuvoje ir susirėmimas su 

policija, kuriame buvo pralieta kraujo it žuvę keletas 
įmonių, sudarė labai sunkų įspūdį užsieny ir, kaip gir
dėt, Lietuvoje. Šaudyti į žmones — tai tokia keista 
pramoga, kad ji visuomet atneša šimteriopai daugiau 
Žalos negu ką gero. Toki dalykai suaidėja visam kraš
te ir žmonės daug, daug įrašo sąskaiton prieš savo 
prispaudėjus, šaudyt į minią niekados neišsimoka jau 
vįen tik dėl dramatingo įspūdžio, kurį sudaro nukau
tųjų kraujas. Bet kartais nėra kitos išeities, teisinasi 
dilrtatoriai. Gal kartais ir nėr, bet tai tik vienam atsi
tikime iš šimto.

Bent Lietuvos ūkininkų “streike” nebuvo jokio 
pateisinimo pavartoti prieš juos ginklą. Ūkininkų rei
kalavimai buvo teisingi. Jų ekonominė padėtis prive
dė juos prie desperacijos ir štai delko. Lietuva ūkio 
šalis. Lietuvis prisirišęs prie tos žemės, kur jis gimė 
ir kur jam tenka dirbti. Nuosavos žemės geras apdir
bimas, dirvos našumas ir šiaip jau viso ūkio pagerini
mas — tai lietuvio ūkininko maloniausios svajonės. 
Bet, sunkiai žemę dirbdamas, jis nori, kad būtų iš ko 
pragyventi, skolos atsimokėti ir savo mažą turtelį 
bent nuo bankrūto apdrausti. To visko Lietuvoje da
bar negalima atsiekti. Žmogus dirba ir sielojasi, ūkio 
sistemą gerina kiek įmanydamas, naudojasi patari
mais iŠ laikraščių, žemės dirbimo kursų, agronomų 
nurodymų, ir pagaliau atsiekia to, kad ir žeme geriau 
neša ir gyvulių prisiaugina. Rodos, viskas gerai, bet 
čia nauja bėda: nėra kur javų išvežti, nėra kam gy
vulių parduoti. Puikiausi arkliai, gražios telyčios, rie
būs bekęnai, nupenėtos žąsys, dėtingos vištos — tas 
viskas laukia rinkos, bet jos nėra, nes valdžia, moky
dama žmones pagerinti ūkį, pražiopsojo savo svar
biausią uždavinį — parūpinti savo piliečiams galimy
bę tuos produktus parduoti. O kada ūkininkai, prives
ti prie desperacijos valdžios pasyvumu ir nerangumu, 
norėjo ją priversti kiek susirūpinti žmonių gerbūviu, 
tai valdininkai užleido ant jų policiją, kuri, žinoma, 
diplomatingumu ir švelnumu nepasižymi. Ir ūkinin
kus pavaišinta kulkomis. Galima sau įsivaizduoti, 
koks kartus užsikirtimas prieš valdžią galėjo paliesti 
įtūžusią ūkininkų širdį. Iš visų tautininkų valdžios ne
taktų šits ar tik nebus didžiausias. .

Bet — sakys jie — ką mes kalti, kad vokiečiai 
neperka mūsų produktų? Na, nereikėjorvien vokie
čiams pasitikėt. Reikėjo sudaryt prekybinių sutarčių 
ir su kitomis šalimis. Tuomet būtų išvengta krizės. K.

DAOlNtNRSS
366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
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Betgi ketųrių seimelių rinkimų išdavos buvo to
kios:

Lietuviškų lietuvių 
balsų % atstovų

1.

Dėl Klaipėdos Rinkimų

I Seimelis 1925 m. 
n Seimelis 1927 m. 

UI Seimelis 1930 m.
IV Seimelis 1932 m.

6,0 
13,4 
17,7 
18,2

2 
4
5 
5

Faktinai daugelis lietuvių būdavo išrenkami at
stovais ir kitose partijose, tik jie bevelijo vokiečių 
klausyti negu lietuviško krašto interesus ginti. Čia tas 
ir būdavo įvairių nesusipratimų priežastis. Vokiškos 
krypties atstovai bevelyjo klausyti Berlyno pageida
vimų ir todėl nepakęsdavo tokios Direktorijos, kuri 
matė, kad Klaipėdos Krašto ateitis ir gerovė paeina 
iš Lietuvos Respublikos. Ištikro, pavyzdžiu, menkutis 
Klaipėdos uostas prieš Didįjį Karą, tik dešimtį metų 
pabuvęs Lietuvos Valdžioje, išaugo į pirmaeilį Balti
jos jūros portą. Kyla klausymas, ar klaipėdiškiai, ir 
per šiuos ateinančius rinkimus nesusipras? Ar jie kaip 
pirmiau išsigąs Berlyno grąsinimų ir aklai pasiduos 
trukšmingai vokiečių propagandai?

Klaipėdos Krašto seimelio rinkimai, kurie įvyks
ta 29 dieną šio rugsėjo mėn. netikėtai įgyjo tarptau
tinės reikšmės. Panašių rinkimų, kaip matėm, buvo 
jau keletas; tenai ir čia, rodos, nieko nepaprasto netu
rėtų būti. Tačiau dėl ateinančių Klaipėdos rinkimų ne
paprastai, subruzdo vokiečiai kaimynai; tais rinki
mais gyvai domisi Didžiosios Valstybės; suprantama, 
kad tie rinkimai negali ir Lietuvai nerūpėti.

Nuo Bottcherio, Neūmano ir Sasso bylos laikų 
vokiečiai propaganda prieš Lietuva yra pasiekusi mil
žiniško laipsnio. Propagandistai - vokietininkai per 
radio, per parodas ir slaptais būdais dažnai peršoka 
paprasčiausio padorumo rybas. Jie dažnai mėgsta lie
tuvius kolioti ir Lietuvą pravardžiuoti barbarišku ar 
aziatišku kraštu; neapseidavo be langų daužymo ir ki
tokių kriminališkų veiksmų, už kuriuos kai kam tek
davo kalėjimo ragauti. Prie to viso Berlyno vyriausy
bė sugalvojo piktą ekonominį prieš Lietuvą spaudimą, 
neįSileisdama Lietuvos žemės ūkio produktų. Galų ga
le ir pats Reicho viešpats neiškentė ir prabilo. Jo 15 
rugsėjo pasakytoje Neuremberge kalboje ryšium su 
ateinančiais Klaipėdoje rinkimais, nesigailėta grąsini- 
mų Lietuvai ir užgauliojimų Aliantų ir Tautų Sąjun
gos adresu. Tarp ko kito ten buvo pasakyta, kad ‘Klai
pėdos Kraštas buvęs Vokietijai išvogtas ir kad ta va
gystę (roberry) buvo legalizuota per Tautų Sąjungą’. 
Jei pats Vokietijos viršininkas tokiais žodžiais rado 
galimu apibudinti Klaipėdos klausimą, tai lengva su
prasti, kaip elgiasi eiliniai Klaipėdos agitatoriai.

Čia tenka prisiminti senovės istorija, kuri nusa
ko, kad tą kraštą XIH amžiuje nuo Žemaitijos atplė
šė ne kas kitas kaip kryžiaus ženklu prisidengdami vo
kiečiai; gi netolimos praeities (1919) dokumentai pa
rodo, kad Klaipėdos Kraštą vokiečiai prarado pasira
šydami Versaliaus sutartį, kurios 99-me posme pasa
kyta; “Vokietija atsižada Didžiųjų Valstybių (Alian
tų) naudai nuo visų teisių ir titulų prie teritorijos 
(toliau eina tos teritorijos, Klaipėdos Kraštu vadina-* 
mos, aprašymas).”

Tiesa, Versaliaus sutartis buvo nugalėtiems vo
kiečiams padiktuota, tačiau priežastis, dėl kurios A- 
liantai atskyrė Klaipėdos Kraštą nuo Vokietijos, vi
siems yra labai gerai žinoma: ji buvo pareikšta Aukš
čiausios Aliantų Tarybos pirmininko M. Clemenceau 
sekančiais žodžiais (imant anglišką tekstą):

“the region in ąuestion has always been Lithua- 
nian; the majority of the population are Lithua- 
nian in origin and language; the fact that the 
town itself is in great part German would not jus- 
tify the maintenance of this region under German 
sovereignity, particularly in view of the fact that 
the port of Memel is the sole maritime outlet for 
Lithuania. It has been decided that Memel and 
the neighboring region should be handed over to 
the AUied and Assiociated Powers because the 
status of the Lithuanian Territory is not yet de- 
termined”.

lietuviškai:
“kalbamas kraštas (t. y. Klaipėdos) visados buvo 
lietuviškas; krašto gyventojų didžiuma kilmės ir 
kalbos atžvilgiu lietuviai; faktas, kad pats Klai
pėdos miestukas yra didžiumoje vokiškas, nepa
teisina to krašto palikimą vokiečiams, ypač dar ir 
dėlto, kad Klaipėdos uostas yra Lietuvai vieninte
lis išėjimas į jūres. Yra todėl nutarta, kad Klai
pėdos miestas ir apylinkė turi būti perduota A- 
liantams, nes Lietuvos status nėra dar išspręs
tas”.

I.
Klaipėdos Kraštas, apimąs 2442,6 klm. ploto že

mės su 426 ketv. kilometrais vandenų, bendrai 1019 
ketv. mylių, turi tik 150,000 gyventojų; tačiau naudo
jasi plačia autonomija (savyvalda), kurią tam kraš
tui 1924 metais davė didžiosios valstybės (Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japonija) ir Lietuva, kaipo to 
krašto iš anksto numatytas suverenas. Reiškia, Klai
pėdos Krašto savyvalda yra užtikrinta tarptautiniu 
aktu,, kuris vadinasi Klaipėdos Konvencija (Memel 
Convention). Klaipėdos Krašto gyventojai turi teisę 
rinkti į Seimelį 29 atstovus. Klaipėdos Krašto admi- 
nistratyvinė valdžia yra Direktorija, kuri priklauso 
Lietuvos Prezidento skiriamam Gubernatoriui; tačiau 
sulig konvencijos, Direktorija turi gauti Seimelio pa
sitikėjimą. Reiškia, kokis yra Seimelio sąstatas, tokia 
turi būti ir viso Klaipėdos Krašto Valdžia, — Direkto
rija.

Jau pradedant 1935 metais yra buvę keturi Sei
melio rinkimai. Dabar 29 rugsėjo įvyksta penkti rin
kimai. Nors lietuviai Klaipėdos Krašte yra didžiumo
je, bet nėra taip tvirtai tautiškai susipratę ir susior
ganizavę, kaip tenykščiai vokiečiai. Todėl Seimelio 
rinkimai visados buvo tikros varžytinės tarpe vokie
čių ir lietuvių ir betgi vokiečiai rinkimus laimėdavo; 
laimėdavo ypač dėl to, kad jiems visokiais būdais pa
dėdavo užnemuniečiai vokiečiai.

Didelios reikšmės rinkimuose turėjo ir tas liūd
nas faktas, kad daugelis klaipėdiečių ūkininkų (lau
kininkų) turėjo nelaimės tapti Vokietijos bankų sko
lininkais.

'Štai koks yra Klaipėdos Krašto sąstatas gyven
tojų tautybės atžvilgiu, sekant ne lietuviškos, bet vo- ‘ 
kiškos statistikos žiniomįs: patys vokiečiai, per 500. 
ųietų neįveikę lietuvių kląipėdiecių suvokietinti, turė
jo pripažinti, kad sulig 1905 metų visuotino gyvento- Taip buvo pasakyta 1919 metais. Todėl yra visiškai 
jų sąrašo visame Klaipėdos Krašte lietuviškai kalban- aišku, kad Klaipėdos Kraštas buvo nuo Vokietijos at- 
Čįų buvo 68,035 arba 48,3%, gi vokiškai kalbančių skirtas atvirai, o ne “išvogtas”, nes tas kraštas buvo 
71,556 arba 50,8%, kitų 1,261 arba 0,3%, o išviso 140,-1

. 852 gyventųjų. Taip tai rodo valdiškoji vokiečių sta
tistika. Tačiau vokiečių dvasininkų -1912 metų met- 
įąštjs duoda žymiai kitonišką vaizdą: lietuvių būta 
O10 arba- SiM , VokUŽių būta 66,719 arba, 48,1^. 
Tat negali būti abejonės, kad lietuviams visame ^Klai
pėdos Krašte priklauso bent 52% didžiuma; tas lietu
vių nuošimtis yra beabėjo gerokai pakilęs (iki 2/3) 
Šiais laikam (1935 m.). Tik pacįame Klaipėdos mieste 
lietuviai yra mažumoje ir sudaro tik apie 30%.

Klaipėdą Lietuvai, pasielgė logingąi ir teisėtai, jie tu
rėjo pilną legaįę teisę Klaipėdą perduoti Lietuvai, ne- 
ątsižiūrėdąmi, ąr buvę ten lietuvių sukilimas, ar ne, 
nes Versaliąus sutarties minėtame 99 posme yra dar 
taip pasakyta:

“Germany undęrtakes to accept the settlement 
# made by the Principal AUied and Associated Po* 

wers in regard to these territories, particularly in 
so far as concerns the nationality of the inhabi- 
tants”.

Lietuviškai:
“Vokietija apsiima pripažinti patvarkymą, 

padarytą per Alįantus, liečiantį kalbamas territo- 
rijas ir ypač kiek tai liečia gyventojų pilietybę”. 
Tokie tai yra objektyvūs Klaipėdos “pavogimo” 

ir “vagystės legalizavimo faktai.
m.

Kai prieš Lietuvą kurstoma, kad būk “vokiečiai 
Klaipėdos Krašte per keletą metų kankinami (?) vien 
dėl to, kad jie yra vokiečių tautos žmonės ir dėl to, 
kad jie nori ir likti vokiečiais; kad su jais elgiamasi 
pikčiau negu su prasikaltėliais tik dėl to (?), kad jie 
yra vokiečiai”, — tai noroms-nenoroms tenka prisi
minti neumanininkų ir sassininkų bylą, kuri visam 
pasauliui betgi parodė, kad Lietuva negali toleruoti 
išdavikiškų veiksmų, kurių tikslas buvo Lietuvos su
verenumą Klaipėdos Krašte panaikinti.

Kas yra buvęs Lietuvoje ir ypač Klaipėdos Kraš
te negalėjo nepastebėti, kad vokiečių teisės kaip Klai
pėdos Krašte, taip ir visoje Lietuvoje yra 100% res
pektuojamos ir lojalūs vokiečių kilmės piliečiai yra 
net aukštai gerbiami. Kaune vokiečiai turi net savo 
gimnaziją, kuriai vyriausybė net pašalpų duoda, kada 
Vokietijos pusėje gyveną lietuviai neturi nieko. Klai
pėdos Krašte, kur, einant Konvencija, viešose įstaigo
se ir mokyklose privalo būti lietuvių ir vokiečių kal
bos lygybė, — vokiečiai tebesinaudoja žymiomis pir
menybėmis lietuvių sąskaitom

Neuremberge dar buvo viešai padarytas Lietuvai 
priekaištas būk Lietuva ryšy su ateinančiais Klaipė
dos rinkimais laužanti Konvencijos nuostatus. Tam 
priekaištui atremti prisimintina Lietuvos Prezidento 
pareiškimas, duotas Associated Press atstovui Palan
goje; prezidentas pasakė, kad “negali būti abejonės, 
bet kokie patvarkymai, kuriuos Lietuvos Vyriausy
bė manytų reikalinga eventualiai daryti, bus padaryti 
griežtai prisilaikant Klaipėdos Konvencijos”.

Rugpjūčio mėnesy yra paskelbta “Vyriausybės 
Žiniose” Lietuvos Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas. 
Tie pakeitimai panašiai taikomi ir Klaipėdos Kraštui. 
Tai yra teisės atžvilgiu naturalis dalykas. Jei kas tvir
tintų, kad rinkimų pakeitimai ar kiti kurie Lietuvos 
veiksmai nesuderinami su Klaipėdos Konvencijos es
me, tai tokį dalyką tegalėtų išspręsti Tarptautinis 
Teisingumo Teismas.

Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeris iš Tautų 
Sąjungos tribūnos Genevoje iškilmingai' pareiškė vi
sam pasauliui, kad Lietuvos vidaus ir užsienio politi
kos pagrindais yra griežtas ir lojalus tarptautinių pa
sižadėjimų pildymas ir pasiryžimas taikingai sugy
venti su kaimynėmis valstybėmis. Kiekvieną ginčą ar 
nuomonių skirtumą dėl tarptautinių pasižadėjimų 
vykdymo, ar tai Vilniaus byloje ar Klaipėdos Kon
vencijos, Lietuvos Vyriausybė yra pasiryžusi išspręs
ti Hagos Tribunole. To tribunolo sprendimai jau dve
jais atvejais įrodė Lietuvos kaimynams ir visam pa
sauliui Lietuvos lojalumą sutartims.

Nežiūrint į propagandos viesulą, Klaipėdos rinki
mai įvyks ir politiški vėjai aprims. Šiuo tarpu lietu
viams nedera sielotis ir įsivaizduoti padidintą pavojų; 
bet ramiai ir šaltai reikia budėti ir nepaliaunamai sti
printi lietuvišką atsparumą.

Lietuvos Pasiuntinybės Informacijų Skyrius,

LDS. Seimo Delegatams 
Pranešimas

NEW BRITAIN, CONN.
Rugsėjo 17 dieną ątąiga 

mirė a.a. Barbora Teniu- 
kienė, 48 metų amžiaus, 
ji per dieną sunkiai dirbo 
namuose ir vakare jautėsi 
sveika. Apie 12 vai. naktį 
dar kalbėjosi su savo duk
rele. Tik apie 4 vai, rytą 
pajuto galvos skaudėjimą 
ir prikėlus dukrelę, prašė 
paduoti vaistų nuo galvos 
skaudėjimo, ir staiga atė- 
mą kalbą. Nuvežė į ligoni
nę, bet jau negalėjo pagel
bėti. Mirė 10 vai. ryte.

Palaidota iškilmingai su 
trejomis šv. mišiomis iš 
Šv. Andriejaus lietuvių 
par. bažnyčios. Šv. Mišias 
atnašavo šie kunigai: prie 
didžiojo altoriaus kun. A. 
Vaškelis; prie šoninių ku
nigas P. P. Kartonas ir 
kun. J. Lutkus iš LaSale- 
to. Dalyvavo ir kun. E. 
Gradeckis ir kun. V. Ra
žaitis. Daug žmonių daly
vavo laidotuvėse.

A. a. Barbora Teniukie- 
ne buvo viena iš darbš
čiausių parapijoje. Ji vi
suomet dirbo parapijos 
parengimuose; skalbė it 
prosino bažnytinius dra
bužius, puošė altorius gėlė
mis, žodžiu, ji buvo baž
nyčios puošėja.

Tad liūdi ne tik jos vy
ras Antanas Teniukaitis, 
sūnus A. ir dukrelė Julijo
na kaip geros Žmonos, šei
mininkės ir brangios ir 
mylimos motinos, bet liūdf 
ir visa Šv. Andriejaus pa
rapija, netekus geros dar
bininkės.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius p. A. P. Karto
nas.

Geraširdžiai žmonės su
dėjo ant jos karsto daug 
dvasinių bukietų ir gėlių. 
Lai Sutvėrėjas priima ją į 
amžiną karalystę.

Sekmadienį, rugsėjo 29 
dieną prasideda pastovus 
laikas. Taigi pasukite laik
rodžius vieną’ valandą at
gal, nes Šv. Andriejaus 
par. bažnyčioj pamaldos, 
bus laikomos naujus laiku. 
Geriausia laikrodžius pa
sukti šeštadienio vakare, 
einant gulti.

NE VAKARIENE, BET 
MASKARADŲ BALIUS

LDS. Seimas šiais metais įvyksta Aušros Vartų 
Bažnyčios salėje 15 HighfielcL Rd. Worcester, Mass., 
Spalių 8 ir 9 dienose. Vietinė LDS 108 kuopa daro vi
sas pastangas, kad tinkamai delegatus priimti. Dele
gatai, kurie norės privatiniuose namuose apsistoti, 
prašomi kreiptis į p. Juozą Glavicką 237 Millbury St. 
ir iš čia bus nurodytos apsistojimui vietos. Kad žino-

Jau buvo skelbta, kad 
spalių 5 dieną įvyks Šv. 
Andriejaus par. vakarienė. 
Bet dabar vietoj vakarie
nės bus maskaradų balius. 
Bus duodamos trys dova
nos: $5, $3, $2 už gražinu
sį bei keisčiausį kostiumą. 
Tad visi galvokite kaip 
gražiausiai ir keisčiausiai 
pasipuošti spalių 5 dieną.

T. M.

nes tas kraštas buvo 
ir yra lietuviškas. Aliantai tuomet nematė jokio rei
kalo net plebiscitui, tat jokio pažado vokiečiams įr ne
buvo duota. '

Tokiu tai būdu Klaipėda atsidūrė Aliantų ranko
se. Vėliau, ękai Aliantai vilkino Klaipėdos Krašto per- 
dšįviiAą Lietuvai, tai 1923 metais kląipėfįiškiai lietu
viai sukilo ir pareikalavo, kad originale Klaipėdos nuo 
Vokietijos atskirimo idėja būtų įvykdyta, taip kaip 
Aliantų 1919 metais žadėtą. Taip ir buvo padaryta pa* 
vydale Klaipėdos Konvencijos. Aliantai, perduodami

tume, kiek nakvynių parengtį, būtų gerai, kad delega
tai iš anksto savo norą pareikštų p. Glavickui. Kurie 
norėtų apsistoti hotelyje, patariama geriausias Ban- 
croft Hotel, miesto centre, arba pigesnis Worcester 
Hotel, prie pat geležinkelio stoties.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. Mišiomis ir pa
mokslu antradienio ryte lygiai 9:00 valandą, spalių 8: 
dieną, Aušros Vartų bažnyčioje. Sesijos prasidės tuo-; 
jaus po šv. Mišių. Visi delegatai prašomi būtinai daly-1 
vauti pamaldose.

Visų delegatų pagerbimui ir palinksminimui va
karais rengiamos tam tikros pramogos. Pirmą vaka
rą, antradienyje, įvyks koncertas su prakalbomis.1 
Koncerto programų rūpinasi p. J. Balsis. Antrą vąka- į 
rą, trečiadienyje, rengiamas iškilmingas pokylis, vaka
rienė. Vakarienę rengia darbščiosios vietos šeiminin
kės, o muzikalę dalį rengia p. J. Balsis su žymiausiais 
mužikais. Pageidaujama ir prašomi visi delegatai tuo
se parengimuose dalyvauti.

. Ęeimui sveikinimus ar kitus kokius seimo metu 
reikalus siųskite klebono vardu: Rev. C. A. Vasys, 
15 Highfield Rd. Worcester, Mass.

I SEIMO KOMISIJA.

PROVIOENCE, R. I.
BIZNIERIŲ PIKNIKAS
Rugsėjo 29 d. Lietuvių 

Biznierių Klubas rengia 
metinį išvažiavimą, kuris 

; įvyks Klaipėdos parke. Vi- 
; sas pelnas skiriamas nau
dos bažnyčios fondan. Pa
sekmių tikimės iš.šio pik* 
niko gerų, nes daug valgių 
ir gėrimų biznieriai žada 
sudovanoti. Gros Žuroms- 
kių orkestras iš Pawtu- 
ket, R. I. Tikimės skaitlin
gos publikos, vietinių ir iš 
kitų kolonijų, nes šis pik
nikas bus paskutinis šį se
zoną. Rengėjai Šio išvažia
vimo yrą: E» čiočys, B. 
Strazdauskas ir A. O. Avi
žinio Trokąs veš žmones į 
šį pikniką dykai. Rap.
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PR. ŠATAS 
Puikįaiui 

P&vtikalai už 
žemiausią 

Kalną
24 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

“Daugiausia Gelių Už Jūsų 
Pinigus”

pas

GEORGE'S FL0WER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
‘Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio”.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL 00.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 Millbury St.

Worcester, Mass.

SIDABRINIS JUBBLEJUS Antroj eilėj iš kairės dešinėn: p. Agota Lukoševi
čienė, kasininke; p. Beatricija Bačįnskienė, draugijos

j WORCESTERIO ŽODIS |
Tat, širdingai kviečiame

visus Wbrcesterio plačio
sios kolonijos lietuvius 
prisidėti prie gėlių dienos, 
kad kiekvienas lietuvis įsi
gytų bent* po vieną gėlę, 
aukojant vargšams kele
tą centų, o gerasis Vieš
pats šimteriopai atsilygins 
savo malonėmis.

šv. Marijos Vardo? drąi 
25 metų • 

i valdyba:
Pirmoj eilėj iš kairės dešinėn: p. Julija Aliūkienė, 

sekretorė; p. Elzbieta Kupstienė, draugijos pirminin
kė per 18 metų; p. Marijona Dirsiūtė, finansų sekre
torė; p. Agnietė Rogliene, valdybos narė;

Marijos Vardo? draugijoj, Worcę^ter, Mass. vice-pirmininkė; p. Ona Bačienė ir p. Katryna Palu- 
— šidabrihio jubilėjaus garbės komitetas ir beckienė, kasos globėjos; p. Marijona Augustinavi-

čienė, valdybos narė; p. Marijona Ščiukienė, maršalka.
Sidabrinio jubilėjaus minėjimas ir didelis bankie- 

tas įvyksta sekmadienyje, rugsėjo - september 29 d., 
Šv. Kazimiero parapijos bažnytinėje salėje, Prpviden-! 
ce, g-vės.

■19

INATIONAL BOTTLING
COMPANY

Į Lozoraičiai — Savininkai
| Išdirbame perus minkštus gė- 
Į rimus. Geriausias patjirnavi- 
| mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

į 495 Millbury St.,
I WORCESTER, MASS.
[njiuiiiimauaummuiimiumtitmiimtiiniiiitmmuiiaitia |a

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

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

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

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

MODERNIŠKA LIETUVIU 
KRAUTUVĖ

Jonas B. Bašinskas, 
Savininkas

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

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

SIDABRINIS 
JUBILLJUS

SIDABRINIS JUBILĖJUS ?? “Si—S
------- -  _ gįų darbų ? kaip bažnyčios,

Laiminga yra motutė, taip tėvynės Lietuvos ir 
kuri sugeba išauklėti dido- lietuvybės labui. Savo di- 
k4 skaičių dorų, dievotų Į dėlėmis piniginėmis auko

mis yra prisidėjusi prie 
pastatymo ir įrengimo šv. 
Kazimiero bažnyčios, pa
rapijinės mokyklos, Auš
ros vartų parap. bažny
čios, Lietuvos Laisvės bo- 
nų pirkimo, Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus ir Maria- 
napolio lietuvių kolegijos, 
paaukavusi net $100.00. 
Ji yra nuveikusi ir dau
giau gražių ir naudingų 
darbų, kuriuos suminėti 
būtų permažai vietos.

Draugija yra netik idėji
nė, bet ir pašalpinė: narių 
mokestis yra 25c. į mėne
sį, ligoje suteikia pašalpos 
$3.00 savaitėj ir duoda dy
kai savo draugijinį dakta
rą, pomirtinės duoda $200. 
00 ir užprašo atlaikyti po 
4 šv. mišias uš velionę, nu
perka gražų pągrabinį gė
lių vainiką ir paskiria 6 
draugijos palydoves-grab- 
nešes. Dabar nuo jubilė- 
jaus lygiai per 3 mėn. įsto
jimas nuo 16—25 metų y- 
rą dykai.

Savo brangų jubilėjų dr- 
ja pradės su bažnytinėmis 
apeigomis, būtent, šešta
dieny visos narės priėję 
Šv. išpažinties ir įsigiję po 
baltą rožę, kaipo emblemą 
solidariškumo ir draugi' 
jos atjautimo, sekmadieny 
Visos “in corpore” eis prie 
Dievo Stalo. Iškilmingas 
šv, mišias draugijos Inten
cijai atnašaus * kūn. Aug. 
Petraitis^ o iškilmei pritai
kintą pamokslą pasakys 
kūn. S. J. Vembrė. Paskui 
visa draugija prie bažny
čios durų nusįfotografuds. 
Vakare" gi “6 vai. bažnyti- 
neje salėje įvyks iškilmin
gas bankietas su gražia 
programa. Jubilėjaus pro
ga kalbėtojais yra u$įjvie* 
sti: kuh, Aug. Petraitis, 
kun. * S. J. Vembrė, >kun. G.

lietuvybės labui. Savo di-

vaikučių; laiminga taipgi I 
toji parapija, kuri savo 
globoje turi daug ir dide
lių katalikiškų draugijų. 
Viena iš tokių gražių 
draugijų yra tai Worceste- 
rio, Mass., šv. Marijos 
Vardo draugija, kuri ren
giasi apvaikščioti savo 25 
metų įsteigimo paminėji
mą, arba sidabrinį jubilėjų 
š. m. rugsėjo - september 
29 d. Štai prabėgo 25 me
tai, kaip a.a. kun. J. Buka
veckas, matydamas reika
lą suburti katalikes mote
ris vienumon, birželio 10 
d. 1910 met. sukvietė mo
teris į susirinkimėlį ir su
tvėrė virš minėtą draugi
ją. Išsykio įsirašė vos 7 
narės, būtent: pirmoji dr- 
jos pirmininkė p. Ona Pe
čiulienė, Viktorija Čigins- 
kienė, Cecilija Zinkienė, 
Uršulė Stulgaitienė, Uršu
lė Urbanavičienė, Magda
lena Karaliūnienė, ir Anė- 

! lė Barauskienė. Padėjus 
Dievo ir artimo meilės, 
gražaus gyvenimo, kilnaus 
tikslo ir savyšalpos ligoje 
ir mirus, stiprius drąugi- 
jos pamatus, ir vadovau
jant uoliems dvasios va
dams - kunigams: gerb. 
kun. J. Bukaveckųi, kun. 
J. J. Jakaičiui, kun. C. A. 
Vasiui, ir pagaliau kun. 
Aug. Petraičiui, draugiją 
augo sparčiai narių skąį- 
čiumi ir šiandien, ačių 
Dievui, turi virš 550 narių.

A. Vasys, kun. J. J. Baka- 
nas, miesto majoras p. 
John C. Mahonėy* Dr. Pr. 
Vaikšnora, Dr. Bt. A. Ber- 
gin’as, draugijos dakta
ras; adv. A. Milleris, adv. 
Pr. Bobblis, adv. Tamulo- 
nis, Dr. A. Zekus, Dr. A. 
Karpavičius, mųzik. J. Že
maitis ir muzik. Justas 
Balsys. Laikė programos 
padainuos p. Viktorija Pu- 
teliene,*4 p-lė Julija Rogliū- 
tė, p. J. Žemaitis, p. J. Bal
sys, p. V. Lukoševičius; o 
taipgi ir gražiabalsis 
kvartetas: p. Marg. Delio- 
nienė, p. Mar. Žemaitienė, 
p. M. Thompsonienė, ir p. 
Sof. Biekšienė. Yra taipgi 
užkviestos dalyvauti visos 
vietinės lietuvių draugi
jos: šv. Vardo Jėzaus, Ka- 
zimierinė, Jurgine, Liudvi- 
kinė, Moterų Sąjungos 5- 
ta ir 69 kuopa, šv. Onos, 
Šv. Petronėlės, Aušros 
Vartų, šv. šeimynėlės, R. 
K. Susivienijimo 41 ir 98 
kuopa, Birutės, Lietuvos 
Vyčių 26 ir 116 kuopa, a- 
biejų parapijų Moksleivių 
ir Studentų draugijos, 
Blaivininkų, Tėvų Marijo
nų ir Seserų Rėmėjų dr., 
Sodalietės ir abu chorai. 
Laike bankieto gros p. A. 
Kavecko orkestras, žodžiu 
sakant šis sidabrinis jubi- 
lėjus sujudino visą Wor- 
cesterį ir apylinkes.

Taigi, šv. Marijos Vardo 
draugijos sidabrinio jubi
lėjaus išvakarėse, tenka 
nuoširdžiai džiaugtis, šir
dingai sveikinti ir malo
niai palinkėti DRAUGI
JAI ir jos dąrbščiąi valdy-

bai geriausios ir šviesiau
sios ateities, gerovės, auk- 
ti naciais, stiprėti darbais 
ir skinti našių darbo vai
sių Dievo, Bažnyčios, Tė
vynės ir pačios draugijos 
labui!

P-nas Jonas ir Marcelė 
(Babrauskaitą) Degesiū- 
nai, nuo 25 Barclay gat
vės, rugsėjo 28 d< mini sa
vo 25 metų moterystės su
kaktuvių sidabrinį jubilė
jų.,Ta intencija bus atlai
kytos šv. mišios Šv. Kazi- 

|miero parapijos bažnyčio
je ateinančiame šeštadie
nyje. P-nas Jonas yra gi
męs prieš 51 metus Dau
gų parap., Lietuvoje ir p. 
Marcelė irgi gimė Lietuvo
je, Eigelionių parap., 1890 
met. Abu Amerikon atvy
ko 1903 met. ir visą laiką 
gyveno Worcestery, Mass. 
Apsivedė rugsėjo 26 dieną, 
1910 m. šv. Kazimiero baž
nyčioje; moterystė sakra
mentą suteikė ą.a, kun. J. 
Bukaveckas. Turi gražią 
šeimynėlę: Joną, 20, Albi
ną, 16, Pranuką 15 metų.

Linkime p. Degėsiūnams 
1 ir toliau gražiai gyventi, 
nepasenti ir laimingai su
laukti savo auksinio vestu
vių jubilėjaus!

tą k’ąsięrium išrinktas Jom / ■ 
nas Degesįūnas, pagelbiV 
ninkąs Frank Yuška.

Skaitytas protokolas pe* 
ręito susirinkimo. Nutarta; 
surengti dar vieną pikniką1 
Labdaringos draugijos 
naudai, Maironio Parką, 4 
Piknikas įvyks spalių 6,* 
1935. Maironio parke,^ , 
Shrewsbury, Mass. Prasį»,z 
dęs pirmą valandą po piekr 
tų. Dalyvaus abiejų paw< 
pijų chorai. Programa bus. 
įvairi. Bus Beano lošįmąs; „ 
gros Worcesterio geriau*, 
sias orkestras. ■-

Nutarta šaukti komiteto ' 
susirinkimas minimo pik
niko reikalu spalių 3 d., . 
7:30 vai. vakare pas Mrsį.: 
Delonius, 10 Sharon St.

Jonas Degesiūnas, .
Draug. Korespondentas

F. A. VAIŠNORA, M, D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

96 Vernon St., Tel-5-7810
Ofiso Valandos:

10-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare 
SEKMADIENIAIS 

SULYG SUTARIMO
WOROESTER, MASS.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
Room 401 W0R0ESTER,
Slater Bldg. MASS.

)

KRIKŠTYNOS

GELIŲ DIENA

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais Woreesterio lietu
vių pašalpinė Labdaringa 
draugija turės taip vadi
namą gėlių dieną-flower 
day, kuri įvyks rugsėjo- 
sept. 28 d.

Toje dienoje visame 
Worcesterio mieste bus 
pardavinėjamos gėlės tik
slu, kad už gautuosius pi
nigus sušelpus šios koloni
jos lietuvių vargšų šeimy
nas, arba našlaičius. Tam 
tikslui yra išrinktas dar
buotojų komitetas iš abie
jų parapijų — Šv. Kazi
miero ir Aušros Vartų, bū
tent: garbės komitetas: 
kun. Aug. Petraitis, kun. 
S. J. Vembrė, kun. C. A. 
Vasys, kun. J. J. Bakanas, 
Dr. Pr. Vaišnora, adv. A. 
Milleris, adv. Kaz. Tamu- 
lonis, adv. Pr. Bobblis, J. 
Žemaitis, dr. Ant. Karpa
vičius ir veikiantysis ko
mitetas: Petras Kataus- 
kas, drąug. pirmininkas, 
V. Stankūs, P. Milius, V. 
Delionis ir V. Karašaus- 
kas. Tam tikslui apsvars- 
tyti rugsėjo 19 d. buvo su
šaukta Maironio parke mL 
nėtų komitetų susirinka
mas, kame kalbėtojai ąp-» 
svarstė tos dienos vajų 
darbą.

Jonas-Petras Jurkenas
Petras ir Pranciška (Se- 

nutaitė) Jurkenaį rugpjū
čio - august 21 d. susilau
kė pirmutinio sūnaus, kurs 
rugsėjo 22 d. tapo pakrik
štytas Jono-Petro vardais. 
Krikšto sakramentą sutei
kė kun. S. J. Vembrė. 
Krikšto tėvais buvo p. Jo
nas Senuta ir p. Ona Se- 
nutąitė. P-nas Jurkenas y- 
ra didelis biznierius — tu
ri savo garage ir gasolino 
stotį.

Ona Bliujute
Jonas ir Ona (Juškaitė) 

Bliujai irgi susilaukė gra
žios dukrelės, kuri rugsė
jo 22 d. tapo pakrikštyta 
Onutės-Shirley vardais. 
Krikštyjo kun. S. J. Vem
brė. Krikšto tėvais buvo p. 
Marytė šablinskaitė ir p. 
Steponas Čenkus.

19-kos draugijų atstovų, 
susirinkimas įvyko rūgs. 
20, Šv.. Kazimiero bažny
čios svetainėje. Pirm. M. 
Tamašiūnas Draugijų pir
mininkas atidarė susirin
kimą; raštininkė Ona Ba
čienė iššaukė komitetą. 
Pasirodė, kad nebuvo ka- 
sierjąųs P. Račilos, nes jis 
patiko nelaimę, eidamas 
skersąi gatvės. Jį pertren- 
kė automobilis ir ląbąi 
sųpkiąi sužeidė. Mes visi 
linkime P. RaČiJai pąsveik- 
ti. Kai ir pirmiau į jo vįe-

T

M. A. OIVINSKAS & 00.

^LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojaa

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

D. MAŽEIKA
Geriausi, moderniškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutykla.

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

a:

GREEN MOUNTAIN
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS t 
BALTRAMAITIS

Worcester To Webster Road
Visokių Valgių, Užkandžų ir ■

Gėralų 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi pirmą 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje. į .*

Piauos — Radios 
GRUNOW

ŠALDYTUVAI
Parduodame lengvonjiz 

Sąlygomis
Per, 30 metų patenkinančiai 

turėjome reikalus su lietuviais ,

CHARRON’S
20 Trumbull St.

tel. 4900 Miu. ■’

i,

NUO REUMATIZMO SKAUSMO 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO-SALVE
si niostis.yra garantuotu ar pinigui grąžinami. Apie Kapo-Sulve 

rezultatus ant' pareikalavimo galime prisiųsti llfldljlmus.. Geriausia 
mestis dfll ramntų nr kitų Skaudulių. Mes putya darom ją lr Garau- 
tuojam. Siunčiu per pa9tą su mielu noru bile kur.

VIENINTELE LIETUVIŠKA VAISTINE WORCESTEKYJ
SOOTKOOS DRUG CO.

Tel. 2-9592.

THE PEOPLE’S
SAVINGSBANK

Draugiško Patarnavimo Bankas
450 Main Street, Worcester, Mass.

Skersai Gatvės Nuo City Hali
• • ’ A

90A Millbury St.

i - ■ • ; •
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GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONĄ KUNDROTAI 

SAVININKAI 
63PENNAVE. WORCf^l^MASS.

DIAL’5-6367

> X

-
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D A R B ĮNINKĄS oiMteseade

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
už malonų priėmimą ir su
rengtą vakarėlį.

“Pūtis”,

kalyj to judėjimo stovėjo 
politikieriai respublikonai. 
Tuo judėjimu bandė dis
kredituoti valdžią ir me
džioti balsus rinkimams.

“Shenandoah’rietis”.

MOUNT CARMEL, PA. jų pedagoginius gabumus.
Gaila, kad Montkarme- 

lyj atsiranda tokių lietu
vių ir šaudinių katalikų, 
kurie nenori, kad jų vai
kučius parap. mokykloj 
pamokintų religijos ir lie
tuvių kalbos ir tik todėl 
neleidžia savo vaikučių į 
savąją lietuvišką mokyk
lą.

SHENMOAH, PA,
GRĮŽTA DARĘAN

Shenandoah’o ir apylin
kių miestų darbininkai an-! 
gliakasiai po penkių savai-j 
čių streiko grįžta prie dar-

Šis naujas planas, kuo
pos vadų sumanytas, ma
no nuomone yra labai ge
ras, naudingas ir laikinas. 
Nepatenkinti mainieriai 

į galėjo daug pakenkti kuo- 
| pai ir suardyti darbininkų 
'vieningumą. Šitaip leisda-

MOKYKLA
Šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapijinė mokykla, kurioj 
mokytojauja Šv. Kazimie
ro Seserys, mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 3 d. su iš
kilmingomis pamaldomis, 
šv. mišias laikė ir atitin
kamą pamokslą pasakė 
klebonas kun. dr. J. B. I 
Končius; po mišių suteik
tas palaiminimas su Šv. vo apvaikščiojami rugsėjo darbininkų nebuvo paten- vengiamas. Visgi nėra ma- 
Sakramentu. Šiemet vai- 14 d. iškilmingai. Sekan- kinti. . 
kūčių į mokyklą susirinko tieji kaimynai kunigai at- prie darbo esančiomis ap- 
apie250; už mokslą vaiku- vyko į pagalbą. Kun. V. linkybėmis, kiti gi, neno- 
čiąi nemoka; knygos irgi Matujaitis iš St. Clair, ku- 
yra mokyklos; nuomos už nigas D. Mikšys iš New 
knygas už mokslo metus Philadelphia, kun. K. Kle- 
moka $1.00; neturtingieji vinskas iš Minersville, *ku- 
ir nuo to mokesčio yra pa- nigas P. Česna ir kun. P. 
liuosuojami. Neatsižiūrint Laumakis iš Mahanoy Ci- jų nutarimas ir vėl nutar- 
į visas tas lengvatas, vie- ty, kun. A. Alauskas iš ta laikytis vienybėje. 
Įok atsiranda tokių tėvų | Maizeville, kun. P. Moc-! 
įeišmanėlių, ar blogos va
lios, kurie savo vaikučius 
įiunčia į viešą mokyklą; 
inūsų parapijinė mokykla 
yra gražiausiai ir geriau
siai įrengta, negu kuri 
mokykla miestelyj, tai pa
stebėjo mokyklų gydyto
jas Dr. Shipman; mokslo 
jr auklėjimo žvilgsniu irgi 
Užima pirmą vietą, nes 
paikučiai baigę mūsų mo
kyklą valdžios aukštesnė
je mokykloje užima pir
itas vietas moksle ir elge- 
syj. Tai garbė Gerb. Sesu
tėms Kazimierietėms už 
jų gerą mokytojavimą ir

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vietai 

32 M'ALNUT AVĖ. 
Tol. Nonvood 1020

DR. A, VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:30
63 Main St., Brockton, Mass.

’ Ofiso Tel. Brockton 4148

■ Namų Tel. Brockton 1364

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) *

v LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

» 1000 Washington St.
NORWOOD, MASS.

X TEL. Nonvood 1503
Montello Office: 

; 10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

IR

*

MĖSOS STREIKAS
Mėsos streikas galutinai 

užsibaigė, nieko gero neat- 
neŠęs. Mums lietuviams y- 
patingai daug blogo ir net 
pažeminančio svetimtau
čių akyse padarė. Kadan-

Mūsų choras, vadovau- gi to streiko vedėjos ir di-
• ‘ ‘ ~ ' ’v’ * džiuma pikietų ir prisidė

jusių prie streiko buvo lie
tuvės, ir kadangi jos dau
giausiai užpuldinėjo lietu
vius mėsininkus — mums, 
tuo i
Skriauda. ispaivos ir pilnumo iHDiysKiisiems, pi<»-
pasekmė iš to streiko buvo ,n,e"’sv Bf t0. nuga-tone r . . . ___ turi šešias kitas brangias gyduoles,protestas nusiųstas Wa-|pra<iėkit imt nuga-tone ..

I qV|iTifrinnt3 tivipŠ tnpciii Imi. t^myklt? kaip stlprčslt. Parduoda ISHingLOne prieš mėsų Kai vlRl Optiekorinl su garantija grąžinti

nepradėjo dirbti. Tikimės, 
kad ir jos pradės dirbti 
pradžioje kito mėnesio.

jant prof. A. Grigoraičiui, 
nuvyko į Hazleton’ą, ir ten 
dalyvavo surengtame kon-

bo sulig plano, kuriuomi 7 iš 10 kasykloms dirb-Į certe. Koncertas gražiai 
darbininkai dirbs savo ka- darbininkai patenkinti, 

| syklose pakol kompanija į kilus reikalui, vėl stovės
AmT <m*i pamėgins sustabdyti vieną išvien ir kompanijai paro-
ATLAIDAI : iš dirbančių kasyklų. i dys vieningą frontą.

Šv. Kryžiaus atlaidai bu- Streiko metu daugelis) Šis streikas buvo neiš-

Kiti norėjo grįžti lonesnio dalyko, kai matai 
------------ ------- darbininkus, einančius į 

darbą po ilgo streiko, ku
rį jau visas miestas pra
dėjo jausti.

Streikui pasibaigus, di
džiuma darbininkų grįžta 
į darbą. Kitų kompanijų 
kasyklos, kurios sustojo 
vasaros pradžioje, dar vis

rėjo. Aštrios kovos įvyko 
susirinkimuose. Ne vieną 
kartą buvo nubalsuota 
grįžti į darbą, bet tą pačią 
dieną buvo vėl atšauktas

dys vieningą frontą.

Didesne Jėga Nervuotiems 
Susilpnejusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONĖ yra turtingas Zinkn- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi* 
nanėla fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkallšką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nuramin
ti sujaudintus svyruojančius, skau
dančius nervus. Jis yra brangus ner
vų suirutėse, kurios pagimdo “nusi
dėvėjimo” Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tlfc- 
■ rą formą geležies, raudono krauju atžvilgiu ' gėda ir. reikalingo būdavojlmui tvirtesnių Ir ViAnoilna o-ova ' sveikesnių raumenų Ir sugrąžinimui 

v iviidLlilti gcl a j spalvos Ir pilnumo išblyšknsiems, plo-

pasisekė visiems chorams. 
Žmonės buvo labai paten
kinti lietuvių chorų daina
vimu. Tikimės, kad tokie 
koncertai bus rengiami ir 
ateityje.

Po koncerto, Hazleton’o nas> 
vietinis choras, prielankiai Galutinai paaiškėjo, kaip nuo užkietėjimo imkit—uga-sol 
pneme ir linksmino tris buvo spėjamą, kad užpa- 
atvykusius chorus iš Mi- 
nersvilles, New Philadel- 
phijos ir Shenandoah’o. 
Jaunimas buvo labai pa
tenkintas koncertų ir va-| kričio nepaprastas suvažiavimas įvyks rugsėjo 29 d 
karo praleidimu. Jie yra 2 vai. po pietų, šv. Juozapo par. svetainėje, Rogers St. 
dėkingi Hazleton’o chorui Lowell, Mass.

protestas nusiųstas Wa-1 Pradėklt imt NUGA-TONE ■'šiandien

pinigus. Tik Vienas Doleris mėnesio 
trytmentul.

— Ideali) Liuosuotoją vidurių 25c. 
ir 50c.

FEDERACIJOS APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS
A. L. R. K. Federacijos Naujosios Anglijos Aps-

BROCKTON’O BIZNIO APŽVALGAkm, kun. Dr. Petrovitz is 
Kulpmont. Žmonės, kurie 
atsilankė į pamaldas visi 
ėjo prie šv. Sakramentų; 
daugelis iš parapijonų tuo
se atlaiduose nedalyvavo 
todėl, kad kaikurie turi 
dirbti kasykose naktimis. 
Buvo ir tokių, kurie algas 
gavę taip jsilirtksmino 
smuklėje, kad visai pamir
šo apie atlaidus.

Tautietis.

T R [GUBAS

STUDIO 
COUCHES 

$ 12.96 
50 centų j savaitę

VISOKIO DYDŽIO

MATROSAI

$5.50
50 centų į savaitę

,/r«U kreditas: yra geras

McGLINCHEY & 
RUSSELL

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

Automobiliai.

VEGA PLUMBING & 
HEATING CO. 

111 North Main Street 
Phone No. 888 

BROCKTON, MASS.

į KUR MANAI GYVENTI?

- STERLING’S 43 CENTER ST., 
Prieš Post Ofiso

PHILADELPHIA, PA. NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJU

NAUJOSPORELĖS
Rugsėjo 22 d., 1 vai. pc 

pietų, Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje Kun. Dr. Mar- 
tusevičius suteikė Mote
rystės Sakramentą p. V. 
Jankauskui ir p. Onai M. 
Mažeikaitei. Liudininkais 
buvo Albertas Urbonas ir 
Suzana Mažeikaitė.

Tą pačią dieną kun. Dr. 
Martusėvičius surišo mo< 
terystės ryšiu p.
Leinhauser ir p. A. Zure- Kleb. Kun. I. Valančiūnas. 
niutę. Jaunųjų intencijai, -----------
atnašavo šv. mišias. Liū- Šv. Jurgio parapijos So
dininkais buvo J. Žurėnas dalietės, sekmadienį, rug- 
ir A. Miežiutė. į sėjo 29 d. rengia “Radio

M. Bigenis. and Card Party”. Toji pra-

jauDidysis “ox-roast!
praėjo su gražiausiomis 
pasekmėmis. Buvo neleng
vas darbas. Bet verta dirb
ti, nes liko gražaus pelno. 
Dėkoju visiems biznie
riams ir parapijiečiams, 

: kurie aukavo, darbavosi 
ir kitokiu būdu prisidėjo, 
kad tas parapijos paren- 

j A girnas pavyktų.

moga rengiama parapijos 
naudai. Lošimas prasidės j 
7 vak vsliterep Šv. Jurgio Į 
par. svetainėje. Laimėju
sieji gaus gražių dovanų. 
Todėl visi kviečiami į tą 
pramogą ateiti. K. V.

POTTSVILLE, PA.

: MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

’ Užlaiko Vėliausios Mados
CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvhj išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius
1152 Washington St., 

Norwood, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINB 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.»

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E.“8tb St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298 į

Vice-pirmlninkė — Ona SlaurienS, , 
443 E 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot. Rašt. — Bronė Ciunlenė, ' 
29Gould St, West Roxbnry, Mass.
Tel Parkivay 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutė.
33 Navarre St., Rosllndalė, Mass.

Tel. Park\vay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniullntė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mass.
Kųsos Globėja — E. Janušonieoė.

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

ontTO utnmtnka klekvlonn mėnesio

DRAUGIJOS VALDYBA
Ptrin. — J. Petrauskas,

24 Thomas Park, So. Boston, Mass.
I Vice- pirm. — V. Medonis,
1 21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
ProL Raštininkas — J. GHuedtis,

5 Thomus Park, So. Boston, Mass.
• Fin. Raštininkas — Alb? Nevieta.
' 16 Winfield St, So. Boston, Mass.
1 Iždininkas — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
i Maršalka — J. Zalkis,
| 7 VVinfieid St., So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čia nedgldieni kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St. So. Boston. Mnwi

7:30 vai. vakare. pobaŽnytlnGj sve 
talnėj

i Visais draugijos reikalais krelpkltP* 
nas orotokoln rnflMnlnke

KUŠKI HEALTH SYSTEM*
Esame Specialistai 

Electro - Gariniu Mineralinių 
Vanų ir mankštinimų.
I^FRĄ^ED RAKINU 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

Namu': Ofiso:
Tel. 7933 Tel. 4009

STEPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

DR.. GEORGE 
WAKELING

Osteopathic Specialistas
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutart*

50 Ash St. Tel. Brockton 4776

D0WD FURNITURE CO. Ine.
C'ongoleum rūgs 36X54 —98c. 

pirmiau buvo kaina $1.67
335 Warren Avė.
prieš Motor Reg.
Tel. Brockton 600

Seniausia krautuvė Brocktone

M. H. WALSH D AIRY
Gamintojai geriausios rūšies 

PIENO ir SMETONOS 
Specialia vaikams pienas 
348 Oak St. Brockton 2110

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CO.

Išdirbėjai seklyčiij setų. I
Taipgi taisome senus baldus ir!

matrosus i
Matrosai pertaisomi už $3.00 Į
Mes paimame ir pristatome I 

679 Centre St. Brockton!
TEL. 7737 ____ į

Į 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- 
tumerių 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 pasiturę, galite į 
Ameriką atsikviesti savo 
tėvus, brolį arba seserį. 
Laivai dideli — greiti, o 
laivakortės pigos. Krautu
vė atidara ir vakarais.

Petras Bartkevičius 
(Agentas) 

678 N. Main St., 
Montello, Mass.

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas 

Imame visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui 

skiriamos dovanos $220. 
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

Tel. 3368

: ADAM WAITEKUNAS
‘ LIETUVIS GRABORIUS

Taipgi .užlaikome visokios 
rūšies rakandų.

Laidotuvių Įstaiga:
124 Ames St., Brockton, Mass.

Gyvenimo Vieta:
, 25 Enterprise St., Brockton

DARBIFdFOCAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Hdlidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSO0IATI0N OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston. 

Mass. uncler the Act of Mnrch 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorlzed on Jaly 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestič yearly ......................... $4.00
Foreign yearly . —
Domestlc once per wei_ . . .
Forelgn once per week yearly.. $2.50

RINKIMAI?
Nominacijų rinkimai, 

mūsų apylinkėje, praėjo.' 
šova, tarp demokratų ir 
respublikonų, buvo gana' 
stipri. Abi partijos savo! 
pastatytus kandid a t u s) 
pravedė. Pažymėtina, kadį 
respublikonų Schuylkill 
pavieto kandidatų tarpe: 
nėra nei vieno kataliko ir1 
nei vieno iš taip vadinamų,
“ateivių” arba jų vaikų. Respublikonai aiškino, I 
Demokratų partijos kandi- kad keitimas yra nereika-' 
datų tarpe yra keliolika lingas, nors daugelis iš jų | 
katalikų, jųjų tarpe: Jur-.Vadų pereitoj rinkimų) 
gis Gutauskas (George kampanijoj prieš rinkimus j 
Getuskey), lietuvis iš She- darė pažadus., kad ir jie 
nandoah, į Prothonotary; konstituciją keis (kelioli- | 
ir Jonas Malinowski, len- ka iš jų didžiųjų vadų vis 
kasjš Mahanoy City, į Re- laikosi, kad konstitucija!

t turėtų būti pertvarkyta).. 
Respublikonų opozi c i j a' 
prieš konstitucijos pakei
timą viešai pasirodė tik 
kelioms dienoms prieš rin
kimus? Jie visuomenę gąs
dino, kad pakeitus konsti
tuciją žmonės bus apkrau
ti didžiausiais mokesčiais.

Respublikonai toliau ve
da savo kovą prieš konsti
tucijos pakeitimą, taipgi 
vedė slaptą politinę kam
paniją, aiškindami, kad 
demokratai didžiumoje y- 
ra katalikai ir demokra- 

i tams laimėjus rinkimus
i -.A—2 i • _ • *

corder of Deeds. Jeigu a- 
teiviai nori saviškius pa
sodinti ofisuose, tą leng
vai galėtų padaryti bal
suodami už šiuos kandida
tus.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams.............  $4.00
— j metams ..................  $5.00

, kart savaitėje metams .. $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

.................. $5.00 Užsieny 
eek yearly $2.00 Vieno k 
‘ \ ...

DARBININKAS
366 Wept Broadway South Boston, Mau

Telephone South Boston 2680

Šiuose nominacijų balsa
vimuose, Pennsylvanijos 
valstybė balsavo prieš 
Pennsylvanijos valstybės 
konstitucijos pakeitimą. 
Dabartinė administracija, 
demokratai, stovėjo už tai, 
kad yra reikalas konstitu
ciją pertvarkyti. Kadangi 
konstitucija jau suvirš 60 
metų senumo^ ir gyvenimo į protestantai jokių vietų 
aplinkybės ir sąlygos daug i negaus. .
naujo į gyvenimą įnešė, Į Tie du dalyku gal dau- 
todėl demokratai sako,: ginusiai paveikė, kad vi- 
kad yra reikalas ir konsti-,soj valstybėj nubalsavo a- 
tuciją pertvarkyti ir gyve- pįe 70,000 balsų didžiuma 
nimui pritaikinti, kad ji prieš konstitucijos per
būtų gyventojų didžiumai tvarkymą, 
naūdingesriė. ' __ ________ T.__

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

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

Tel. 2197
Parsiduoda Šerai.

Už jdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DĖL

NAMŲ
58 metai biznyje.

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP.

Vartok ‘Dunlops’ dėl saugumo 

EMIL JOHNSON, Sav.
72 Legion Parkway 

Brockton 8640

J. J. KELLEHER

Akinių Pritaikinto jas
Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tek 1066

u
ii

U 
l 

u

ŠIS BANKAS VISIEMS
Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINGS BANK
Main ir Court St.

IRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS

DRUG STORE
Specialis išpardavimas
KARŠTAM VANDENIUI

BUTELIS ....................   39c.

WASHBURN BAKERY
INC.,

PUIKŪS KEPĖJAI
DUONOS ir PYRAGŲ

507 Pkasant St.
Tel. Brockton 5401

SKOLINAM PINIGUS
Mes skoliname pinigus ant pirmų morgicių ir 

nuosavybių Brocktone ir apylinkėje.
Jei Jums reikalingi pinigai pirkti namui ar 

jam pataisyti, mes suteikiame paskolas. 
Atidaryta kasdien šeštadieniais atdara nuo 

9 iki 4:30 po p. 9 iki 12:30
MONTELLO CO OPERATIVE BANK 

825 N. Main St, Brockton, Mass.

ii

ii
iiMatuli™ U 825 Maln st‘» Brockton, Mass. '/VlDinuS lUabUieVlClUS.
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LAWRENCE BIZNIO APŽVALGA

Nežiūrint kukį kurą dubai* vartoji, žiūrūk kokia Dilų užmoki. Ka- 
perviršlų, tuomi gulėsi išsimokėti šį naują pečių. NereikSe Žiūrėti pė
da pamainysi savo pečių į WILLIAMS OIL-0-1JA.TIC, tai kų užmoki 
čląus, nebus darbo nei rūpesčio. Labui lengva šį pečių reguliuoti. Tik 
paspausk guzikų, tai viskas. Paskutinis Oil-O-Matic modelis yra pu- 
tentuotas ir labui pagerintas. Jo kuinu sąlyginumui yra labai maža.

DABAR Laikas Pirkti
GENUINE WILLIAM8

OIL-O-MATIC

MAŽAS ĮMOKSIMAS .
Jūs galite pirkti Oll-O-Muti( lengvais išmokėjimais, National 

Housing Aut pilimi, kur yru duodama 3 metui Įniko mokčti. Viduti
niam numui pečius mokant Išeina po $1.1)0 į savaitę. Pašauk mus, o mes 
apžiūrėję namus duosime Jums 
kuinų DOVANAI. Mes parody- 

»gimė kaip lengva šį pečių įtai
syti ir kaip mažhl kalnuos Jums 
kuras, šis pečius tinkamas, šil
dyti, garu, karštu vandeniu ar
ba karštu oru.

ESSEX HARDWARE & PLUMBING SUPPLY Co. 
“Gyva Krautuvė”

POOLE ENGINEERING COMPANY
į Oi! Buming Eųuipment
5 181 E. Merrimack St., 286 Broadway,
i Lovvell, Mass. Lawrence, Mass.
g Tel. 4929 Tel. 23126

Plmnbing - Ęeating - Elektrikiniai reikmenys.
Carey stogams materijolas,
Lucas maliava — aliejai — varmsiai
Sienoms popįera — statybai hardwaris ir įrankiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.
TEL. 9000 UŽDYKA PRISTATOME

565 Essex St, Lawrenee 
THE HOUSE OF BETTER SERVICE”

uuuiiiiiii

ŠIŲ DIENŲ GERIAUSIAS SUKIS:

R U-

FLORENCE OIL BURNING HEATERS 
DUODA ŠILUMOS VISAM NAMUI

šie pečiai duoda šilumos užtektinai nors ir šalčiuuslame ore. 
dens metu užtenka labai mažos ugnies, bet šilumos bus užtektinai. Tai j® 
štai kij. Jums duos Florence Otl burneris. šį pečių turėdami tikrai būsi- m 
te patenkinti, nes jis padarys labai jaukius kambarius. Ateikite ir pa- O 
matykite kaip Jie gražiai padaryti, o ypač “Peppertone”, kaip puikiai • 
išrodo. Jų yra įvairus pasirinkimas, kaip grožyje, taip ir kainoje. V i e- ® 
ni pečiai yra kur galima ir kepti, kiti tik šildyti. Florence kompanija 
šiame biznyje yra virš 62 metų. Kokio tik įiečiaus norėtumėte. Florence 
Įstaigoje gausite. V

COOK FURNITURE CO. 1 
173 ESSEX STREET, TEL. 5814 i
“KAM MOKĖTI BRANGIAU, KAD PAS COOK GALI GAUTI PIGIAU” g

Alln^A'Tir I |1DO M A i JI i
V HEAUNG V/

TAUPYK PINIGUS
SAVINGS BANKE’I

................. .................................................. . ................................... . ...................................................

BROADWAY
r SAVINGS BANK

i Nuošimčiai prasideda kas mėnuo.
I Dividendai mokami Gegužyje ir 

Lapkrityje.
j 494 Essex St. Lavvrence, Mass.

■EJ Yx:‘

&

COMMUNITY
SAVINOS BANK

Indėliai šiame Banke APDRAUSTI

i 450 Essex St.
&••••■•■........... .....................

Lawrence, Mass. =
......—..... ....<1

EJ.

0.

BROADWAY MATTRESS CO.

Aukštos rūšies matrosai

Specialistai perdirbėjai

440 Broadway, Lawrence 29846

DR. J. R. LEAVITT
Optometristas

Ofiso vai. nuo 9 iki 12 ir ! 
nuo 1 iki 5 vai. po pietą

Sekmadieniais Ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Eflsex St. Law. 31623

DARBININKO RAO1O į
KONCERTAS N0RW00DE

UUlHlllttl

UWRENCE, MASS.

pramoninkai, 
svetainėje, 6

149 NAUJI BALSUOTO
JAI

Miesto balsuotojų regis
travimo taryba įrašė į bal
suotojų sąrašą dar 149 
naujus balsuotojus. Lietu
viai turėtų visi tapti pilie
čiais ir užsiregistruoti 
balsavimui.

Sekmadienį, rugsėjo 29 : 
dieną, 7:30 valandą vaka
re, šv. Jurgio par. bažnyti
nėje salėje įvyis Darbi
ninko Radio koncertas^

SUSIPAŽINK SU 
JERUZALE

P. M. Juras’

Sekmadienį, spalių 20 d. 
įvyks šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos vakarienė, 
kurią rengia tos parapijos 
ūkininkai ir 
bažnytinėje 
vai. vakare.

Kleb. kun.
džiaugiasi, kad ūkininkai 
ir pramoninkai taip nuo
širdžiai remia parapiją ir 
jos naudai rengia vakarie
nę. Jis tikisi, kad šios ko
lonijos lietuviai gausiai a- 
teis j tą vakarienę. Taipgi 
kviečia ir iš kitų kaimyni
nių kolonijų. atvykti. Visi 
bus maloniai priimti ir pa
vaišinti. Rap.

Lawrence audenyčiose 
darbininkams pakeliamos 
algos. Taipgi audenyčios 
priima daugiau naujų dar
bininkų. Bet perdaug nėra 
kuo džiaugtis, nes pragy
venimas su algomis nesu
silygino. Pragyvenimas te
bėra aukštas, palyginus su 
algomis.

.■•j
A

■J

ESSEX
SAVINGS BANK

Visuomet moka dividendus’

296 Essex St. Tel. 5104 f 
... .......... •••••Ė

□
LAWRENCE

SAVINGS BANK

Nuošimčiai prasideda nuo Spalių 1 d.

255 Essex St., kampas City Hali Sq.

DR. J. R. LEAVITT 
Optometristas

Dr. J. R. Leavitt užlaiko 
ofisą 575A Essex St., Tel. 
Lawrence 31623. Dr. Lea
vitt turi ilgų metų prakti
kos atitaisyme blogą regė- 

. jimą. Jei kas kreipiasi pas 
jį ūmai, tai gali išvengti 
daug nesmagumų ir sutau
pyti pinigų.

Vieni turi silpną regėji
mą iš prigimties, kiti dėlei 

Į; nepaisymo, o vaikai daž- 
į nai turi silpnas akis dėlei 
I netinkamos priežiūros. To

kiuose atsitikimuose gali

daug padėti tinkami aki-| 
niai. Taigi tokiuose atve
juose reikėtų kreiptis pas 
Dr. Leavitt, kuris išegza- 
minuos akis ir pritaikins 
akinius ir tuomi visi ne
smagumai bus prašalinti.

Jei turi vaikų, tai patar
tina, kad jų akys būtų per
žiūrimos reguliariai, taip, 
kaip ir fizinė jų sveikata.

Dr. J. R. Leavitt ilgus 
metus yra studijavęs vai
kų akių ligas ir jisai šii 
mielu noru patars tėvams 
tuo reikalu. Skl.

Mokslas — galybe.

Nėra Geresnių Iškastų I
Anglių Kaip

D&H
CONE CLEANED PENNSYLVANIA 

ANTHRACITE

Šie angliai yra išsijoti ir gerai 
| išvalyti.
3

Parsiduoda wholesale ir retai!

Pirkdami D & H anglius, tuomi 
pačiu paremsite lietuvius, kurie 
dirba Pennsylvanijos anglių ka
syklose. Šie angliai yra kasami 
Scrantų apylinkėje.

B. L McDonald Coal Co.

IŠSIRENDAVOJA
Išsirendavoja 5 gražūs 

dideli kambariai su cen- 
traliniu apšildymu. Kaina 
labai prieinama. Atsišau
kite tuojau į “Darbininko” 
ofisą, 366 W. Į 
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 pi- 
rašė kun. P. Gonkus. Šios 
knygos kaina buvo 50c,,’ 
dabar parduodame po 25c. 
Su prisiuntimu 30c. Rašy
kite: “Darbininkas”, 366

Broadvvay, W. Broadway, Šo. Boston.
Mass. ■-

BŪK LINKSMAS
BUK DALININKAS”

Mutual Financial įstaigos Lawrence, reiškia ir 
lemia Jums finansinę nepriklausomybę.

ĮDĖLIUS SIŲSKITE PASTA

Lawrence, Mass. — Mas- 
sachusetts komisijonierius 
viešųjų darbų praneša, 
kad šis miestas viešiems 
darbams gaus $27,179.79.

Šiomis dienomis Broliai 
Maristai pasiuntė laišką 
miesto tarybai, prašydami 
Hampshire Street School 
namą pavesti dėl Centrali- 
nės Katalikų aukštesnės 
mokyklos. Mokyklų Komi
tetas yra nutaręs Hamp
shire Street mokyklą už
daryti, bet ji kol kas tebė
ra atdara, ir miesto mayo- 
ras sako, kad valdžia ne
gali to namo niekam ati
duoti, kol hebus uždarytas 
ir pervestas tarybai.

BROADWAY MATTRESS
CO.

I

I
!
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Telefonas: Lawrence 6167
326 Essex St., Lawrence, Mass

LAWRENCE 
CO-OP BANK i

8

Taupumas, tai paslaptis pasisekimo. Į
ROOM 206 j

301Essex St, K r£awr. 27546 |

□Ę«"..................................  ..........n..................... .

1 ATLANTIC 
CO-OP BANK

Į Dalinasi uždarbiu
1 Room 228-229
| 301 Essex St., Lawr. 31744
ė................................................................ a

□

•j

Ši įstaiga randasi 440 
Broadway, La w r e n c e, 
Mass. Tel. Lawrence 29846 
Broadway Mattress Co. y- 
ra išdirbėjai aukštos rū
šies matrosų. Jie taipgi 
perdirba ir senus matrosus 
ir padaro kaip naujus už 
labai prieinamą kainą.

Jie daro įvairių-įvairiau- 
sius matrosus ant užsaky
mo pagal kiekvieno sko
nio. Jų darbu visi yra pa
tenkinti, už tai jie yra įgi
ję gerą vardą ir žmonių 
pasitikėjimą.

Šioje įstaigoje dirba pa
tyrę darbininkai, kurie at
lieka puikiausiai darbą, 
kaip naujus dirbdami, taip 
ir senus perdirbinėdami. 
Taigi, kuriems reikalinga 
nauji matrosai ar perdirb
ti, tai kreipkitės į šią įstai
gą, o tikrai būsite visi pa
tenkinti. Jų kainos yra la
bai prieinamos. Skl.

TAISOME SEKUS 
MATROSUS

perdirbame, steyelhųęjame ir 
padarome kaip naujus—- $3>5Q 
Parduodame naujus plunksnų 
ir pilkų matrosus wholesale 

kaina
ESSEX MATTRESS CO.

388 Oonunon St. Tel. 30480 
Lawrence, Mass.

MERRIMACK
CO-OP BANK

Pinigus skoliname dėl namų
Lawrence ir apylinkėje

264 Essex St. Lawr. 30830 Į

r

[įsigykite
I Augščiausios Rūšies 
Į GLENW00D GRAND PE- 
| ČIŲ, Kurie Yra Palyvuoti 
j Ir Įvairių Spalvų.

n:

• -1
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I T. J. BUCKLEY CO.
284 Essex St„ Lawreųce, Mass

. -e * •• t »* •
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Rytinių Valstybių Žinios
. WATERBURY, CONN. irpįak“etTa^:' jifiai yia pdikVitJuęci gdl*

40 VALANDŲ ATLAIDAI 
; Waterburyje Šv. Juoza
po lietuvių parapijoje į-

siausįus apylinkes pamok
slininkus kaip tai: Kun. 
Daktarą Bružą, M. S. iš 
Nashua, New Hampshire

vyksta 40 valandų atlai- lieu*vių parapijos kiebo 
dai. Klebono pareigas ei- n?’ k!lr18 P.asakys ,Pamok- 
jtąs kunigas Gradeckas P^aįemo vakarą, o 
Sopiai darbuojasi, kad “T&k^ 

parapijiečiams ^aaJemo vakarą, bekma 
dva-l^mo vakarui mano gauti 

taip pat iškalbingą pa
mokslininką. Taigi visi lie
tuviai Švento Juozapo pa
rapijos turės progos klau
syti garsių pamokslinin
kų ir eiti išpažinties pas 

____ ____ _ ____ svečius kunigus. Kun. E.
Valstybių, kurie išklausys Gradeckis nuošir d ž i a i 
įšpažinčių ir tarnaus miš- kviečia pasinaudoti šių

Visiems [ 
tektų kųodaugiausiai dva
siškos naudos iš tų trijų 
dienų. Jisai yra jau kvie
tęs daugiau negu 20 sve
čių kunigų iš Massachu- 
setts, New York, Provi- 
dence, New Hampshire, Į 
Connecticut ir New Jersey.

trijų dienų atlaidų proga 
ir kuolabiausiai naudotis j | 
Dievo gausiomis malonė-1 j į 
mis. Atlaidai prasidės a-h į 
teinantį sekmadienį rugsė- ji 
jo 29, 30 ir Spalių 1 dieno-į ji 
mis. Kaip paprastai, bus į Į 
pamokslininkų ir rytais jį 
devintą vai. I ! į

EXTRA! Prieš 40 valan-jį 
dų atlaidus jau bus sugrį- J! 
žęs ir gerbiamas klebonas ji 
kunigas Valantiejus. [jį 

40 valandų atlaidų pro-j: 
ga profesirius Aleksis tu-:!j 
ri štai ką pranešti: pirmą'!; 
kartą tur būt choras gie-'.Į; 
dos gražiuosius lietuvio,;; 
kompozitoriaus Juozo Ži- jį 
levičiaus mišparus. Giedos 2 
juos didysis choras kas 
vakarą.

WATERBURY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office i!

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: t

CHRISTMAS IR VACATIGN CLUBS 
THAVELER’S CHECKS 

FOREIGN DRAFTS
Ateikit..mea Jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

793-797 Bank St.

i!

*s;

HARTFORD, CONN.

New 1936

FORE£SJJ»w Ireception -
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PHILCO
t

PRANEŠIMAS 
LRKSA. 89 KP.

89 kuopos susirinkimai 
visuomet įvyksta paskuti
nį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bet sekmadienį, 
rugsėjo 29 d. dėl rengia
mos vakarienės mūsų my
limą kleboną kun. J. Am- 
botą sutikti ir pagerbti, 
susirinkimas nukeliamas į 
spalių 1 dieną, 7:30 vai. 
vakare, toje pačioje vieto
je-

Susirinkimas svarbus, 
nes bus renkami atstovai 
į apskričio metinį suvažia
vimą, kuris įvyks spalių 
20 d.x l^yal< po pietinį Pa-

Mendelis, su kuriuo man 
teko kalbėti, prašė manęs, 
kad aš jo vardu DARBI
NINKE viešai padėkočiau 
visiems, kurie prisidėjo 
prie šito paskutinio para
pijos vasarinio parengimo. 
Spalių mėnesį parapijos 
veikimas vėl grįžta į šv. 
Alfonso svetainę, kur pa
rengimai įvyks kas sekma
dienio vakarą. Sezonas 
prasidės su Nr. 3 Šyvos 
Kumelės Jukdarių vakaru. 
Kun. Mendelis vienas per 
pikniką virs 100 bilietų 
pardavė tą vakarą. Girdė
jau, kad pp. Vladas Dragū
nas ir Jonas Česna žada 
su visais savo dirbtuvių 
darbininkais dalyvauti to 
vakaro iškilmėse. Tad, ap
saugos dėliai, patartina vi
siems, kurie dar neturi bi
lietų juos įsigyti pirm to 
vakaro, nes kitaip laukian
tieji paskutinės minutės 
gali apsigauti. Plikis.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kp. 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 18 d. Prisira
šę nauja narė, p. P. Grigie
nė. Išklausyta raportai iš 
Moterų Sąjungos seimo.

Rugpiūčio 25 dienos iš
važiavime davė pelno $25. 
04. Tame išvažiavime pa
sidarbavo V. Belevičienė, 
O. Belevičienė ir J. Tere- 
beizienė.

Moterų Sąjungos apskri
čio suvažiaviman išrinko 
ątstpveš.

Spalių 7 dieną, 8 vai. va
kare pas p. B. Šulinskus, 
8402 Jamaica Avė., Wood- 
haven, N. Y. įvyks Moterų 
Sąjungos 29 kp. “bunco 
party”. Kviečia visus daly
vauti. Rast.

ŽIKyNAS, KLAIDOS ATITAISY
MAS

PASKUTINIS VASARI
NIS PARAPIJOS 

PIKNIKAS ‘

Philco 630X yra vienas iš geriausių radio, su kuriuo gali
ma pagauti visokias programas iš viso pasaulio kampų. Galima 
su juo gauti ant trumpųjų oro bangų net iš Europos, amateur, 
laivų, aeroplanų signalus ir policijos šaukimus. Taipgi gausite 
visas radio stotis visoje Amerikoje, šio radio balsas yra malo
nus ir gražus. Radio kabinetas yra padarytas iš riešuto medžio 
ir gražiai nudailintas.

Ateikite ir gaukite UŽDYKĄ 
Philco Radio Atlasą

Atlasas suistleda iš 36 puslapių su 5 spalvuotais žemlaplais, trum
pųjų bangų stotis, paveikslai ir aprašymai svetimųjų kraštų radio sto
čių. Skubėkite. nes knygučių kiekis yra apribotas. Knygutes gali gauti 
tik suaugę žmonės. —

MASTERS RADIO STORE

Pereitą., sekmadienį įvy
ko paskutinis šios vasaros 
parapijos "piknikas, papra
stoj vietoj, Arion Parke. 
Buvo kaikurių manoma, 
kad šis paskutinis išvažia
vimas turės mažas pasek- 
mės, Jkadąjįfri tą pačia die- 

ųuonock, Conn. ų ' | ną buvo rffigiamos vestu-
Kviečiame visus narius vės į kurias beveik visi 

ateiti į susirinkimą, nes 
apskritis pageidauja kuo- 
daugiausiai turėti atstovų 
suvažiavime, kur bus nu
statyta apskričio veikimas 
visiems metams ir išduota 
įvairūs raportai. Be to bus 
renkama valdyba 1936 me
tams.

A. J. Kaimietis, 
LRKSA. 89 kp. fin. rast.

karšta, o vakare tai nebu
vo pervėsu; tai svečiai 
gražiai linksminosi iki 9 
vai. vakare. Visi broliškai, 
lietuviškai praleido popie
tį ir gražiai savo atsilan
kymu pagelbėjo parapijai.

Lavvrence, Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Baltimorės Lietuviai buvo 
kviečiami. Tačiau išėjo vi? 
sai priešingai. Šioje pasku
tinėje parapijos pramogo
je buvo tiek žmonių, kad 
patys rengėjai jų skaitliu- 
mi buvo nustebinti. Atsi- 
lankusieji svečiai suvalgė 
viską, ką tik rūpestingos 
šeimininkės buvo išvirę ir 
iškepę, ir dar tų valgių 
trūko. Katilai vėžių sriu
bos tarytum džiūte išdžiū
vo, o 300 svarų žuvių į po
rą valandų buvo suvalgy
ta. Oras buvo kaip tik iš
rinktas tokiam išvažiavi
mui. Diena nebuvo per-

LOUIS DROUIN, Sav.

291 Broachvay,

[?___0)p į i

bt. ^a^2 :^a^:.:^a^.

DUAL-OVEN COMBINATION $HE S 
ou

IR AUKŠČIAU

VIRTUVĖMS PEČIAI
C?

Kurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams

PADARYTI GERAI, KAD KEPTŲ GERAI 
Jie yra gražus ir gerai šildo

5—šmotų nenudažytas KUKNINIS Setas .,■......
3—šmotų METALINĖ LOVA ...........................

Lova ir springsai ............................. .....
GRINDIMS UŽDENGTI KLIJONKA jardas .. 
KAVAI VIRTUVAS ...........................................

5—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS 
Visi Povediniai 

Silvenvare setas ir 23 šmotų 
Arbatinis setas Uždyka

$ 22.50
Vertas $39.50

3—ŠMOTŲ MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturių Stulpiniij lova

$ 39.00
Vertės $69.00

^-STULPINĖ LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto,

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžihomis

$ 19.00
Vertės $35.00

ANT GRINDŲ PASTATOMA LEMPA SU SHADĘ $ 4.95
TREPAMS KARPETAS .................... . jardas ..’...................59
KUKNINIS KABINETAS ................  $19-50 ]
STALAMS GALAI .........      .95 ]

$ 9.95
$12.50
$19.95 

39c. 
95c.

„ 5 AUKŠTAI AUKŠTOS RŪŠIES BALDŲ

FRANCO-AHERICAN FURNITORE CO
117 Broadway, Lawrence, Mass.

y

B

H
PRIEŠAIS TEATRU Lj

RENGĖJŲ ŠTABAS
Už visą tvarką ir gra

žius vaisius garbė priklau
so sekantiems. parapijos 
nariams: Feliksui Petkui, 
gaspadoriui, ir jo padėjė
jams Valerijonui ir Anta
nui Strazdauskams ir Kri
stupui Šilanskui. Prie var
tų ištikimai savo prievolę 
atliko Pranas Radzevičius, 
Kazimieras Pakalniškis, 
Jonas Karalius, Kriaučiū
nas, Mikas Ramanauskas 
ir Jonas Jasaitis-sūnus. 
Bar-čekius pardavė Jonas 
Mazurevičius, Mikas Paš- 
kauskas ir Matas Franka. 
Prie baro sušilę tarnavo 
Jonas Jasaitis-tėvas, Vin
cas Čeplinskas, Simas Si- 
javičius ir Eduardas Ža
kas. P-lė Ona Radzevičiūtė 
išpardavė visus saldainius, 
o jos sesutė Marijona vi
sus vaišino sūriomis ba- 
rankomis ir bulvių skied
romis. Magdutė Budelių 
pasišventusiai kabino su
šalusią šaltą košę. Bet die
nos didžiausią kaitrą ir 
naštą nešė šeimininkės, 
būtent, Stepone Šilanskie- 
nė, Ona Ivoškienė, Marė 
Jasaitienė, Ona Rekuyie- 
nė, Ona J. Rekuvienė, Ona 
Remeikienė, Ona Nagėliu- 
tė ir Magdė Lukoševičiutė. 
Joms ypatingas ačiū pri
dera nuo visų atsilankiu
siųjų už gardžią “zupę”, 
tik ‘valgyk ir norėk’. Kaip 
visuose kituose piknikuo
se, taip ir šitame Vladas 
Stuikys užėmė vyriausio 
ir rūpeštingiausio ‘Valte
rio” vietą. Jam pagelbėjo 
berniukai ir mergaitės — 
Antanas Baranauskas, pa
rapijos officialus iškabų 
rašytojas, Juozas Str^iz- 
dauskas, Jonas Brūžinu 
kas, Aldona Paloviutė, Zo
fija Maškevičiutė, Lelija 
Valčeckaitė, Eleonora Ma- 
gdušauckaitė, šimkeviČiu- 
te, Dumkiūte, ir kiti, ku
rių vardus ir pravardes 
sunku atsiminti. Kun.

Penktadienio Darbininke, 
nežinia kaip / ten, įsibrovė 
klaida, kad Alekas Čer- 

inauskas apsivedė su p-le 
Lelija Kariškeviute. Ne A- 
lekas, bet jo brolis An
drius permainė savo “sto
ną”. Alekas vis dar tebėra 
viengungis, vis dar tebe
laukia lietuvaitės, kuri no
rėtų imti jį sau už vyrą. 
Baltimorės mergaitės ne
snauskite! Alekas yra do
ras vyrukas, todėl neleis
kite kokiai svetimtautei jį 
pavylioti.

A.A. FABIJONAS 
BUTVILĄ

Po ilgos, sunkios ligos, 
miesto ligoninėje mirė, per 
ilgus metus pas ponią Gal
dikienę gyvenęs, Fabijo
nas Butvilą. Buvo palaido
tas su bažnytinėmis apei
gomis ketvirtadienį, rug
sėjo 19 d. Kun. Kazimieras 
Keidošius atlaikė šv. Mi
šias ir atliko kitas bažny
čios iškilmes.

KLEBONO KORTŲ 
LOŠIMO VAKARAS

Visi, o visi siunčia dova
nas, platina tikietus, ragi
na viens kitą į Kortų Lo
šimų Vakarą, kurs įvyks 
po globa mūsų visų gerb. 
Patrijoto - Patrijarko Kle
bono Lietuvniko, penkta
dienį, rugsėjo 27 d. Šį ru
denį sukanka mūsų dva
sios vadui 42 metai nuo to 
laiko kaip Kardinolas Gib- 
bbns paskyrė jį šv. Alfon
so parapijos klebonu. Įver
tindami tą jo darbuotę, vi
si Baltimorės lietuviai 
stengsis pribūti į tą vaka
rą.

AR PAŽĮSTATE ŠITUOS?
Pereitą savaitę net še

šios šeimynos įstojo į nuo- 
latinių DARBININKO 
skaitytojų eiles, būtent, 
Ona Voltarienė, Jonas 
Dumkus, Stepone šilans- 
kienė, Antanas Tvoška, 
Liudvikas Karalius ir Jo
nas Rėkus. Sveikiname vi
sus naujus “Darbininko” 
mylėtojus ir kviečiame 
tapti “Darbiųinko” platin
tojais —katalikiškos spau
dos apaštalais.

B. Kronistas.

CHAS.B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabūs paruošiu 

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500
New Britain 321

Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 Main St

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
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, valkams. 
.Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, rastai. Pardavinė
jami lietuvISki lalkraSčiaI ir knygos

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

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

ĮIATTHEW P. SALIAS
(BIELIAUSKAS)
LAI8NIU0TA8

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengto* dvi koplyčioj duo
damo* mylimiem* pašarvoti do
vanai. Nuliudlmo valandoj krelp- 

mti*. Patarnavimas yra 
ultikrinU* Ir ui pritinamų kainų.
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