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KAINA 5 PENTAI ;

lds. xx Seimas Pasibaigė Klaipėdos Rinkimų 1-mieji Daviniai
Gražioje Nuotaikoje

tu ir su sveikinimu pridė 
jo $25.00 dovanėlę Darbi
ninkui.

Visiems Seimą sveikinu-’ 
siems ir dovanėles įteiku-t 
siems atstovai išreiškė 
nuoširdžią padėką aplodis
mentais.

Seka LDS. Centro Vai-1 
dybos raportai. Pirminin
kas Kun. J. švagždys savo 
raporte pažymėjo, kad per 
visus metus, kiek aplinky-j

Worcester, Mass. — An
tradienį ir trečiadienį, spa
lių 8 ir 9 d.d., Aušros Var- 
ų parapijoj įvyko LDS. 20- 
asis Seimas.

Seimas pradėtas iškil
mingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. P. 
Juškaitis, Cambridge lie
tuvių par. klebonas ir Bos
tono Provincijos Kunigų 
Vienybės Pirmini n k a s. 
Kun. V. Puidokas buvo 
deakonu ir kun. Jonas J.jbės leido, vykdinta pereito; 
Bakanas — subdeakonu. j seimo nutarimai, būtent, i 
Kun. K. Vasys, Aušros, įvykdytas vajus, kuris da* 
Vartų par. klebonas —šei
mininkas buvo ceremonijų 
vedėju. Tėvas Alfonsas i 
Maria, C. P. pasakė gražų 
pamokslą.

Pamaldose dalyvavo at
stovai, svečiai ir 
lietuviai katalikai.

Tuoj po pamaldų įvyko 
Lietuviu Darbininkų Są

jungos Seimo sesijos gra
žiai papuoštoje svetainėje, 
būsiančioje naujoje bažny
čioje.

Seimą pradėjo kun. J. Atstovai, padarę keletą 
Švagždys, Montello lietu- paklausimų, Centro Valdy- 
viu parapijos klebonas, A.’bos raportus priėmė vien- 
L.R.K. Federacijos Centro balsiai. Literatinės Komi- 
Dvasios Vadas ir LDS. sijos raportą išdavė Kun. 
Centro Pirmininkas įžan- K. Urbonavičius, pažymė- 
gine kalba. Maldą atkalbę-damas, kad Seimas dau- 
ti pakvietė kup. K. Urbo- gįau kreiptų dėmesio į or- 
navicių, Kunigį Vienybės ‘ganizacijbs finansų stipri- 
Centro Pirmininką ir Dar^nimą. Tėvo Urbonavičiaus 
bininko vyriausį redakto-, raportą Seimas priėmė at- 
rių. isistojimu ir aplodismen-

Kun. K. Vasys, Aušros tais, dėkodamas jam už 
Vartų parapijos šeiminin-’ puošimą organo Darbinin
kas nuoširdžiai sveikino ko gražiais ir turiningais 
seimą ir atidavė tos para-, straipsniais ir prašo ir to- 
oiios raktus Seimo Vedė-'liau LDS. ir Darbininkui 
jui, pareikšdamas, kad jis padėti.
duoda pilną laisvę prezi-i Kadangi kaikurie atsto- 
diumui ir atstovams nau- vai pareiškė, kad pasibai- 
dotis parapijos svetaine ir,gus pirmos dienos posė-

ir vietiniai išugdy 
ai. išplati:

vė gražių rezultatų, pra
dėta Darbininko Radio 
[Programa nuo gruodžio 15 
d., 1934, padaryta permai
nos administracijoj ir rū
pintasi LDS. organizacijos 

‘,ymu ir Darbininko 
išplatinimu ir finansų su
stiprinimu. Kiti Centro 
Valdybos nariai savo ra
portuose taip pat pažymė
jo, kad per pereitus metus 
daugiausia rūpintasi fi
nansais ir vidujine tvarka.

LDS. 20-TOJO PREZIDIUMAS ir KOMISIJOS | Kaunas, Lietuva — Pir- 
Įmųjų apskaičiavimų davi- 
l niais, Klaipėdos krašto 
| rinkimuose, rugsėjo 29 ir 
j 30 d.d., vokiečiai ir vokie
tininkai gavo tarp 1,500,- 
000 ir 1,600,000 balsų iŠ 
visų apie 1,912,000 baisa- 

i vusiųjų.
I Iš 158 lietuvių kandidatų 
(80 gavo 180,000 balsų. Tai
gi iš šio apskaičiavimo 
spėjama, kad lietuviai tu
rės šešis atstovus naųja- 
me seimelyje. Buvusiame 
seimelyje turėjo penkis 
atstovus.

ITALIJA GRASINA 
KARU EUROPAI

i Geneva — Italijos atsto
vas pareiškė, kad bile ko
ki laivyno blokada reiškia 
karą Europoje. Jis sąko, 
kad Italija greičiausiai iš
sitrauks iš Tautų Sąjun
gos.

laikė ir dar rodo “ženklus 
stiprėti ir augti.

Seimas Gerb. Kan. Ke- 
įmėšiui dėkoja už sveikini
mus ir kviečia jį Garbės 
Pirmininku.

Rezoliucijų Komis i j a 
skaito paruoštas rezoliu
cijas. Referentu buvo kun. 
V. Puidokas.

Svarbesnieji nutarimai 
yra šie: skelbti LDS. nau- 

x----- L ------ - x -~- jų narių ir Darbininko
kitomis patalpomis. Sei- džiams dėl svarbių prie-Į prenumeratorių vajų; stei- 
mas padėkojęs Gerb. Kmvžaščių antros dienos posė-|gti Darbininko bendradar- 
K. Vasiui ir Seimo Rengi- džiuose negalės dalyvauti,Įbiu fondą; organizuoti, jei 
mo Komisijai uz taip ru- tai nutarta išrinkti LDfe. į įr kur galima, korespon- 
pestingai priruoštą Seimą. Centro Valdybą. Identu ratelius-’ tirti tarn-
išrinko prezidiumą, kuri' Kunisru Vienvbės Centro tautinės katalikų darbi- 
sudarė šie atstovai: Vedė-:Pirmininkas Kun. K. Ur-1 ninku ore'anizaciios klau- 
jas- kun. P. M. Jurasbonavičius, Seimo prašo-1 simą;ir tt. 
pagelbininkas — mokyto- ’mas, paskyria LDS. Cent-I ’
jas p. Jonas Pilipauskas,iro Dvasios Vadu Kun. P.'. Seimas ypatingą demesį 
“Studentų žodžio” redak-, Virmauskį. ikreipe j organo Darbinm-
torius; raštininkai: p. An-; Kiti Centro Valdybos na-. kurmio gerinimą ir lie-

— j tuvių darbininkų organi-

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę stovi: Kun. V.Į Antroje eilėje iš kairės dešinėn stovi: Kun. J. 
Puidokas iš Westfield, Kun. J. Švagždys iš Brockton, Vaškas, MIC. iš Marianapolio Kolegijos, Kun. P. Ju- 
Kun. K. Vasys iš Worcester, kurio parapijoje įvyko raitis iš Athol, Mass., B. Bartkevičius iš Brockton, P. 
LDS. Seimas, Kun. P. M. Juras iš Lawrence, Kun. P. Kaniauskas iš Brockton, Pr. Razvadauskas iš Boston, 
Juškaitis iš Cambridge, A. F. Kneižys iš Canton ir Kun. J. Bakanas iš Worcester ir mok. J. Pilipauskas 
A. Peldžius iš Boston. ' iš Marianapolio Kolegijos.

REIKALAUJA GERBTI 
AMERIKOS NUOSAVY

BĘ

DOVANOJO DU ORLAI- 
VIUS

London, Spalių 9, —Gau
ta žinių iš Addis Ababos, 
kad Amerikonai (greičiau
siai juodukai) padovanojo 
negusui Baile Selasie du 
orlaivius. Orlaivių per
siuntimo išlaidas apmokės 
patys davėjai. Jų- vardai 
nepaskelbta.

DEMOKRATAS IŠRINK
TAS WATERBURY 

MAYORU

Waterbury, Spalių 8, — 
Dabartinis miesto majoras 
Frank Hayes demokratas, 
vėl išrinktas miesto majo
ru.

MASS. JAU GAVO 
$3,085,377

PREZIDENTAS DRAU
DŽIA KELIAUTI ITALI' 

JOS LAIVAIS

riai išrinkti šie: |tuv^ dominau. orgam-
Pirmininkas Kun. Jonas zavirn4- noJinįa. aP" 

švagždvs: Vice-Pirm. Ku.'saugoti lietuvius darbmin- 
nigas P. M. Juras; Sekre-(kus uzsikretnno to
torius A. F .Kneižys; Iždi-®11“811?.®11^-. ^andiena 
įlinkas Pranas Razvadaus-i ”e įk . 'je*-Uvlal katalikai 

darbininkai mato komu- 
bet ir visi

tanas Peldžius ir Bronius 
Bartkevičius. Mandatų ir 
rezoliucijų komisija: kun. 
P. Juraitis. kun. V. Puido
kas, kun. J. Vaškas, MIC., 
O. Siaurienė ir A. F. Knei
žys. Sveikinimų ir spaudos kas; Kontrolės Komisija:, 
komisija: kun. J. Bakanas(Kun. . 
ir kun. J. Kripas. ■

Garbės Pirmininkais pa- Literatine Komisija su-

munistai rūpinasi tik so
cialiais ir ekonominiais 
darbininkų reikalais, kad 
religiją palieka kiekvieno 
darbininko sąžinei. Bet gy-

Washington, — Spalių 8, 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės per savo Ambasado
rių Romoje įteikė Italijos 
valdžiai sąrašą ir adresus 
Amerikos nuosavybių E- 
thiopijoj reikalaujant, kad 
italai jų bombomis nesu
naikintų. Mat manoma, 
kad Italijos orlaiviai gali 
užlėkę virš Addis Ababa 
jį bombomis sunaikinti, 
kaip kad daro su kitais E- 
thiopijos miestais. Ant A- 
merikos namų stogų bus 
nupiešta Amerikos vėlia
va, kad karo lakūnai galė
tų pažinti ir ten bombų 
nemesti.

Massachusetts valstybė 
jau gavo iš Federalės val
džios $3,085,377 viešiems 
darbams. P.W.A. darbai 
tuoj prasidės miestuose, 
kur bedarbių padėtis yra 
sunki.

Washington — Preziden
tas Rooseveltas išleido ki
tą proklamaciją Amerilęos 
neutralumo reikalu. Šiuo 
sykiu draudžiama Amferi-1 
kos piliečiams -keliautLka- 
riau jaričių šalių laivais. 
Kadangi Ethiopija .laivų 
neturi, tai aišku, kadšis* 
paskelbimas taikomas Itą-« 
Ii jai. Tuo prezidento pa-r 
skelbimu labai užsigavo* 
vietos Italai. Pradėjo net* 
protestus siųsti preziden-« 
Itui dėl tokio paskelbimo. *

AUSTRIJA IR VENGRI-] 
JA UŽ ITALIJĄ

Geneva, Spalių 9. — Visi j

DARBININKO 
RADIO 

PROGRAMA

VALANDĄ

PO PIETŲ

Neimontas

J. Vaitekūnas, B. niz^° P™’. . , . A
I Bartkevičius, O. Siaurienė. susipratę darbininkar A- 

_______________r_, Literatine Komisija su-me"kos.ParbT° Federacpa 
kviesta: Kun. K. Urboną-įdaro Kun. K. Urbonavičius■¥* ^^eydtos Legionas sto- 
vičius, Kun. J. Švagždys,:kaip yra numatyta konsti-!įa ^OV(?n

tx.vi__ix.i_ jdonaisiais; šluoja bolsevi-l
kus iš darbininkų unijų. 
Lietuviams darbininkams

Antros dienos posėdžiai Pa^. negalima u^si- 
į merkti ir nematyti, kad 
• raudonieji nutarė su di

desniu uolumu traukti

merikos Darbo Federacija

vičius, ]
Kun. P. Juškaitis, LDS.‘tucijoje.
Garbės Nariai. j Tuo ir baierėsi pirmosios

Seime dalyvavo apie 50 dienos posėdžiai.
atstovų ir apie tiek pat I __
svečių. Seimą labai nuo- pradėti šv. mišiomis 9 vai. 
širdžiai sveikino mūsų iš-! ryte. Dešimtą valandą visi 
eivijos vadai, dvasiškiai ir'atstovai susirinko į svetai-. _. . . . , v.
pasaųlionys, žodžiu, tele-'nę tęsti Seimą, Į Seimą at-; 7arbminkus į sav(> Pach 
gramomis ir laiškais. LDS, vyko ir LDS. organizaci- lr kitose va stybese 
5 kp., Waterbury, Conn.jjos įkūrėjas ir Garbės Na 'sukuyus pragarišką rezi- 
per kun. J. Kripą Seimą 'rvs Kan. Prof. F. Kemėšis. ?*’ yra. darbuun- 
sveikino ir sveikinimą pa i Pirm. Kun. P. Juras kvie- klsk°-,e. tevyneJe • sovietų toje, 
rėmė $5.00. 'čia Gerb. Kanauninką tar-1

LDS. Centro Dvasios Va-iti keletą žodeliu i seimo | Komunistai gavo ins-

venimas rodo ką kitą. Ru- diplomatai buvo labai nu-l 
sijoje milijoną! darbinin- 8tebinti kuomet Tautų Są-I 
kų sušaudyta uz tikėjimą. jungos pnnaties posėdy!

LDS. ir Darbininko tiks-svarstant apie Italijos 
baudimą arba sankcijų pa
vartojimą prieš ją už, karo 
pradėjimą prieš Ethiopiją, 
visai netikėtai už Italiją 
išėjo Austrija ir Vengrija. 
Todėl nebuvo galima vien
balsiai nubalsuoti apie Ita
lijos baudimą. O to Tautų i 
Sąjungos statutas reik’a-l 
lauja. -Tas.suardė Angli
jos ir Prancūzijos visus 
planus, kuomet Austrija ir 
Vengrija pasisakė, kad jos 
prie tų sankcijų neprisi
dės. Nors kaikurie diplo
matai mano, kad ir ne 
vienbalsiai galima nubal-

las buvo per 20 metų ir 
bus toliau, kad darbininkų 
klausimą rišti Kristaus 
mokslo dvasioje.

Seimas padėkojęs Gerb. 
Klebonui Kun. K. Vasiui 
ir Seimo Rengimo Komisi
jai už rūpestingai suruoš
tą seimą, šeiminių pramo
gų ir vaišingumą ir padė
kojęs prezidiumui už grą
žų seimo vedimą ir Gerb. 
Kan. Prof. Kemešiui už at
vykimą į seimą, užbaigė 
seimą pakilusioje nuotai-

Pasirenkant

Šeštadienį, spalių 12 d. (Columbus Dienoje), 5 va
landą po pietų vėl turėsime progos išgirsti Darbinin
ko Radio Chorą, solistus, solistes ir muzikus iš sto
ties WAAB, Boston, Mass. Prašome savo radio pasuk
ti ant 1410 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzi
kos ir kalbų.

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

Pranešėjo kalba. '
3. Vai kelias, kelias........... ........

Darbininko Radio Choras
4. Lopšinė ............................................... Šimkus

Solo — Antanina Grabijbliūtė
5. Pranešimas.
6. Smuiku solo..................

Jonas Kalinauskas
7. Vakaras  .................................. Laumenskienė

Solo — Alena Meškauskaitė
8. Valia valužė......................................Petrauskas

Duetas — Antanina Grabijolįūtė ir
Sofija Jakubauskaitė.

9. Smuiku solo ................................  Pasirenkant
Jonas Kalinauskas

10. Sakė mane šiokia...................................
Solo — Alena Meškauskaitė

11. Darbininko Radio žinios ir pranešimai
12. Saulelė Raudona.....'.........................PetratiskaB

Darbininko Radio Choras
Taigi šeštadienį, 5 vai. pasukite savo radio apt 

1410 kilocycles.
DARBININKO RADIO KONCERTAS

. Kelpša

Plačiau apie seimą ir sei- 
jujl/o. v-ęuLiv jl/vuhios vu'iii Keieią zoueiiu 1 seimo| jxumumsuii gayu uis- minės pramogas ir Wor- 

das, Kun. Pr. Virmauskis, Į dalyvius. Gerb. Vadas pir- trukcijų iš Maskvos, kad cesteriecių pasidarbavimą, 
negal ėdamas f

lAld LIOIV JlOj. I Ltctly VILK)* U* v CLV&CLo AVACLOlAVVOj IkCLVI LUuLvl Md V j • 1. •! L* T

‘ ' _ ____ 5 dalyvau- miausiai sveikina visus ir jie turi eiti į tikinčiuosius, nuoširdumą ir vaišingu? savus Italijai taikyti sunk
ti Seime savo, raportą ir džiaugiasi, kad LDS. per,tikinčiųjų nešmeižti, bet mą tilps kituose numeriuo-cijas, bet tuomet jos ne* 
sveikinimus prisiuntė raš- 20 metų taip gražiai, išsi- skelbti ir įtikinti, kad ko- se. tenka to efekto.

NASHUA, N. H. — Sekmadienį, spalių 27 šv. 
Kazimiero par. bažnytinėje salėje įvyks Darbininko 
Radio Programa, kurią išpildys choras, solistai* solis
tės ir muzikai.

Koncertas įvyks vakare. Prašome dalyvauti.



Spali? if i, iŠŠS 2.

VIETINES ŽINIOS
OUTHtl

MISIJOS parengtas bankietas pa
gerbimui lietuvių atletų ir 
Vyčių kuopos base bąli ra« 
telio.

Svečių susirinko virš

Spalių 7 d., 7:30 vai. va
karė, šv. Petro bažnyčioje, 
prasidėjo šv. misijos. Jos 
yra labai pasekmingos. Jos šimtas. Salė buvo ypatin- 
yrą šią visą savaitę gai tam parengimui pa- 
yien moterims - mergy- puošta. . Nuotaika buvo 
iioms. Jas veda Tėvai pa- jauki.
sionistai kunigai Alfonsas Vitas Tamulis, bostonie- 
Maria ir Gabrielius. Jos tis, kuris yra nariu New 
baigsis spalių 13, 3 vai. po York Yankee base bąli ra- 
įietų. Bažnyčia per mote- telio buvo atvykęs su savo 
ių merginų misijas yra broliu ir motinėle.
pUira kaip vakarais, taip ir I Vyčių kuopos pirminiu-

. kas, Pranas Razvadauskas 
; Vyrų misijos prasidės perstatė advokatą Kazį 
įpalių 14 d., 7:30 vai. vak, Kalinauską vakaro vedėju.

Vaikų - mergaičių misi- Kalbėtojais buvo vietinis 
jos prasidės spalių 15 d., klebonas, kun. F. Virmau- 
4 vai. po pietų. ' skįs Urbonavičius.

VJuiiiiupiiuiinuttUiHitimiiiiKiHiiiUŪoiiiiuliiiUHiiiiiiA 
| Tel. So. Boston 082f ' T 
If LIETUVI# DANTISTAS 

| DR. M. K. CASPER 
_ Arti Municipal Building 
| 526 E. Broadway, S. Boston į

*’ S/ho Vfllando* |
f Nuo 9 H?! 12 rytą ir jiųo 1.30 |kl į 
i 5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Off-| 
= sos uždarytas subatog vakarais -ir | 
s nedSldlenlais, taipgi BeredęmlB nuo Į 
s 12-tos diena uždarytas, |
į Taipgi nuimu ir X-Ray |

i

DSRBININKKB

TEL. SO. BOSTON 0558garsiakalbiai
Inž. Stasys Beleskas, w. Broadway, So. Boston, Mass

t

Lietuvis Dantistas

(GALINAUSKAS)

Tel So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po Dietų Ir 
nuo 6 Iki 9 I. vakare. Šventą dienų 

pagal susitarimų.

skis, kun. Urbonavičius, 
i Vitas Tamulis, advokatas 
Cunys, Dr. Dusevičius, Dr.

I Kasperas ir Dr. Arentas.
i Muzikalę programo dalį 

čio pusmetinis suvažiavi- išpildė muzikas Rapolas 
mas įvyks, sekmadienį, Į Juška ir jam akompanavo 
spalių 13 d., 1 vai. po pie-,p-lė M. Treinavičiute. Pet- 
tų Palangoje, prie ežero ras Rakauskas su savo y- 
salėje Lawrence - Methu- patingu monologu visus 
ene, Mass.

Vietinės kuopos nariai, 
norintieji važiuoti paduo- kiam7 muziką teikė “radio 
kitę vardus kp. rast, kadiinžinierjaūs stanl Befes, 
galėtų parašyti Įgaliojimą. :kag J R

VYČIŲ DĖMESIUI

L. Vyčių N. A. Apskri-1 > • • v • •

palinksmino.
Laike bankieto ir šo-

Sesijos prasidės punktu
aliai.

Kp. Pirmininkas. UŽ SLAPTĄ BRAVORĖ
LĮ GAVO KALĖJIMO

UŽSIMUŠĖ LIGONINĖJ Bostono Federaliame tei
sme prie kaltės prisipažino 
Reuben Sherman ir Frank 

/, . TT . (Gricius ir Teisėjo Swee-sachusetts General Hospi- t nubausti kalėji. 
tai, nušoko ar nukrito nuo mu; plrmasis metams ir 

i T 1 v I vienai dienai, o Gricius tik Ino Inirnvin itry_ . , —.i trims menesiams. Jie buvo 
kaltinami varymu slapto 
bravorėlio namuose.

Barbara Ritchie, 19 m. 
mergina, kuri gydėsi Mas-

namo stogo. Jos lavoną už
tiko ligoninės tarnautojai 
ant tako einančio į kiemą.

, VYČIŲ BANKIETAS ' PAGERBĖ
Spalių 3 d. Lietuvių pa

rapijos svetainėje Įvyko 
-Lietuvos Vyčių 17 kuopos'

Rugsėjo 28 d., vakare, p- 
įlės Frances Karlonaitės 

______________________.namuose susirinko gan 
Į______________________ ' skaitlingas būrys jaunimo

pagerbti savo draugę, p-lę 
Stasę Šajefkaitę, kurios 
vestuvės įvyks spalių mėn. 
,12 d.

Adresas:
933 E. Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

PRISIPAŽINO KALTAIS

ADVOKATAI

i Du jaunuoliai, Louis 
Dembrofsky ir Alexander 
Revella iš Schenectady, N. 
Y. laike jų teismo staiga 
prisipažino kaltais platini
me netikrų pinigų ir tuoj 
teisėjo George Švveeney 
tapo nuteisti kalėti, vienas 
18 mėn. kitas 4 mėn.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namų: Talbot 2474

ŠIURPI TRAGEDIJA 
PANEVĖŽYJE

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3 

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

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME 

866 Broadvvay,
South Boston, Mass

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

At L. KAPOČIUS
* r -

251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, ąuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieng. 
guba tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dienę. 

(pagal sutarti)

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius.

534 E. Broadvvay 
South Boston, Mass. 
Tel. South. Boston 2712

Jei neatsiliepia tai Šaukit: 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

BROADWAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas 

312 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

JOSEPH W, GASPER
(KASPARAS)

G R A BrO R I U S 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną įr naktį

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

M. Valatkienė, p-nia M. 
Juškiene, p-has J, Vizgir
das ir nuoširdžios šeimi- 

Jpalm 6 d J-val. vak, ir nesama j Lietuvą tevy-' užkandžius: Anta- 
1935 m, šv. Roko par. sve- nę, girdėjo, kaip jų širdele Treinavieiens Bro.
taineję įvyko koncertas ir ramiai alsavo. nislava Treinavičienė Ma-prakalbos, tikslu paminėti l P-no art. R. Juškos iš- “f**™ i^Snė ir 
pasiryžimo dieną - Va-mokintas ir drausmingai "pKotS D“taitė. 
duoti Vilnių, Klaipėdos vedamas choras pasirodė 
krašte stiprinti lietuvis-pilnoje šviesoje. Publika' 
kurną, o ypač mūsų išeivi- sužavėta reiškė savo nūo- 
joje ugdyti lietuvišką susi- širdumą plodami ‘katutes', 
pratimą tarpe jaunuome-j Pirmoje pertraukoje kal- 
nės. ;bą pasakė apie Vilniaus iri' Iš šio gražaus lietuviško

Įžanginę kalbą pasakė Klaipėdos stovį J. Kumpa, parengimo Darbininko Ra- 
kun. J. Petrauskas ir per-! žmonės sužavėti daino- dio Komisija gavo pelno 
statė art. Rapolą Jušką mis ir išgirdę pasiūlymą $55.17. 
būti vakaro vedė jum. j likti tos galingos dainos

Koncertinę dalį, kuri bu-'rėmėjais ir ugdytojais iš- 
vo ypatingai turtingai pa-'eivijoje, antroje pertrau- 
ruošta, išpildė Darbininko koje, užsirašė į eiles karių- 
Radio Choras, solistai ir saugotojų lietuvybės. Ir 
Solistės, vadovaujant ir sumetė gražių dovanėlių 
pačiam dalyvaujant prog- sumoje $27.77/ 
ramoję art. R. Juškai.

Koncertinę dalį išpildė 
p-Iės: Macaitė, Sinkevičiū
tė, Jakubauskaitė, Grabi- 
joliūtė, Taruškaitė, Traš- 
kevičiutė, Valeckaitė, Dra- 
bavičiutė ir akomp. Trei- 
navičiutė. Taipgi p-čiai 
Antanėlis, Barauskas, Jan- 
kunškas.

Dainos plaukė iš gilumos 
jaunuolių krūtinių ir tarsi 
užburta ranka kėlė minti
mis į Lietuvą-tėvynę, į 
tuos ‘Kalnus kelmuotus...’, 
‘Auštant aušrelei, Vilniaus 
kalnelius...’, ‘Banguojantį 
Nemunėlį...’, į tą ‘Vilnių...’. 
Žodžiu, į užburtą kraštą... 
Publiką sulaikius kvapą, 
užburtos dainos supama

r-• į j ,ii-\

Montello, Mass

Prie jžangos - durų pa- 
_ tarnavo — P. Liolia, L. 

Kumpa, B. Tamulevičius, 
J. Trėinavičius.

Darbininko Radio Komi
sija nuoširdžiai dėkoja 
Brocktoniėčiąms ir jų Ger
biamiems Dvasios Va
dams, Kleb. Kun. J. Švagž- 
džiui ir kun. J. Petrauskui 
už nuoširdų kvietimą, vai
šes ir dovanėles.

Narys.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi 

PAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

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

Šiauliuose einąs laikraš
tis "Įdomus mūsų momen
tas” įdėjo 35 nr. baisiai 
šiurpų straipsnelį, kuris į- 
vardintas “Prie ko priveda 
palaidas gyvenimas”. Ja
me rašoma, kad rugpiūčio 
iš 30 į 31 dieną nakties 
metu Panevėžyje. Algirdo 
gatvės gyventojus sujau
dino nepaprastas pagalbos 
šauksmas Švainauskų bu
te. Subėgę kaimynai pa
matė baisų vaizdą. Gulėjo 
kraujuose peiliu subady
tos moterys: Karolina 
Švainauskienė, Viktorija 

! Švainauskaitė ir Julė švai-
— Navickienė. 

Tuoj buvo šauktasi polici
jos ir visa šeima išgaben
ta ligoninėn suteikimui pa
galbos.

Šį nusikaltimą padarė išgėrė muilo akmens. Aš- 
i Jonas Kalačovas, bet darftuonias valandas ligoninė-

ije pasikamavęs, Kalačovas 
mirė. Kitoms aukoms gy
vybei pav'djaus nėra.

Visos šios šiurpios tra
gedijos priežastimi yra ne
vykusios šeimyninės bū
ties pagrindas.

Julė švainauskaitė—Na- 
jvickienė buvo su savo vy
ru Aleksu Navicku persis- 
ikyrusi ir gyveno susidėju
si su Jonu Kalačovu. Pa- 

j staruoju laiku Kalačovas 
pradėjęs įtarinėti savo 
meilužę neištikimybėje. 
Dažnai prikišdavęs, • esą, 
ji palaikanti santykius su 
buvusiu vyru ir bendrai 
vedanti amoralų gyveni
mą, o taip gyventi pata? 
riusios motina Švainaus- 
kienė ir sesuo Viktorija. 
Panoro tat Jonas kartą 
ant visados suvesti sąskai
tas ne tik su neištikima 
meiluže, bet ir su visais 

j tais asmenimis, kurie, jo 
■nuomone, buvo jo laimės 
priešininkai. Skerdynes 
vykdė neblaivus ir, matyt, 
turėjo tikslą mirtinai vi
sus nužudytų Ši tragedija 
sujaudino visą Panevėžio 
visuomenę. ‘Ž. P.’

Antras ir paskutinis kal
bėjo "Darbininko” redak
torius Antanas F. Knei-. 
žys. Jis gyvai palietė klau-1 
simą — vadavimą mūsų 
išeivijoje Jaunimo nuo Yš- 
tautėjimo.

Nekurie asmenys pajutę 
savo širdyje reikalingumą 
lietuviškosios akcijos mū
šų Išeivijoje, o negalėdami 
tuo tarpu prisidėti prie rė
mėjų būrio, pasižadėjo 
prie pirmos progos palikti 
jos nuolatiniais rėmėjais, i

Vakaro programa baigė
si pakilusiu upu — dirbti 
lietuvybei!

Programos dalyviai bu-| 
vo pakviesti į žemutinę sa-' 
lę, kame buvo paruošti 
rūpesčiu, Gerb. Kleb. Kun. 
J. švagždžio puikūs užkan
džiai. (Jam nebuvo progos' 
išgirsti Darbininko Radio 
Choro pildomosios progra
mos, nes per visą savaitę 
davė rekolekcijas Lawren- 
ce, Mass.)1 Kadangi Gerb. 
Klebonui nebuvo lemta da
lyvauti asmeniškai su vi
su būriu, tačiau buvo jun
tama jo dalyvavimas savo 
dvasia ir nuoširdžiu priė
mimu. Šiame pokylyje da
lyvavo nevien choras ir 
kalbėtojai, bet ir jų paly
dovai, ir vietiniai rengėjai, 
būtent: kun. J. Petraus
kas, p-lė E. Oksaitė, p. J. 
Trėinavičius, p. B. Tamu
levičius, p. J. Šokelis, p-nia

Tol. So. Boston 9459

REARDON’S
FLOAVER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus ir 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON

487 Broadway, So. Boston,
Mass.

Tel. S. B. 2805-R 5 
LIETUVIS I 

optometristasį 
Išegzamlnuoju akis| 
priskiriu akinius f 
kreivus akis atitie-š 
sinu ir amblljonlš-š 

koše (aklose) akyse sugražinu | 
šviesa tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 

447 Broadway, South Boston |

STRAND CAFEj
Puikiausias Restoranas-Valgykla, 
kurioje yra skaniausi valgiai ir 

gardžiausi gėrymai. 

Savininkai lietuviai.

374 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

KALENDORIŲ IR 
PAVEIKSLŲ

Katalogas 1936 m.
SIUNČIAMAS DYKAI

Parašykite paprašydami pas —
JONAS KERDIEJUS

652 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA pigiai 20 
kambarių kampinis namas 
ir krautuvė tinkama ta
vernų! Laisnis galima 
gauti lengvai. Vieta labai 
tinkama bizniui. Dėl infor
macijų rašykite Post Offi
ce Box 12, Montello, Mass.

OIL BURNERS

MŪSŲ JAUNUOMENĖS 
IDEALAI

F.WAITIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TR0wbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

ŪUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

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

vimu už pigia kaina. _
7-9 Ellery St.» So. Boston

Tel. So. Boston 2923

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

tuvių ir pavienių asmenų.
JURGIS C. STUKAS 

453 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242

ALENA S. STUKIENfi
681 Washinglon St., 

„ fforvvęod, Mass.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Mas m. dius

nepasitenkino. Jis nuėjo į 
Pušaloto gatvę, kur gyve
na Julės Švainauskaitės— 
Navickienės vyras ir kūri
nau jos aukos. Vos tik A- 
doriuje laukė pareinant 
leksui Navickui per slenk
stį įžengus, puolė jį iš pa
salų ir taipgi peilio smū
giais smarkiai sužalojo.

Pagaliau, su visa Švai- 
nauskų — Navickų šeima 
apsidirbęs, Jonas Kalaeo- 
vas parėjo į savo namus ir

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko "Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti "Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

Garantuoti Pataisymai
Ištisas išvalymas ir nau

jas knatas.............. $1.50.
Už garantuotą burnerio į- 
dėjimą......$2.00.
Taipgi, mes parduodame 
geriausios rūšies burne- 
rius, kaip tai: Florence, 
Everglow ir kitus.

Burneriai dėl virtuvių, 
seklyčių ir skiepų nuo $20. 
iki $350.00. Del greito pa
tarnavimo

Tel. SOUth Boston 4649 
Roland Ketvirtis & Co. 

322 Broadway, So. Boston, 
Mass.

REIKALINGA mergina 
prie namų darbo. Kamba
rys ir pragyvenimas. Alga 
pagal susitarimo. Reika
linga rekomendacija. Atsi
šaukite: 501 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegija, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hainilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lotvell Hospitaiy, gydy
tojas City Dispensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospitalės; Medičiuos eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A, O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, diena, nuo 7—S vak. Nedaliom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai.

327 TREMONT ST., BOSTON.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Aveniie, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St, 

Tel. HĮGhlands 4855 
ROKBŲRY. MAŠS.

pergins sq. cash market 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490BroadWay, Tel.S.Boston312O

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway • 
Telephone SoutH Boston 9367

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLING CO.

C. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjas gerų minkštų

gėrimų.
107 W. Sixth Street, 

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

S. BARASEVICIUS IK 
SUNŪS

Seniausias ir Savistovia šios
Valstybes

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Gyvuoja 26 metai. Patarnavi- | 
mas dieną, ir naktį. [

TURI NOTARO TEISES Į
Ofisai: j !

254 W. Broadvvay, So. Boston į
Tel. Šou, Boston 2590 Į Į

113 Ames St., Brockion, Mass. ;
Tel, Brockton 390 į 
Gyvenmo/i vieta:

838 Dorchester Ava. ' į
i i Tel. Oolumbiit 2537 ! i



J *
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KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE

NOMOD, MASS.
Rūgs. 28 d., p. K. Čeikus, 

senas parapijoms ir rėmė
jas katalikiškų draugijų 
buvo palaidotas su šv. mi- 
šiomis, kurias atlaikė kle
bonas kųn. S.. Kneižis. Ve
lionis ilgai buvo nesveikas! 
ir neseniai turėjo operaci
ją nuo kurios neišgijo.

Laike, šermenų, šv. Var
do dr. nariai vadovaujant 
Dvasios Vadui, parodė sa
vo broliškumą bendrai nu
eidami į a.a. Čeiko namus. 
Tenai buvo sukalbėtas šv. 
rąžančius ir išduotas ne
vienas užuojautos žodis 
nuliūdusiai šeimai, p. Čei- 
kienei, trims dukterims ir 
sūnui.

Amžina atilsi duok sie
lai Viešpatie.

p. F. Jankausku ir p. K. 
Skrickiute iš South Bosto
no su p. Wm. Reardon.

• Daug žmonių pripildė 
bažnyčią per tą brangią 
ceremoniją, ir išeidami 
linkėjo jaunai porelei susi- 
pfratusio katalikiško gyve- 

i nimo.

L

DARBAI DARBAI
Ne Labdarybe, Bet Darbas

Jei Norite, Kad Butų Darbo, Visi Balsuokite Už

FRANCIS J. ROCHE
Į Cambridge Majorus

Sek. rugsėjo 29 d., įvyko y Balsavimai Įvyksta Antradienį, Spalių-Oct. 15 d.
visų laukiamas Darbmin- ^ 
ko Radio Choro koncertas, į g. DARRAT DARRAT
vadovaujant muzikui R. | 
Juškai. Jie atvažiavę ispil- į --
dė tokią žavėtiną progra-i ________ ________________________________________ _______________________________ ______
mą su dainomis ir kalbo- nes v| kart nebuv rįg. ^ass (gaie Lawrence).. Antras kvartetas irgi. PAMDDIDRE MA(Q 
mis, kurias pasakė Jonas,rengę ą * 1 Prašome visų kuopų vei-nustebino visus, šis kvar-! uAffllJnlUUtj MAdOi
Kumpa, Pranas Razva_au-: mū«n imtai 'klešnių ir šiek tiek apsnū- tetas susidėjo iš: J. Norin- -----------jskas ir Antanas F. Knei-i Lai gyvuoja musų lietu-;, . . . - - - -2 - - -----------------------------
žys. Pastarasis savo kalbą, viška dvasia ~ visuomet^ ir 
sudarė iš žinių ir praneši-1 visur, < 
mų. Visi vakaro programa! per Darbininko Radio 
buvo taip patenkinti, kad j Choro programas po muz. 
net šiandien klausytojai; R. Juškos vadovyste, 
neatsidžiaugia. Tas viskas' -------— j
padarė tokį nepaprastą į-j Šv. Jurgio parapija ren-1 
spūdį mūsų širdyse, kad.gdamasi prie Keturiasde- 
pasiliks kaip istorija.

Dainuoti yra brangi Die-i ^atingaijapuo^altoriMl 
vo dovana; dainuoti ir mo- 
keti kaip diriguoti yra ki- aukas nUnirkimui šv 'LC1C tais. ±>u
ta brangi dovana. Mes lie- P ‘ tuviškos dvasios mūsų tar- šios: E. I
tuviai, šitoje apylinkėje Sakramento Vėliavėlės, ■ sustiprinimui jėgų a. Vilkišiūtė. 
turime tuos du, Darbinin- Mer^n,os dar renka aukas ioitiea vAilrimni NTpra ctp- ‘Vari dalor 
ko-Radio Chore ir p. RJv}eatik nuo merginų nu- 
Juškos asmenyj. Taigi vi-'P1^"1 tabernacle cur- 

: sofnis jėgomis prisidėkimeltams '
■ jų palaikimui, kad ilgai j Gražus darbas jaunimo 
• galėtumėm gėrėtis lietu-įvertas aukšto pagyrimo.
■ viškomis dainelėmis ir kai- > 

bomis per radio. Tuomet ir
. kitataučiai susidomės ge- 
; riau mūsų talentais ir ge-, 

riau už mumis stos. Kol; 
. žmogus ar tauta kruta vei-. 

kia, tol ją pažįsta, bet jai 
miegos ir atėjus pavojui

11x10, nunao jjo,o<ixyc 1 renge
Kumpa, Pranas Razvadau- 5V’

Visiems Norwoodiečiams 
ir kitų miestu žmonėms p- 
lė Ona Kudirkaitė yra ge
rai'žinoma dėl jos veikimo 
katalikiškuose rateliuose, 
panašiai; kaip jos tėvelis, 
p. Vincas Kudirka. Taigi, 
rūgs. 25 d. ir 26 d. panelė 
buvo labai gražiai pagerb
ta ir apdovanota per Sho- 
wer Party. Pirmą vakarą 
merginos padarė “surprise 
party” bažnytinėje svetai
nėje. Antrą vakarą, mote
rys p. P. Kurtienės namuo
se.

Brangios dovanos ir lin
kėjimai draugių išreiškė 
linkėjimus p. Kudirkaitei 
gražaus katalikiško gyve
nimo su busimuoju vyrui 
p. B. Červoku, kuris irgi į

Savo dalyvavimu paremsi- 
te Bažnyčią ir Mokyklą. 
Nuoširdžiai prašome atsi
lankyti į mūsų Balių.

Rengėjai ir Klebonas.
Iva. I v' ... < ;• dusių, taip pat visos Nau- kaitės, A. Norkunaitės, O. SPALIŲ 9, MINĖJIMAS 
o^vnač šitmT^laiku Jos An§bjos lietuvių atsi- žapniskaitės, ir E. Alabur- Sekmadienyje, spalių 6, 

, lanlrtri-i i ai aiivaSiairirna rlnif-no Tz\o ivintm anlron.. Cln mlll-irla'A liotaivifl i mino.

Ijo Vilniaus Užgrobimo l&f Kuris u2kemSa ausiSj ne. 
norėdamas varguolių skun
dų, girdėti, tas irgi sauks, 
bet nebus išklausytas.

Sekmadienyje, spalių 6, 
lankyti į šį. suvažiavimą,’daitės. Jos dainavo sekan-.Cambridge lietuviai minė- 
kad jaunimą, tą tautos čias dainas: j
žiedą įtraukus į didesnį į ‘Ką Močiutė Padarė’, ‘Su- , metų sukaktį. Reikia pri-( 

• veikimą. į valgęs Rūgštaus Pieno’. | pažinti, kad tinkamai tapoi
Lietuviškas Jaunime! Paskui vėl išgirdom gražų paminėta.

Stokim petys į petį ir dirb- duetą, kurį sudainavo: J.! Visupirma parapi jos 
Vdnnriu atiaidn .kim iš vien “Dievui ir Tė- Norinkaitė ir J. Kacins-'choras, p. M. Karbausko

• - ų - jvynei”. Sustiprinkim L. • kas: “Ah Mūsų Kalnai”, vadovaujamas, labai gra-
ir sienas numaliavoio !Vyčių organizaciją. I Bet vėl žmones nustebi-įžiai dainavo Lietuvos him- 
Tannimac: vv™i ciidpin Organizacija yra vieniu- no dvi panelės savo talen- ną ir keturias daineles. Po 

’ y - tėlė viltis palaikymui lie- tais. Duetą padainavo tam kalbėjo iš Lietuvos
E. Didikaitė; ir V. svetys kun. Lunskis. Jis 

. Jos dainavo: labai gražiai ir vaizdžiai 
iteities veikimui. Nėra ge- ‘Kad Galėčiau’. pasakojo apie Vilniaus is-
resnės progos prisidėjimui; Atrodė, kad didysis cho- toriją. Jo kalbos visi išsi- 
!prie šio kilnaus darbo, ras nenorėdamas pasiduo-: žioję klausėsi. Antras kal- 
ikaip dalyvauti šiame šuva- ti, išrinka dvi paneles J. bėjo gerb. Tėvas Alfonsas, 
jžiavime. Norinkaitę ir O. Žapins-^C. P. Jis prisiminė rusų
i Ko lauki jaunime— į tai- kaitę. Jos abidvi labai gra- priespaudos laikus. Tre- 
!ką visi!. žiai sudainavo: “Tykiai čias, kalbėjo gerb. Kleb.

L. Vyčių N. A. Valdyba. Varpas Skamba”. , i kun. Fr. Juškaitis. Jis kal- 
i Nors visi savo muzikali- bėjo apie dabartinį Vilnių, 
nę programos dalį gražiai Dabar Vilnių ginklu atva- 
atliko, bet nereikia pa-duoti nėr jokios galimy- 

. . ! miršt mūsų naujosjvargo- bės. Mes privalome vartd-
Spahų 6 d., įvyko milzi- nįninkės. Visas kreditas ti ginklus, kurie pažen- 

iniška ūkininkų vakarienė. muzikos ir dainos priklau-Į klįnti šv. Kryžiaus ženklu.

E. d. M.

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAI! LOWELL, MASS.

Pusmetinis’L. V. N. A. 
apskričio suvažiavimas į-Į-L-*- VVUUj V14. J.O XX gx _ w diJOlkl ILlv OU V aulu V 1111(10 A ■ ~ • • 1 • CkSTk w • AA. v*w***vk> ■** {r *7

yra labai veiklus parapijos pradės šauktis pagelbos Vy^SĮa sekmadienį, spalių * oUSirmko apie 250 žmonių so mūsų naujai vargoni-Tų ginklų pagelba, mes 
ir draugijų veikime. įeitos tautos geriau stos^ j “paĮangOje” Methu- pavalgy^1 skanių valgių nįnjęeį. ~. kitos tautos geriau stos| 

_  už šalį, kuri lenktyniuojasi i 
Sek., rūgs. 29 d„ p. L.’su žymesniaisiais.

Dargvainytė su p. T. Mc-, Tuo tikslu norwoodiečiai s 
Colgan priėmė moterystės per koncerto vakarą prisi-į 
Sakramentą. Liudininkais dėjo prie rėmėjų. Kiti pa-' 
buvo p. S. Dargvainytė su sižadėjo vėliau prisidėti, i

BATCHELDER WH1TTEMORE

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR
PIGIAI

GREITA] 
SAUGIAI

FURNITURE CO. * 
326-328 W. Broadway 

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.

* . r - Poniai Stasei Vilnių atgausime.
i priruoštų gabių šeiminin- o’Neil. Taigi choristai ir, Gerb. Tėveliui Lunskiui 
kių. Svetainė buvo papuoš- choristės visi stokite į Eržvilkiečiai sudėjo neina-1 
ta šakomis ir gamtos spal- jarLą su savo nauja vado- žai pinigų. Buvęs, i 
vuotais lapais. ve įr parodykite ką Lo-

Tarpe svečių buvo ma- weiris gali padaryt. Nepa- 
tyt: Gerb. kun. J. Vaite- mįrškite, kad “Kur vieny- 
kūnas, Providence klebo.- ten stiprybė”. ■
nas, kun. J. Vosylius MIC. prie 7 stalų tarnavo la- 
,iš Thompson, Conn., Prof. bai gražios lietuvaitės. Vi- 
ĮJ. J. Pilipauskas iš Thom- sį jaunuoliai nusistebėjo, 
,pson, Conn., Jonas Rakau- |ęaį pamatė, kiek gražių 
,skas iš Thompson, Conn. mergaičių Lowell’yj yra,— 
;IŠ svetimtaučių buvo Wal- č ant ūkių Sekančios, 
ter H. Hickey ir John V.
Donoghue, abudu iš Lowe- 

,111’io. Taipgi buvo matyt 
svečių iš So. Boston’o, 
Dorchester, Nashua, ir 
Providence. Andruškevičiutė,

: Stalai buvo puikiai pa
puošti skaniomis daržovė-

PARAPIJOS BALIUS
Kaip kas met, taip ir šį-, 

met metinis parapijos ba
lius įvyksta Kolumbus die-1 
noje, spalių 12, Eikš Ball- 
room erdvioje, gražioje 
svetainėj, Central Square,‘ 
karnnas Magazine ir Greenl 

tarnavo prie stalu: Ame-.gatvių, Cambridge, Mass. 
lia Kašėtaitė, Marijona i Siame baliuje visus hnk- 
Petkevičiutė, Veronika sm^s lietuviškomis ir a- 
Andruškevičiutė, Marijo- meliodijo-

834 Mass. Avė Boston, Mass
Highlnds 1920

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Marksienū,
6*25 E. 8th S t., So. Boston,. Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-pirminink6 — Ona SinurienS, 
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422

Prot RaŠt. — Brone Ciunlenč,
29Qould St., West Rosbury, Mass.
Tel Parkwny 1864-W

Fin. Rašt. — Marijona Mnrkoniutė, 
33 Navarre St, Roalindale, Mass.

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininke — Ona Staniullute,

105 West dth St., So. Boston, Mass
TvnrkdarC — Ona Mizgirdieng,

1512 Columbia Rd., So., Boston, Mas*.
Kasos Globėja — E. JanučonlenO.

1423 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų atarnlnkų kiekvieno menesiu,

I DRAUGIJOS VALDYBA
: Pirm. — J. Petruuskao,
1 24 Thomas Park, So. Boston, Muso. 
Viee- pirui.. — V. Medonis,

21 Sanger S t., So. Boston, Mass. 
Prot. RaStlninkus — J. Glinecklg,

5 Thomas Park, So. Boston, Mnss. 
Fin. Raštininkus — Alb'.* Nevieta,

16 \VInfleld St., So. Boston, Maso.
Iždininkas — A. Naudžiūnas, 

885 E. Broadway, So. Boston,* Mass.
Maršalka — J. Zaikts,

i 7 Vlnfieki S t., So. Boston, Mass.
Draugija Įniko susirinkimus kas tre 

čln nedėldienl kiekvieno mPnesfo, 
2 vai. po pietų, Parapijos salSJ, 492 
E. 7tb St.. So. Boston. Mum.

7:80 vai, vakare, pobužnytlnūj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalai* kreipkite? 
pas protokolų raitinlnkp.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas; SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nftrwoo(l 1020

DR. A. VAITKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso valandos: 2—4 ir 7—8:30

63 Main St., Brockton, Mass.

Ofisą Tel. Brockton 4140•••

Namij Tel. Brockton 1364

EOW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice o/ the Peace
, Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, 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 

STUDEBAKEB 
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių ISdlrbysČių mito- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eig'hth St. 

dOūTH BOSTON, MASS.
Joe. Kayočiunau ir Pctcr Trečiokas 

•aviniukai

Marijoną I Šiame baliuje visus link- 
aro n i k a smins lietuviškomis ir a- 

Marijo- merikoniškomis meliodijo
ną Petkevičiūtė, Veronika m^s U^lbuls Mejodians .

Marijo- Seni ir Jauni Sales trepse- 
na Kriaučiūniutė, Josephi-^į kiek tik norės. Kas gra- 

_ na Stančikiūtė. Elena Bu-.ziausia? pas°ks P°J^a. lai-,
mis, kurias ūkininkų mote- Ęiena žilioniūtė Lu- mes la^ai gražią sidabrinę 

cv Stakaliūniutė, '-------
Sasnauskiutė ir Ona Dir- 
siute. *,; I’ Taipogi orchestras pa-! 
linksmino žmones lietuviš
komis polkomis. Orches
tras susidarė iš Hypolitas 
Valentinas, Juozas Saulė- 
nas, Juozas Natiašaitis ir 
Styvis Kondrotas. 

f Valio ūkininkai! pirmą

MOKIUS SHŪE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbinius ir šventadieninius

1152 Washington St., 
Norwood, Mass.rys gardžiai priruošė. Tik

tai ūkininkų moterys galė
jo taip skaniai ir gardžiai 
pagaminti.

Tuojaus po vakarienės 
buvo programa ir kalbos. 

. Sekantieji kalbėjo: 
I Gerb. Kun. J. Vaitekūnas 
iš Providence, R. I.; Kun. 
Dr. J. Vosylius, MIC. iš 
Marianapoli© Kolegijos.; 
Prof. J. Pilipauskas iš Ma-' nTS viskas'bu^Atnaujinsite senas Pažin'
rianapolio Kolegijos; Mr. P ft į sekminsaitis bei užmeSsite naujas
iWalter H. Hickey, svetim- v?. sureng» \r ---------------------------------
tautis, iš Lovvell; Mr. John vlskas Pasis?ke’ Ūkininkai HARRININKA^,, ~ ’ ... nenaši d 11 o k 11, p hizme-i W f% D 1 I > A I > r\/A
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Labor Day, Thanksgivlng and Christmas 
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SA1NT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOR
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DARBININKAS 
386 Broadway 8onth Bmton, Mm*.

Telephone South Botton 2680

Vivian taur§> kurią Rraboriai D.
— ■ 4 ir F. Zaletskai aukavo. i 

i Kad šokikai nepavargtų, 
| ga’spadinės jau seniai ga- 
imina labai skanius val- 
igius. Pasisotinę galės ir 
troškuli užgesinti.

Kviečiami visi iš visur į 
šį mūsų metinį balių. Čia 
turėsite progą viens su ki
tu pasimatyti, pasikalbėti.

Tel 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS
Taipgi užlaikome visokios 

rūšies rakandų.
Laidotuvių Įstaiga:

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

25 Enterprise St., Brockton

|V. Donoghue, svetimtau
tis, iš Lowell.

Kvartetas: iš Elena Di- 
dikaitė, Victoria Bakaniu- 
tė, Veronika Vilkišiūtė ir 
Sofija Kraučiuniūtė, pa
dainavo sekančias dainas: 
“Verda Boba Kukulius”, 
‘Pas Motinėlę’, ‘Padariau 
Alutį’, ‘AŠ Lietuvaitė’.

Vienas iš mūsų ‘Caru- j

nepasi duokite biznie
riams !

REKOLEKCIJOS ‘
Spalių 7 d. prasidėjo pas ( 

mūs rekolekcijos, kurias | 
laiko gerb. Domininkonas 
kun. Žvirblys. Rekolekci
jos baigsis spalių 10 d.

Sodalietės nepamirškite, 
kad bendroji komunija 

so’s* nustebino visus savo į spalių 13 d. Visos paširo- 
kad pas jus yra 

kas. Jis dainavo solo: ‘Vie- “Vienybė ir Stiprybė”. 
, Andiš.

balsu, tai Jonas Kacins- dykite, kad pas jus yra 
r* rt Ttn *3 m « a 1 a 4Y ’ C CY Ti w»r

hų Vienas Ieškai Laimes’.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ...... $4.00
Užsieny metams $5,00

‘ ...  _____ .. $2.00
Užtlonyl kart savattftje mitam* $2.00
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Tautų Lyga Prabilo
Nepaskelbę karo, italai puolė Ethiopiją ir po ke

lių dienų kruvinų mušiu, užėmė mieštą Adową, kur 
40 metų atgal ethiopiečiai po Meneliko vadovybe buvo 
sunaikinę italų armiją. Nors karas yra tikrai didelis 
ir žiaurus, bet Italijos valdžia vadina jį tiktai baudžia
mąja ekspedicija prieš Ethiopiją. Tačiau Tautų Lyga 
kitaip žiūri į tą klausimą. Piktame savo posėdy — da
lyvavo 13-kos valstybių atstovai — jį išsprendė, kad 
Italija sulaužė Tautų Sąjungos sutartį, nes sauvališ- 
kaif neklausydama perspėjimų ir ultimatumo, prie to, 
visai nepaskelbus karo, puolė silpnesnįjį Sąjungos na
rį — Ethiopiją. Už tai, sulig Tautų Lygos įstatymų, 

’ Italija turi būti nubausta visatiniu ekonominiu boiko
tu. Be to, Prancūzija oficialiai pareiškė, kad ji visame 

. kame parems Angliją, jeigu Italija užkliudytų ją Vi-i 
duržeminėse jūrėse. Už tai Anglija turi gelbėti Pran-I 
cūziją prieš Hitlerį.

Tokiu būdu padėtis pradeda aiškėti. Tautų Są
junga pagaliau išdrįso tarti kietą ir energingą savo 
žodį prieš Italiją, kuri staiga atsirado gana sunkiam 
padėjime. Ekonominis boikotas tiek daug reiškia ka
ro metu, kad, kitoms valstybėms boikotuojant, Itali
ja nepajėgs nugalėti silpną Ethiopiją. Karas yra ve
damas su pinigų pagalba. Jų neturint, nėra už ką nu
sipirkti nei maisto, nei amunicijos. Italija nepertur- 
tingiausia šalis. Ji vėrkiant reikalinga užsienių kredi
to. Prie to, užkariavimas Ethiopijos ne toks jau leng
vas dalykas. Italija giriasi savo orlaiviais, bet jais vie
nais šalies nepavergsi. Orlaiviai gali būti geri obser
vuoti pozicijoms ir ramiems žmonėms išgąsdinti, bet 
taip senovėj, taip ir dabar lemiantį Smūgį visados su
duoda pėkstininkai. Kada jie užima pozicijas, tuomet 
ir kova laimėta. Italai, kad ir kasžin kaip gąsdintų 
savo orlaiviais, labai gerai žino, kad pavergti Ethio- 
pijai, jie turi nugabenti šimtus tūkstančių savo peks- 
tininkų į ethiopų sostinę Addis Ababa, kuri yra 400 
mylių atstu nuo jos dabartinių pozicijų. Nelengvas žy
gis, ypač kad jiems pakeliui nėra jokio geležinkelio, 
Bet už tai kalnuose jų laukia kokia pusė milijono, ar 
daugiau, žiaurių Afrikos kareivių. Kietas riešutis Mu- 
ssoliniui sukrimsti. K.

GPU. BAUDŽIAVOS 
STOVYKLOJE

’ * K. P. Lunskis.

9-toji Diena ir Vilnius

Kvailas Šmeižtas
Laisvamanių laikraštis “Lietuvos Žinios” piktai 

ir neteisingai apšmeižė Seselių Kazimieriečių Vienuo
lyną Pažaislyje. Būk tai teh auklėjamos mergaitės 
priverstos keltis 3 vai. ryte, sunkiai dirbančios, mel
žiančios po 7-8 karves, negaunančios užtektinai paval
gyti ir plakamos su diržu už mažus nusikaltimus. Už 
didesnius esą sodinamos karcęrin ir ten išlaikomos 1-2 
paras. Esama dar ir žiauresnės bausmės priemonių: 
mergaitėms surišamos rankos ir kojos, ir jas panar
dinama šaltoje vonioje... Taip atpasakojusi Genė Na- 
vaslauskaitė, kuri būk tai gyvenusi Pažaislio Vienuo
lyne ir iš ten pabėgusi.

Tą pasaką pasigriebė Amerikos laisvamanių lai
kraščiai ir su pamėgimu ją atspausdino. “Vienybė” ne
iškentė nepridėjus: “Ar gi tautiškoje Lietuvoje būtų 
grįžę šventos inkvizicijos laikai?”

Kas žino malonią, linksmą Seselių Kazimieriečių 
auklėjimo sistemą, tas tik su pasigailėjimu nusišyp
sos dėl tos kvailos pasakos. Deja, nevisi žino. Yra 
tamsių ir piktos valios žmonių. Kiekvienas panašus 
Šmeižtas randa pasėlio vietą tamsioje dirvoje. Taigi 
tenka į tai reaguoti. Tai daro Pažaislio Vienuolyno 
Kapelionas, Pralotas V. Dargis, pranešdamas, kad Ge
nė Navaslauskaitė visai nebuvo gyvenusi Vienuolyne 
ir kad “Lietuvos Žinios” yra patrauktos teisman už 

' skleidimą melagingų žinių. Byla gali būti labai rimta, 
nes smeižiant Vienuolyną daroma jam stambių nuos- 

* tolių. Žiūrėsim, ar tie “inkvizitoriai” turės vyriškos 
drąsos atšaukti paskelbtąjį šmeižtą. K.

Kad Girti, Tai Jau Už Viską
Užeina pas mane draugas su pluoštu laikraščių 

rankose ir plačia šypsena ant veido.
— Susilaukei komplimento iš — bolševikų.

Ką gi aš būčiau padaręs? Greit mintimi perbėgau 
savo pastaruosius, rašinius: ką būčiau netiksliai para
šęs? Už tikslius raštus bolševikai nepagiria. Sąžinė, 
rodos, nieko neprikaišiojo.

— Kas atsitiko? Už ką jie mane komplementuoja?
—Už tai, kad pasmerkei sušaudymą Lietuvos ū- 

kininkų.
A ~A!

Imu laikraštį ir skaitau. Pirmiausiai užgirta su
šaudymų pasmerkimas. Paskui priduria: “Daug tie
sos Čia pasakyta. Nors kartą kunigai dėl streiko ne- 
kaltina komunistų, bet fašistus” ir tt.

I - Mano aprašyme sušaudymo ar susišaudymo prie- 
... žastis buvo sukrauta ant tautininkų režimo pečių.

Man atrodę ir tebėattodo’1, kad žinių apie tą įvykį ga- 
r . vau iŠ patikimų šaltinių. Todėl bereikalingą ūr netei

singa kaltinti čia komunistus. Jie, vargšeliai, ir be to 
A neša ant savo pečių net perdaug ir teisingų priekaištų.

Bet nesuprantu, kam komunistų laikraštis daro 
5 čia tą pastabą. Kad džiaugtis dėl pasmerkimo sušau-

Vaizdelis iš sovietų gyvenimo.
Bereikalo bolševikai yra pareiškę, kad mes neprk- , 

leidžiame ne vienos progos jų neįkandę. Girdi, “D-kųi” ' 
kąsnis buvo perskanus, kad jį galėtų išspjauti. (Tat 
buvo pasakyta sąryšy su Kominterno sekretoriaus Di
mitravo pareiškimu, kad Roosevelto politika esmėje 
palanki komunizmui). Deja, turime prisipažinti, kad 
taip nėra. Juk pastaruoju laiku anglų laikraščiuose 
tiek buvo rašyta apie komunistų “rojų”, kad nė ant 
jaučio skūros nesutalpintum, gi mes — nė ne šnipšt. 
Visa eilė Tavvdulio straipsnių apie badą, javų užgrobi
mą, baudžiamasias ekspedicijas, sušaudymus, vaikų 
organizuotą banditizmą—visa ta kupeta “kąsnių kąs
nelių” taip ir liko mūsų spaudoj nepaliesta. Kas per 
jriežastis? Ar tai koks palankumas bolševikams, kad 
paleidome tiek auksinių progų jų nevykusiai sistemai 
diskredituoti?

Ne, Čia ne ta priežastis. Tiesa, bolševikams kaipo 
žmonėms mes nereiškiame jokios neprietelybes, nes 
ie fanatizmo suklaidinti ir dėlto tik pasigailėjimo y- 

ra verti. Mes smerkiame jų neįvykdomą ekonominę 
sistemą ir tą nežmonišką žiaurumą, su kuriuo jie sa
vo mokslą vykdo. Mes smerkiame jų fanatišką siau
rumą, jų absoliutišką paneigimą laisvės ir demokra
tizmo. žodžiu, mes smerkiame visa tą, kas veda prie 
atožangos ir barbarizmo. Jeigu taip, tai kodėl nesinau
dojate kiekviena proga, kad tą tamsybės ir žiaurumo 
slibiną - bolševizmą numušti? — gal kas paklausti.

Na, čia netrūksta ir mūsų kaltės. Bet, antra ver
tus, jau ir nusibosta dažnai rašyti apie tai, kas nebe- 
nauja. Badas sovietuose tai toks pastovus dalykas, 
kad iš ten neišsikraustys, kol tęsis bolševikų valdžia. 
Badas taip seka komunizmą kaip šešėlis, ar ištikima 
pati (kak tien ii* viernaja žena — anot Puškino). Tas 
chroniškas nedavalgymas, skurdas dėl trūkumo būti
niausių gyvenimo reikmenų, ta visa skarmaluotų dar
bininkų procesija tiek kartų jau buvo aprašyta, kad 
skaitytojų galvoj susidarė tikslus sovietų “rojaus” 
vaizdas, ir jau nieko nauja prie to nebegalima pridė
ti. Prie to, kaip pirmiau esu pasakęs, medžiagos čia 
tiek daug, kad nė ant jaučio skūros nesurašytum. Jei 
tą visa sukimšus į laikraštį, tai nė kitiems straips
niams vietos nebeliktų. Taigi nerašėme apie tai dėlto, 
kad nemanėme kam nors būsią įdomų. Bet bolševikai 
neturėtų sakyt, kad nepraleidžiame'nė vieno skanaus 
kąsnelio apie komunizmą. Jaustumės išdidūs, kad tai 
būtų tiesa. Deja, daug kas praleista, ir už tai atsipra
šome pirmiausiai komunistus, kad davėme jiems pro
gos pameluoti, o paskui jau skaitančią publiką.

Tačiau tuose aprašymuose yra vietų, pro kurias 
negalima praeiti nesusidomėjus. Štai naujausias so
vietų gyvenimo aprašyto jas Jurgis Ricinas patiekia į- 
domių vaizdų iš GPU baudžiavos stovyklų. Ricinas, 
Finlandijos pilietis, buvo įtariamas šnipinėjime prieš 
sovietų valdžią. Įrodymų prieš jį neturėta (nes kitaip 
jį butų sušaudę), bet. vis dėlto per keliatą metų jį tą
sė po teismus ir kalėjimus ir pagaliau ištrėmė į sun
kiųjų darbų stovyklą. Ta žiaurios nelaisvės įstaiga bu
vo žinioje GPU (Gosudarstvennoje Političeskoje Up- 
ravlenije — speciales policijos organizacija, tolygi bu
vusiai caro žandarmerijai, ar dar tiksliau, XVI am
žiaus caro Jono Grozno jo apriČninkams). Nuo tų tri
jų raidžių — GPU — dreba visi rusų piliečiai, taip y- 
ra žiauri ta moderniškojo despotizmo policija. Ji sto* 
vi aukščiau teismo ir įstatymų. Tiesą pasakius, tai so- 

, vietijoje nei teismo, nei įstatymų kaip ir nėra. Teisme 
. nėra gynėjo, tik apkaltinto jas, nes advokatai neišdrįs

ta ginti, kad neužsitrauktų neištikimybės įtarimo. Ap- 
' kaltintojas gudriais kamantinėjimais mėgina įpainio- 
■ ti kaltinamąjį, teisėjas, pasiremdamas jo išvadomis, 

paskelbia nuosprendį ir — teismas baigtas. Gi įstaty- 
mai dabartinėj Rusijoj dažnai pakeičiami administra
cijos įsakymais bei “ukazais”, kurie dėl valdininkų ne* 
mokšystės ir neprityrimo ir sovietų valdiškosios ma
šinerijos gramozdiškumo, kartais išeina viens kitam 
priešginingi.

Taigi Ricinas pakliuvo į GPU baudžiavos stovyk
lą. Ten buvo atvaryta keli šimtai “nusikaltėlių”. Pro
fesoriai, inžinieriai, architektai ir šiaip visokių rūšių 
inteligentai buvo sugrūsti drauge su kyminalstais. 
Visiems lygios teisės ar, geriau pasakius, visiems nėra 
jokių teisių. Tas tuoj paaiškėjo. Tremtinių viršila iš
drožė jiems kietą prakalbą, kurioje pareiškė, kad už 
mažiausią nepaklusnumą savo užveizdui nusikaltėliai 
bus sušaudomi; kad čia ne juokai, tik rimtas darbas 
ir griežta drausmė. Neatvykote čia, girdi, į tetules ar* 
batėlę. Tą “tetulės arbatėlę” kalbėtojas primygtinai 
atkartodavo, matyt, tas žodis jam tiko, kaipo pašaipa 
inteligentams. Prie to vis prikergdavo: “aš jums, in
teligentams parodysiu!” Mat, bolšeyikijoj tiek jau nu
šuoliuota link barbarizmo, kad inteligentas virto pa
niekos žodžiu. Tas besikoliojąs “inteligentais” komisa
ras čia jau parodė kaliniams busimąjį jų užveizdą, ar- 
męną Gregoriancą, išpūstomis akimis ir įlenkta, kaip

Kodėl spalių mėn. 9 die
noje Lietuva močiutė savo 
veidą pridengia juodu gė- 
dulos šydu?!

Kodėl tik ši diena lietu
vių tautai yra liūdesio ir 
skausmo diena?... Kodėl 
žydriaspalvė tautos vėlia
va perjuosiama gėdulos 
juodu kaspinu?

Kodėl toje dienoje visa 
lietuvių tauta skęsta juo
doje melancholijoj?.. Ko
dėl?!...

Todėl lietuvių tauta liū
di; todėl laisvės vėliavą 
varžoma liūdesio ženklais, 
kad toji diena primena grįsk Vilniau, mes savo jė- 
prieš 15 metų lietuvių tau-'gas aukojame tau!...
tai padarytą žaizdą, kuri į “Kur, tavo Vilniau, tie 
ir šiandieną yra dar neuž- spinduliai, 
gijusi.

Todėl skęsta tauta juč- vai tėvynei!

Devintosios dienos Lie
tuvos bokštų varpai kalbė
dami skamba: “Mes skel
biame kultūringam pasau
liui gėdą lenkų tautos. 
Vardan teisybės skambėsi
me per amžius šaukdami, 
kad lenkų tauta seka plė
šiko ricerio pėdomip”.

Už ką, vardan teisybės, 
už ką lenkas išvogė, išplė
šė Vilniaus pilies Gedimi-; 
no bokštus ir jo palaikus! 

| Spalių mėn. 9-sios dienos 
lietuvis, išmušus bokšto 
laikrodžiui tyliu protestu 
šaukia pasauliui: — Su-

Kuriųos skleidei Lietu- 
!” — šaukia 

dame melancholizme, kad 'mokslus einanti Lietuvos 
ji yra netekusi to kas jai jaunuomenė. Kodėl šian- 
imžių bėgy buvo yra ir (dieną neskamba Vilniaus 
jus brangiausia.

Nedoras tas sūnus ar vėlių dainos? — L 
duktė, kurs džiaugiasi ne-; šilkakasė lietuvaitė. 
:ekęs savo tėvelio ar mo- |ir visos atsakymą išgirsta 
čiutės. Deja, — bet tokių to paties dainiaus žodžiuo- 
pasauly yra. Tačiau nėra se: 
:o lietuvio ar lietuvaitės, 
kuris džiaugtus, prieš 15 
metų netekęs tautos sene- 
io Vilniaus, tėvynės mo

čiutės — Lietuvos sosti
nės.

gatvėmis, lietuvos karei- 
klausįa 
. Visi

“ Antai pažvelk, tai Vil
niaus rūmai, 
Dunkso tarp kalnų auk
štai...

Jis miega giliai.
Taip! Jis miega ir lietuvių

dymų, tai jau dėl visų. Tuo tarpu aš tiek kartų esu 
smerkęs bolševikų sušaudymus, kuriuose yra žuvę ne 
2-3 žmonės, bet jų milijonai, o už tai nė vienas bolševi
kų laikraštis nėra mane pagyręs. Kodėl? K.

varno snapas, nosimi. Užteko tik į jį pažiūrėti. Tai ti
pas, iš kurio pasigailėjimo nesusilauksi. Paskui jau 
sužinota, kad tas Gregoriancas už kriminalinius dar
nia buvo nuteistas sušaudymui, bet kažkaip paspru- 
<o ir įstojo į GPU. Dabar tas pabėgęs nuo mirties bau
smės kriminalistas buvo paskirtas kalinių užveizdu.

Visus kalinius suvarė į šaltą pašiūrę pernakvoti. 
Jie mėgino kiek užmigti nenusirėdę ir visokiose pozi
cijose, sukniūbę kur ant grindų ir atsirėmę viens j ki
jo kojas. Penktą valandą ryte skardus kareivio sargy
binio balsas juos prikėlė. Praustis nebuvo nei laiko nei 
noro, nes kiaura pašiūrė buvo nekūrenta, vėjas švilpė 
pro plyšius, o lauke smarkavo pats iš žiauriausias vi
duržiemio šaltis. Davė jiems juodos duonos su druska 
ir arbatos. Kaliniai kiek sušilo ir atgijo. Bet staiga 
pasigirdo griežtas įsakymas visiems eiti kieman ir ka
reiviškai susįrykiuoti. Prasidėjo muštro pratimai. Vi
si turėjo eit kareiviška eisena, koja į koją.

— Viens, du! Viens du! — kamandavo Gregorian
cas, dažnai pasikeikdamas ir bardamas juos už netvar- 
kią eiseną.

Taip juos kamavo apie tris valandas. Staiga su- 
kaipandavo: bėgt! To jau buvo perdaug. Pailsę kali
niai, tarp kurių buvo daug senų ir paliegusių, negalė
jo tiksliai išpildyti Gregorianco įsakymo. Tas įvedė jį 
į dideliausią pykčių. Ypač įtužo ant vieno, “sviaščenni- 
ko” — pravoslavų kunigo, duslaus senelio, kurs jau 
nebegalėjo nė bėgti nė eiti ir sukniubo ant žemės.

— Aš esu senas ir tiek pailsau, kad negaliu bepa
eiti, — teisinosi dvasiškis. *

Bet Gregoriancas1 buvo nepermaldaujamas. Su 
barniais ir keiksmais jis šoko mušti seną dvasininką. 
Bet štai jaunas seminaristas puolėsi jį ginti ir užsimo
jo ant Gregorianco. Tas jam spyrė į pašonę ir semina
ristas nuvirto. Kilo, triukšmas. Kaliniai sujudo ir iš jų 
eilių pasigirdo smarkūs, rūstingi protestai, bet karei
viai su atkištais durklais juos sulaikė. Atbėgo pats 
vyriausias stovyklos komisaras Monachov.

— Kas čia yra? Iš kur tas sąjūdis? — šaukė jis 
dvėsuodąmas iš pykčio.

—Maištas! Neklauso mano įsakymų, — atrepor- 
tavo Gregoriancas.

čią tardymas ir baigėsi. Užveizdo žodis išsprendė 
viską. Monachovas nubalo, jo lūpos drebėjo.

— Nurengt jį ir apipili vandeniu! — parodė jis j 
nugriuvusį ir apalpusį iš skausmo seminaristą.

Įsakymas tuoj buvo išpildytas. Tuojau nudraskė 
nuo apalpusio vaikino viršutinius drabužius ir paliko 
tik vienmarškinį.

— Serioža, biednyj Serioža! — dejavo paliegęs 
dvasiškis, negalįs apginti savo auklėtinio.

Sargai tuoj atnešė kibirą vandens ir visą išliejo 
ant pastirusio jaunuolio. Sriovė Šalto vandens tuoj jį 
atgaivino. Norėjo pašokti, bet tik sudejavo iš skaus
mo ir raitėsi ant žemės, vienmarškinis, apipiltas van
deniu, kurs jau pradėjo virsti ledu ant jo marškinių. 
Vargšas Serioža... *

, —Įmest jį į šaltą rūsį, tegu ten atvėsta! — įsake
• Monachovas.

Nenatūralūs, nežmoniškas šypsnis iškreipė nuba- 
! lusį jo veidą. Nėra abejonės, kad suledėjęs Seriožos 
- kūnas atvėso — amžinai... *Tokia tai “tetulės arbatė- 
. lė” sovietų “rojuje”. UDARNIKAS.

išautai, 'dabartiniu laiku 
maža terodo gyvybės.

Nes, visa kas jame gyva, 
ir lietuviškai gyva, lenkų 
baltojo aro yra žudoma ir 
neleidžiama lietuviškai 
gyvybei klestėti.

Bet vistiek Vilnius gy
vas!

Vilnius gyvas lietuvių 
pasakose ir dainose.

Ne kas kitas, kaip Lie
tuvos kareivėlis dainuoja 
sakydamas:

O, kad ašai jojau, 
Per Vilniaus miestelį 
Visos mieščionkelės 
Manimi gėrėjos...

Vilnius gyvas Lietuvos is
torijoj ir padavimuose. 
Maža, yra tokių, kurie ne
žinotų to gražaus istorinio 
pasakojimo apie Gedimino 
pranašingą sapną sapnuo
tą toje vietoje kur šian
diena Vilijos skaistus van
denėlis, senelio Vilniaus 
pamatus plauja. Ne kur 
kitur, bet Vilniuje užtekė
jo Lietuvai švietimo sau
lė — akademija (Univer
sitetas). Vilnius bus vi
suomet gyvas Lietuvos at
minty, nes jis pagimdė ga
lima sakyti, pirmuosius 
lietuviško žodžio skelbėjus 
Daukšas ir Širvidus. Vil
nius gyvas mums, nes jis 
išugdė dvasios galiūną šv. 
Kazimierą. Vilnius gyvas, 
netik Lietuvos, bet ir kita
taučių istorijoje ir jų už
rašuose. Apie Vilnių kaipo 
Lietuvos miestą, gal būt, 
pirmą aprašymą sutinka
me penkiolikto šimtmečio 
pradžioje vieno keliautojo 
į Rusiją. Jei neapsirinku, 
rodos, jis save vadino Žil- 
be de Lanuva. Galima, bū
tų ištisą eilę surinkti, ne
tik istorikų, bet ir šiaip 
rašytojų, kurie Vilnių mi
ni savo raštuose ir jį pri
skiria Lietuvai.

Net lenkų rašytojas 
Krasnickis savo veikale iš
leistame Italijoj tarp ko 
kito pamini Vilnių. Jis sa
ko, kad Vilnius negali ly
gintis su didžiaisiais Vo- - 
kietijos ar Italijos mies
tais, bet savame krašte 
(suprask Lietuvoje) yra 
didžiausias.

Šimtmečių eilė su praei
timi drauge kalba, kad 
Vilnius buvo yra ir priva
lo būti Lietuvos širdimi, 
Lietuvos sostine.

Ateis laikas, kad Vilniu
je Qedimino pilies bokš
tuose vėl plevėsuos tris
palvė Lietuvos vėliava. O 
didingus miesto rūmus pa
puoš Lietuvos ženklas — 
vytis.

Tiki, ir niekas to tikėji
mo lietuvių tautos neužge- 
sys, kad privalo viešpatau
ti teisybė ir vardan teisy
bės būtų grąžintas Vil
nius, tai tautai, kuriai jis 
priklauso nuo amžių senų.

Lietuvių tauta neatsiža
dėjo ir neatsižadės kovos 
dėl Vilniaus ir nepadės iš 
rankų ginklo tol, kol jis 
bus svetimose rankose. 
Mūsų galybė ne vien pa
trankų šūviuose, bet iš
tvermingame pasiryžime, 
vienybėje ir ugningoje tė
vynės meilėje. Kol ant Ge
dimino pilies sienų tupės 
lenkų baltasis aras, tol 
Lietuva močiutė kalbės vi
siems tautos vaikams, ku
rių krūtinėse plaka lietu
viška širdis ir su dainiu
mi šauks:

Pirmyn/ pirmyn 
mitai Šaukia!

i , Ženkim sparčiau -— tėvy
nė laukia,
Tik narsumu, ginklu ir 

i triūsu,
Atgausime sostinę mū- 

. sų!

tri-
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PARAPIJOS VAKARIE
NE

Bet vokiečiai nutyli, kad

1 i WORCESTERIO ŽODIS i j
24 MILLBURY STREET 

Worce8ter, Mass.

“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 
Pinigus” 

pas

GEORGE’S FLOWER
SHOP

30 Trumbull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėles siunčiamos per pasiun- 
tini i visas dalis pasaulio”.

Anglijos L. VyČiiį Base-,vaująnt J. E. Vyskupui 
bąli League, kuri siemet Th. M. O’Leary, diecezijos 
pradedama atbusti iŠ .kancleris, 8 pralotai^ virš 
daus miego”, pasirodė Įa--150 pąsaulinių kunigų, 
bai gražiai - ir energingai 'daugelio .kongregacijų se- 
savo lošimuose. Paręngirdo serų, ’ mįesto\ mayoras J. 
toastmašteriu buvo advo- |Mahoney ir Mass.’, valsty- 
katas p. Antanas J. Mille-;bės senatorius * p. A. 
Iris. Vakarui pritaikintas ;Walsh. .Palaidotas šv. Jo-

Parąpijos vakarienės ko
mitetas ir rengėjai, laikė 
susirinkimą, rugsėjo 30 4, 
š,. m., ir.iš raportų pasiro
dė, kad visas, darbas eina 
kuopuikiausiai. Ponios E- 
milija • Milienė,’. Jieva kalbas pasakė: baseball ly-^no kapinėse, Worcester, 
Thompson, JDna Liutkienėjgos prezidentas p. Vikto-,Mass.
Ona Bruožienė ir Ona Žu- ras Babelas iš Norwood, Viešpatie, duok savo iš- 
rinskienė, kurios visų'Mass., p. Ant. Keršis iŠ tikimam tarnui, kun. Juo- 
smarkumu eina per visus Norwood, p. Pelik. Kairys,’zapui, amžiną atilsį!

Kas Yrą Naujieji Lietuvos 
Ministeriai

toji tvarka taikoma nė . 1 
vien klaipėdiškiams, be€- < 
visos Lietuvos ūkiniu? -J 
kams. |

KASMET PRANYKSTA1 
TRYS KALBOS

1 
Į

Dial 6-1944

POPE OPTIGAL GO.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optometristas
Jei^u Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Main St., Worcester, Mass.

biznierius, rinkdamos au- iš Providence, R. I., p. Pr. 
kas, davė pranešimą, kad iRazvadauskas iš So. Bos- 
yra daug aukų žadėta ir tono, p. Ad. Medikevičius 

ir 26 kuopos ir Naujosios 
Anglijos pirmininkas p.

Tel. 3-5710

GREENWUOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina -visus.

WORCESTER, 
MASS.

Tel. 2-8186

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

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

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 MiUbury St.

Worcester, Mass.

NATIONAL BOTTLING
COMPANY

Lozoraičiai — Savininkai
Išdirbame gerus minkštus gė
rimus. Geriausias patarnavi
mas vakarėliams ir piknikams 

bei išvažiavimams.
Tel. 3-6525

495 Millbury St.,
WORCESTER, MASS.

pasirodo, kad ši parapijos 
vakarienė bus kogeriausia 
ir puikiausia.

Visi rengėjai visa širdi
mi stengiasi, kodaugiau- 
siai tikietų parduoti ir la
bai prašo, kad visi steng
tųsi sau bilietus iš kalno 
nusipirkti, kad galėtų, vi
siems užtikrinti gerą vietą 
ir lygų patarnavimą, nes 
kurie laukia iki paskutinių 
dienų, gailėsis, kad iš kal
no nepasirūpino, savo pa
rapijos balium. Mūsų šei
myniška vakarienė, įvyks
ta tik vieną kartą į metus, 
todėlei yra visų šventa pa
reiga, tą suprasti, kad nė
ra nieko gražesnio, kaip 
parapijos nariai visi sueij 

i na į vieną bendrą šeimyną, 
ir savo vakarienėje išvien 
visi dalyvauja.

Yra nutarta paskutinį 
susirinkimą šaukti spalių 
16, š. m., bažnytinėje sve- 

, tainėje, per kurią bus abel- 
|nai sužinota visos vakarie
nės tvarka. Taigi prašom 

J visų tų biznierių, kurie 
dar nežadėjo savo aukų, 
pasiskubinti, kad galėtu- 
.mėm visiems lygiai pade- 

i1 koti.
Visi rūpinkimės mūsų 

parapijos vakariene, kad 
būtų šiais metais geriau
sia. M. D.

MARIJONA JERUŠEVI- 
ČIENE

Spalių 3 d. po sunkios Ii-
Vincas Kereišis. Lawren- gos pasimirė Marijona Je- 
ce, Mass. vyčiams, kaipo 'ruŠevičienė, 42, nuo 11 Ell- 
šiemet baseball’o čampijo-įs * _' J >--sworth g-vės. Nuliūdime
nato vainiko nešiotojams, [paliko vyrą Jurgį, motiną

Kaip žinęma, rugsėjo. 6 
dieną atsistatidino du Lie
tuvos ministeriai: vidaus 
reikalų- ir žemės ūkio. Vi
daus .reikalų . ministeriu 
buvo ligšiol pulk. Steponas 
Rusteika. Jis minįsteriavo 
apie 5 metus be pertrau
kos. Žemes ūkio ministeriu 
nuo 1926 m. gruodžio 17 d. 
visą laiką buvo agronomas 
Jonas Aleksa. Dabar pulk. 
Rusteiką pakeitė genero
las Julius Čaplikas, o agr.. 
Aleksos vieton nauju mi
nisteriu paskirtas Stasys 
Putvinskis. Čia trumpai 
pažymėsime, kas yra nau-

buvo įteikta graži sidabri-jMar. Kulvenskienę, Lietu-Jieji Lietuvos ministeriai.
nė taurė — trophy su ata-.voje; dvi dukteri Marytę 
tinkamu užrašu, kurią do-'ir Oną ir sūnų Petrą; taip- 
vanojo statė treasurer p. |gi Lietuvoje tris brolius— 
A. J, Curley. i Bronislovą, Stanislovą, Jo-

Baliuje ir šokiuose daly- seserį Magdaleną. Iš- 
vavo virš 200, vyčių.. _ Pa- Į kilmingos laidotuvės įvy* 
rengimo komitetą sudarė:p50 spalių 5 d. šv. Kazimie- 
J. J. Ulevičius,' pirminiu- ro bažnyčioje, kame kun.
kas, B. Aukštikalnytė, EI. 
Karpavičiūtė, L. Karpavi
čiūtė, R. Tamkiūtė, EI. Že- 
maitaitė, J. J. Bačinskąs, 
J. Vistavas, Ad. Taparau- 
skas, Pr. Tumas ir vytis- 
veteranas p. Juozas Bačys.

Malonu matyti gražią, 
jauną, energingą lietuviš
ką jaunuomenę, kuri po 
grąžių atliktų vasaros pra
kaito darbų, gražiame ir 
dorame pasilinksminime, 
atiduota čempijonato did
vyriams tinkama garbė ir 
pagarba. Kitais metais 
Worcesteris mano, įsigyti 
sau tą garbę ir taurę. Lau
ksime! Valio gražiajai lie
tuviškai - katalikiškai jau
nuomenei — Vyčiams!

KRUTOMIEJI PAVEIKS-
- LAI

KUN. J. G. DALEY

GENEROLAS JULIUS 
ČAPLIKAS

Aug. Petraitis atlaike iš
kilmingas šv' mišias; tapo 
palaidota Notre Dame ka
pinėse. Laidotuvėse patar
navo lietuvis grajborius p. 
M. Civinskas, 342 Harding 
gatvės.

Po sunkios, bet labai 
trumpos ligos, šv. Vincen
to ligoninėje ketvirtadie-

JUOZAS IR MARIJONA 
BRUOŽIAI

Juozas ir Marijona Bruo- 
žiai, jaunavedžiai, po ke
lionės į Niagara Falls, ap
sigyveno adresų 371/, Pro- 
vidence gatvės: /Jų vestu
vės įvyko rugsėjo 14-tą d. 
Juozas Bruožis, yra sūnus 
Juozo ir Onos (Miliaus- 
kiūtės) Bruožiu, nuo 3 Ha
le gatvės. Jaunoji yra duk
tė Jono Katkausko, 37^2 
Providence gatvės. Pamer
gės buvo Marijona Parma- 
vielutė, Ona Brudeniutė ir 
Ona Bruožiutė; gi pabro
liai buvo Albertas Bruo
žis, Edvardas Bosaitis ir 
Vincas Kamandulis. Gimi
nės ir draugai dar nenus-

I Praslinkus šiltai vasarė-|nį p0 pįeį, spalių 3 d. pa- 
lįeiir simirė lietuviams gerai pa- _____

žystamas kun. J .G. Daley, Į0j0 iįnicet jaunavedžiams
Ascension bažnyčios kle- daug laimės ir skaisčios a-

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

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

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sią kainą. 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. I’amėgykite mūši} 
patarnavimą. Už pristatymą 

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

| i sies piknikams, žieminis 
į j veikimo sezonas prasideda 

: salėse, svetainėse. Vienas 
! iš tokių gražesnių ir įvai
resnių parengimų mūsų 
'parapijos salėje bus tai 
krutamieji paveikslai, spa- 
jlių-october 17 d., juos ro
dys ir tinkamus paaiškini
mus padarys , nesenai at
vykęs iš Lietuvos, p. J. Ja
nuškevičius. Jo paveiks
lais, kaipo naujausiais, y- 
patingai visi gerėjasi. Vai
kams mokyklinio amžiaus* 
bus 3:00 vai. su 10c. įžan
ga, suaugusiems gi vaka
re 8:00 vai. 25c. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilan- 
jkyti ir Lietuvą pamatyti.

LIETUVOS VYČIAI

; Spalių 5 d. N. A. L. Vy
čiai turėjo gražų, susiva
žiavimą ir bankietą Mai
ronio Parke, Worcester, 
>Mass. Tikslas šio gražaus 
.jaunuomenės susibūrimo 
buvo pagerbti Naujosios

50 Main Street,
Skersai Gatvės Nuo City Hali

THE PEOPLE’S
S AVINGS BANK

Draugiško Patarnavimo Bankas
VVorcester, Mass,

bonas. Čionai klebonavo 
per 12 metų. Jis turėjo 70 
m. amžiaus ir 44 m. kuni- VIEŠNIA LIETuVOS 
gavimo. Velionis gimė' 
1865 m. Branford, Conn. 
Pasaulinius mokslus ėjo 
Boston College ir Niagara 
University, kuriuos gar
bingai baigęs paskui teolo
giją studijavo in American 
College in Lourąin. 1891 
met. buvo pašventintas į 
kunigus ir kunigavo Whi- 
tinsville, North Brookfield 
ir North Adams; klebona
vo East Longmeadow, 
Haydenville ir nuo 1924 m. 
Worcestery.

Paliko nuliūdime vienin
telį savo brolį iš visos šei
mynos. Pavyzdingu, gra
žiu ir doru gyvenimu, ve
lionis sugebėjo patraukti 
žmonių širdys prie savęs. 
Būdamas čionai parapijoj 
atremontavo po gaisro ir 
išdailino bažnyčią, mokyk
lą ir vienuolyną, taipgi pa
statė puošnią ir dailės 
žvilgsniu pasigėrėtiną kle
boniją. Lietuviams irgi 
daUg yra padaręs ir tėviš
kais paturimais pasitarna-

teities.

gimė 1888 metais gegu
žes mėn. 20 dx Alytaus ap- 
skrityj, Merkinės valsčių-, 
je, Ryliškių kaime. Aukš
tesniuosius mokslus ėjo 
Petrapilyje. Didžiojo karo 
metu baigė karo mokyklą, 
o 1930 metais išėjo aukš
tuosius Vytauto Didžiojo 
Karininkų kursus.

Kuriantis . Lietuvos ka
riuomenei, gen. Čaplikas
1918 m. lakpkričio mėn. 18 
d. į ją įstojo savanoriu. 
Netrukus jis buvo paskir
tas pirmojo pulko vadu, o
1919 metų pabaigoje jis 
vadovavo Ukmergės bata- 
lijonuL Apie dvejus metus 
jis vadovavo5 kitiems Lie
tuvos kariuomenės . pul
kams. Dalyvavo kautynė
se su lenkais ir bolševi
kais. Aprimus Lietuvos 
laisvės kovoms, gen. Čapli
kas iš kariuomenės pasi
traukė ir apie 5 metus iš 
buvo atsargoje. Tuo metu 
jis buvo Trakų ir Kauno 
apskrities viršininku. Ta
čiau 1928 metais jis vėl 
sugrįžo į kariuomenę ir 6 
metus buvo antrojo pėsti
ninkų pulko vadu. 1934 m. 
liepos 11 d. jis buvo pa
skirtas antrosios pėstinin
kų divizijos vadu ir Kau
no įgulos viršininku. Tas 
pareigas ir ėjo, kol buvo 
paskirtas vidaus reikalų 
ministeriu. Į generolus Ju
lius Čaplikas buvo pakel
tas šių metų vasario mėn. 
16 dieną.

sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putvinskio vyriausias " sū- < 
nūs. Jis gimė. 1897 metais, 
Šiaulių apskrityje; šaukė- Į 
nų valsčiuje \ Šilo-Pavėžu
pio dvare. Iš pradžių įmo
kėsi ūamįėje/ paštui išėjo 
Liepojos komercinę moky
klą, ir Vilniaus- gimnaziją. 
Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę ir tėvui grįžus 
iš Rusijos, jis 1919 metų 
pradžioje įštojo savanoriu 
j vos besikuriančią Lietu
vos kariuomenę. Baigęs 
karo mokyklą karininko 
laipsniu, buvo paskirtas į 
pirmą gusarų pulką. Ei
nant Lietuvos laisvės ko
voms, jis dalyvavo mū
šiuose su lenkais ir bolše 
vikais.

St. Putvinskis iš kariuo
menės pasitraukė ir grįžo 
į ūkį. Tais pačiais metais 
išvyko studijuoti agrono
mijos į Halės universitetą, 
Vokietijoje. * Išklausęs a- 
gronomijo's kursą grįžo į 
Šilo-Pavėžupio dvarą, kur 
gyveno ir dirbo iki šiol, 
rūpinosi pagerinti savo ū- 
kį ir labai jspjėtė jau tėvo 
;užvestą žūvminkyStę. Kar
tu uoliai dalyvavo visuo
meniniame ir savivaldybių 
gyvenime. St. Putvinskis 
yra Šiaulių Vll-tos šaulių 
rinktinės valdybos vice-! 
pirmininkas ir 1 šaulių ba
talijom) vadas, Šaukėnų 
valsčiaus tarybos narys, 
Šiaulių apskrities tarybos 
pirmininkas, žemės rūmų 
ūkio valdybos vice-pirmi- 
ninkas, galvijų .kontrolės 
ir auginimo sąjungos pir
mininkas ir daugelio kitų 
organizacijų ir draugijų 
paryš. Tsb. I

Anglų kalbininkas Wib 
liamsonas, didelis egzotiš? 
kųjų kalbų specijalistas, 
tvirtina, kad kalbu skaL 
čius nuolat mažėjąs. Kul
tūrai plintant didžiosios 
pasaulinės kalbos pamažu. 
išstumia vietinius dialek
tus. Williamsonas apskai
čiuoja, kad Pietų Ameri
koj, Afrikoj, Indijoj ir Po
linezijoj didžiųjų tautų 
kalbos “praryja” kasmet 4' ; 
tris kalbas. Tiesa, dabai* 
pasauly dar yra 1.500 kal
bų, tad dėl trijų kalbų prą- 
nykimo- didelės žymės ne? 
bus, tačiau per visą šimt* 
mėtį gali išnykti jei ne vi
sos, tai bent dauguma vie
tinių gyventojų kalbų.

k
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KAIP “VATERLANDAS” 
IŠNAUDOJO KLAIPĖ

DIŠKIUS

Worcester, Mass., mat, 
yra didelė lietuvių koloni
ja, kame gyvenantieji mū
sų tautiečiai susilaukia gi
minių ir pažystamų iš vi
sų pasaulio kraštų. Šipmis 
dienomis — sekmadieny, 
spalių 6 d., į mūsų koloni
ją svečiuosna atsilankė p. 
Ona Pakštienė - Vosylaitė, 
Lietuvos Universiteto gar
siojo geografo profeso
riaus p. Kazimiero Pakšto 
žmona.

Po sunkios ir gan var
ginančios laivu, kelionės, ONA M. ZINKEVIČIŪTE 
viešnia apsistojo pas savo - ----- —
mamytę p. Katryną Juš- Petras ir Mable (Mąc- 
kienę, 28 Tower g-vės. P.įDonugh) Zinkevičiai, 44 
Pakštienė yra gimusi ir Harrison g-vės, rugsėjo 20 
augusi, Worcesterjr čia I d. susilaukė gražios dukre- 
baigusi pradinę ir klasinę | les, kuri spalių 6 d« tapo 
mokyklas; buvo uoliausi pakrikštyta maloniu Ony- 
iš lietuvaičių merginų vei- tės - Marytės vardu. Krik- 
kėja Moterų Sąjungoj, što sakramentą suteikė 
Lietuvos Vyčiuose įr įvaį-Įkun. S. J. Vembrė. Krikš- 
riuose parengimuose. Ve-į to tėvais buvo p. Luoija 
liau specijalizavosi peda-iDirginčįūtė ir p. Vincas

4 • Igogikos ir socįjaliuose mo-Į Zinkevičius. Aųgk Įįnks-
vęs. Iškilmingos laidotu-'ksiuose Šveicarijoje ir mai ir sveikai, Onute-Ma- 
vės įvyko spalių 7 d. daly-iParyžiūje. > Jryte!

Ręmkitę profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”

STASYS PUTVINSKIS

yra plačiai žinomo Lie
tuvos mylėtojo ir šaulių

Linkime gerbiamai vieš
niai geriausių atostogų pa
žystamų tarpe.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mano pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau. i

■j

Tel-5-5452,- Namai—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office , j-

Room 401 WO&CESTER,

Slater Bldg. MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

• 340-342 Harding St. ‘ 
WORCESTER, MASS.

Atdara
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

Tel.

i

j

į
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Vokietijos agentai Lie
tuvos pasienyje, ypač Klai
pėdos krašte, plačiai sklei
džia gandus, kad po seime
lio rinkimų Klaipėdos kra
šte bus išimti iš apyvartos 
litai ir jų vietoje buą tik... 
vokiečių markės. Tos agi
tacijos pasėkoje, kai kurie 
Klaipėdos kr. gyventojai, 
daugiausia ūkininkai, ne
ša litus į Tilžės bankus ir 
keičia į beveik neturinčias 
jokio padengimo markes. 
Vokietijos bankai mielai 
priima Lietuvos tvirtą, va
liutą, pasitiki Lietuvos pi
nigu, o Klaipėdos kr. kai 
kurie gyventojai nesusi? 
pranta, kaip jie yra “Va- 
terlando” apgaudinėjami 
ir pajuokiami.

Vokiečių agentai iš Ka? 
raliaučiaus radio nuolat 
kalba į Klaipėdiškius, kad 
naujoji kiaulėms supirkti 
tvarka ir direktorijos pa
skirti primokėjimai po 10 
litų už eksportuojamą 
kiaulę esą tyčįa padaryti 
prieš seimelio rinkimus.

D. MAŽEIKA
Geriausi, modemiškiausi ir 

draugiško patarnavimo lietu
vių savininkų KIRPYKLA ir 
barzdaskutylda.

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

GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS

Worcester To Webster Road ?
Visokių Valgių, Užkandžų ir 

Gėralų 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmą 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.
.........................

Pianos — Radios 
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis

Per 30 metų patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. WorcwUr, 

Tel. 49430 Mw».

GROCERNEirBUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

68PENNAVE. TVOKCESTER, MASS.
DIAE 5-6867
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POLITIŠKAS SKELBIMAS

PHILADELPHIA, PA. Panelės švenčiausi o s laiko viešų namų ir moky- virš 600 vyrų ■ pristatys bui. T" 
stovyla pastatyta ant ak- klų inspektoriaus darbą, prie Shenandoah Creek studentas gaus diplomą,

SVARBIOS IŠKILMES

Mokyklą pabaigus i

j meninio ’pedestalo ant ku-Jis ir dabar turi gan didelę projekto. Visi šie darbi- kuri yra lygi valstybinės 
---------------------------------j ninkai, sulyg žinių, bus kolegijos diplomai pana- 

Politikierįai pažinę jo pristatyti prie darbo prieš šioje srityje. Mokykla tę-1 
ketvirtadienį, j sis per tris metus, tris'

I naktis savaitėje.- Mokykla 1 
—— :nevien seniems angliaka-|

, kurie,

!rio yra iškaltas kryžius ir: įtekmę politikoj.
|parašas a.a. jo atminčiai: — ---

'stiprumą uždėjo jį ant ba- ateinantį
M. Bigenis. ’ loto dėl Prothonotary. Jo spalių 10 d. 

i stiprumas pasirodė pir-1 — 
muose rinkimuose —
gavo trecią didžiausią su- istanti visas reikalingas ži-Įnori prisipažinti su indus-’ 

: — . - > . kasyklų darbuose trijos veikimais, arba no-i
Shenandoah’e, ’ retų įsigyti geresnį ir dau-'

HAROLD R. FIELD 1
Kandidatas į

MAJORUS
Šv. Kazimiero parapija !ingcriptia 

rengiasi prie nepaprastų' 
iškilmių. Jau daugiau kaip!  
ųietai yra renkamos aukos ■ 
pastatymui paminklo bu-! 
vūsiam šios parapijos kle- t
bonui a.a. kun. J. J. Kaula- vyks spalių 13 dieną, 2:30

P° pietU’ ŠV- ^^'^aVg^darb^^^ d. Mokykloj busigiaumdkantį darbą apie-
urnas Kaipo visuomenes ir ro parapijos svetainėje....^. K 1 isdestyti visokios rusies! kasyklą arba pačiam ka-

^JOS tarpe. įmynmių parapijų ir taipgi;i/jis buvQ Jelbėti jiems gi saugesniam' ir g—
% Štai paminklas jau tapo.is kitų miestų. sulvs io išgalės Jisai daug-'nlam anShU kasimo dar- kyklą.
pastatytas ant a. a. kun.' Dienotvarkė bus įvairi ir , 1X5 J - - 5- * -51----------------------------------------------
Kaulakio kapo tarp bažny-Į įdomi. Šv Kazimiero “a“
Cios ir seserų Kazimiene-' choras, taipogi dalyvaus, _ ;..............
Žiu vienuolyno prie Whar- programoje. Visi kviečia-1 
fpn gatvės. |mi dalyvauti šiose prakal-jk* balsuoja^ ir ragina jų

* Paminklo atidengimo ir! 
pašventinimo iškilmėms Į 
diena paskirta ateinantį- 
sekmadienį, spalių 13 d.,' 
2 vai. po pietų.

, Kazimieriečiai ir šv. Ka-
P*e ^a dideli kaJiu, kuris į- a ~ ;aio unoro Koncertas ir prakalbos. Koncerto programą;

šių iškilmių kad josPpa- Xyk- spalių 20 dieną .^v-' J'išpildė choras, solistai ir solistės, vadovaujant muz.,
vykių kuogeriausiai, neSKa™° X“SXton 1" I RaPo!ui JuSkai ir akompanuojant p-lei M. Treinavičiū- ■

a.a, kleb. kun. J. J. Kaula- geriaUsiai ši balių prireng- ^etro Povilo, bažnyčio
mis labai daug darbo ir rū-'f: - v - .............
gescio šiai parapijai auka- daUg visokių įvairenybių. 1 
vo. Nėra tos seimos, ar y- Gerb. kleb. kun. Valan- 
patos, kuriems jis nebūtų: čiūnas visus jaunus ir se,;-------------- ------------------
parodęs savo geros širdies. Į nus atsilankyti į šį didelį !Moose svetainėje, dabar į-. 
Jis juos sušliuba-vo, jis jų:nepaprastą pokylį. M. B. gyjo mažesnius, bet pato- Į 
vaikučius krikštino, juos “ ’ " ~ '
mokino kaip Dievą ir tė
vynę mylėti, juos ligoj’ 
lankė, sakramentais aprū-' 
pino.. Jis jų linksmose va
landose su jais linksmino- 
si, jis jų nuliūdimo valan- Jurgis Gutauskas, (Ge
dose su jais kartu liūdėjo orge Getuskey), lietuvis iš 
ir verkė.

Tai buvo tėvas jam pa- kričio politinio darbo — 
vestų vaikučių tarpe.- To- Prothonotary. Jurgis Gu-

PRAKALBOS

I naktis savaitėje.- Mokykla 
■i

jis1 Vakarinė mokykla išdė- siams, bet visiems, I i j • • <1 ; i • w • 1 • » • v • j •
Šv. Vardo prakalbos į- mą balsų.

Jurgis Gutauskas taip-g: 
daug darbavosi 1

nias
4 prasidės

sykle. Jaunikaičiai ypač; 
gėrės-'raginami lankyti šių mo* 

“Pūtis”. '
yra pasidarbavęs tautos ir, ..... >     

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Lai lietuviai susipranta i 
, mi uaiyvauvi oivov pi clacli-,— ------------------- —-------- o---- u*2 |||
Ibose. Įžanga dykai. M. B.Išraugus balsuoti už Jurgį; | 

Gutauską (George Getus- i M 
key) dėl Prothonotary a-! 
teinančiuose rinkimuose! 1

Albinas Matulevičius. I

GRYBŲ BALIUS

Grypų balius! Grybų ba
lius! Visi Šv. Kazimiero 
parapijonys tik ir šneka a- PARAPIJOS ŽINIOS !

Kun. J. A. Karalius ir t

1

DARBININKO RADIS PROGRAMOS RĖMĖJAI

“Aš esu per 10 metų labai atydžiai studijavęs 
civilius dalykus. Šis yra pirmas mano bandymas 
įeiti j politikos laukų. Mano platformoje y fa į- 
trąukta tas, kad susirūpinti darbininkais žmonė
mis, mažais biznieriais ir Pasaulinio Karo vetera
nais. Aš nedarau specialių prižadų, kurie dažnai 
esti neištesiami, bet aš abelnai sakant, stengiuosi 
dirbti visų gerovei.”

“Aš stengsiuosi dirbti ant tiek, ant kiek mano 
gabumai neš. Aš stengsiuos su miesto tarybos na
rių ir kitų valdininkų pagelba sumažinti taxus. 
Ko-operuojant Vaizbos Butui ir visai administra
cijai, stengsiuosi paskleisti Lynn miestelyje pre
kybų, kuri pagerins žmonių padėtį.”

“Aš pasistengsiu sutvarkyti trafiko dalykus, 
policijos deportamentų, ištirsiu ir stengsiuosi pra
šalinti įvykstančias važinėjant automobiliais ne
laimės, dėlei kurių reikia Lynn miestelyje mokėti 
aukštas automobilių apdraudas”.

NORWOOD, MASS. — Sekmadienį, rugsėjo 29 d., i 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje įvyko Darbininko Ra-! 

• dio Choro koncertas ir prakalbos. Koncerto programą-

tei. j
Programą pradėjo kun. Steponas P. Kneižis įžan-, 

; gine kalba. Dainų programos pertraukose buvo kalbos.1
Programa labai pavyko. Klausytojai atsidėkojo į- i

Bus smagūs šokiai ir Je-• ’ • • • ’ • ♦ -_ .
~ ! Vyčiai įsigyjo naujus, _ . v _

___ - - - i kambarius. Pirmiau buvo sirašydami Darbininko Radio Programos Rėmėjais.
! . Įsirašė šie asmenys:
i Kleb. Kun. S. P. Kneižis padarė pradžią įmokėda- 

’gesnius rūmus, Columbo' mas Radio fondan $5.00.
vyčių namuose.^ Vyčiai. p0 dolerį davė šie: St. Jasionis, Dom. Jasionie- 
rengia kortų losimą savo nė, Raz Barauskas, Pranas Kuras, K. Klimavičius, J. 
draugams, kuris įvyks 
vo svetainėje, spalių 
20 d.

SHENANOOAH. PA.
sa’ T Aidukonis, Jonas Šastavickas. j i
m,»Į Po penkiasdešimts centų davė: U. Pazniokienė, i| 

IM. Nevinskienė, B. Adomaitienė, Vincas Sastavičius,; | 
kuris pažadėjo prisiųsti ir kas mėnesį po 1 dolerį, M. | 

.[Minkevičius. |
Po 25 centus davė: V. Grudzinskas, J. Neverienė, | 

(M. Vasiliunienė, S. Vasiliauskas, J. Jenkevičius, Z. Į | 
' Strašunskas, E. Jeskevičienė, V. Kudirkienė, O. Šas-j| 

ir pasižadėjo 50c. p.! a

, Reikia pažymėti, kad koncerto* dalyviai nesitikę- | 
jo, kad jie bus pakviesti įsirašyti į Darbininko Radio 

žinių, t prOgramOš Rėmėjus. Taigi dauguma tik dalelę įmo-i| 
išira. 0 kitį pasižadėjo vėliau prisidėti.

Darbininko Radio Programos Vedėjai Gerbia- i | 
miems NorwoodieČiams, o ypatingai Gerbiamam kle-|| 
bonui kunigui S. P. Kneižiui, kuris netik. įsirašė į rė-'g 
mėjus, bet ir gelbstint geraširdžiams parapijiečiams, | 
suruošė koncertą ir pakvietė jo programą išpildyti 
Darbininko Radio Chorą ir solistus, reiškia nuoširdžią' | 

v. . . _ . - darbininkišką padėką. Dėkojame visiems.
Švenčiausios į Dangų E-pakelti ir palaikyti lietu- .]o rezervoro projektą ir i-j Spalių 3 d ? petras Galinauskas iš So. Bostono, su-i g 
mimo šventeje mirė, tat ir.vius politikos reikaluose.: ki šiol nepabaigė. Sulyg :teikė doVanėlę Darbininko Radio fondui 25c. ir pasi-'* 
paminklas yra pntaikm-, Per 12 metų, po trijų gu- žinių šis darbas bus tuo- žadėj0 ateityje suteikti daugiaus.. Ačių. 
tai pastatytas. bernatorių, jis laikė ir dar jaus pabaigtas. Taipgi su- 

į.l CLEVELAND, ORIO yl - - - -|; Septintasis Eucharisti- 
Uįnis Kongresas praėjo iš* i 
|. kilmingai ir didingai. Baž-! 
J nyčios vadai labai iškil-1 
| mingai patikti. Pasaulio- 
pirtys vadai, kaip ‘Al’ Smith,| 
į|; buvęs kandidatas į prezi- 
H dentus ir kiti taip pat mi- j 

nios buvo sveikinami. ‘Al’Į 
n Smith pasakė ugningą kai | 

, bą prieš komunistus.
Šiame Kongrese labai! 

d gražiai pasirodė ir lietu-1 
| viai. Pravažiuojant J. E.; 
m Kardinolui Hayes, Šv. Tė-i 
| vo įgaliotiniui su palydo-j 

vais pro Šv, Jurgio lietu-į 
| vių bažnyčia. Šios parapi
ni jos kleb. kun. V. G. Vilku-1 

taitis, kun. J. Andžiulaitis,! 
kun. K. Petreikis ir daug; 
parapijiečių ir parapijos | 
mokyklos vaikučiai, gra- į 

|; žiai pasipuošę, sveikino šv.
* Tėvo Legatą. . į y Visame mieste plevėsavo j 
| vėliavos. Lietuvių parapi- 
b Ijose irgi lietuvių ėamai 
i i buvo gražiai papuošti, šv.

Jurgio par . bažnyčia ir 
j (klebonija buvo gražiai pa- 

* puošta. P. G.

LIETUVIS DEL PRO
THONOTARY

Shenandoah. eina dėl aps-
VIETINES ŽINIOS

Gilberton’o kasykla, ku 
ri buvo užsidariusi po eks
plozijos ir nuo tada neati

dėl visi, kaip dideli taip ir tauskas yra gimęs ir išgy- daryta, sulyg žinių turi tavičienė m’ Tsnavičienė N N 
maži laukia spalių 13 d., venęs savo 50 metų She- ; prasidėt darbas trečiadie-! Kašėta.
2 vai. po pietų, kad savo nandoah’e. Jis paeina is.nį, spalių 9 d.. 
buvusiam tėvui rengiamą!gerų lietuviu tėvų buvusių! -----------
atmintį savo tarpe įkūny-,biznierių. Jis apsivedė su Sulyg vietiriių f* 
tį. i lietuvaite iš Mahanoy Ci- naujas PWA administra-

Paminklas yra gražus. (ty, Danasevičiute, irgi pa- torius, mūsų apylinkėj,
• Padarytas iš geriausio eina iš gerų lietuvių tėvų, James J. Dunn, taipgi ad- 

marmuro ir -partrauktas kurie irgi buvo biznyje. ministrato r i u s Wilkes- 
iš Italijos. A. a. kun. Kau-I Jurgis Gutauskas .yra Barre ir apylinkėje, tuo- 
lakis ypatingai mėgdavo Į gerai apsipažinęs su politi- jaus pradės išdalinti PWA 
maldingumą prie Panelės ‘ka. Gavęs Prothonotary darbus nedirbau tiems 
Švenčiausios ir Panelės į poziciją, beabejo daug gali Shenandoah’e PWA pradė-

• Padarytas
marmuro ir partrauktas kurie irgi buvo biznyje.

DUAL-OVEN COMBINATION
VIRTUVĖMS PEČIAI 1

Kurie Yra Padaryti Stipriai ir Ilgiems Metams
85

IR AUKŠČIAU

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

$ 9.95
$12.50
$19.95 

39c. 
95c.

5—ŠMOTŲ KUKNIAI SETAS
Visi Porceliniai

Silvenvare setas 'ir 23 šmotų 
Arbatinis setas Uždyka

$ 22.50
Vertas $39.50 *

3—ŠMOTŲ MIEGAMO 
KAMBARIO SETAI

Klevo ar Riešuto
Keturių Stulpinių lova

$39.00
Vertės $69.00

4—STULPINĖ LOVA — SETAI 
Klevo ar Riešuto,

Springsinis matrasas su stipriomis 
sprenžinomis

$ 19.00
Vertės $35.00

5—Šmotų nenudažytas KUKNINIS Setas .....
3—Šmotų METALINĖ LOVA .....................

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

ANT GRINDŲ PASTATOMA LEMPA SU SHADE $. 4.95 
TREPAMS KARPETAS ...................... jardas ......................59
KUKNINIS KABINETAS    ....................... $19.50
STALAMS GALAI ...............................................    .95

5 AUKŠTAI AUKŠTOS RŪŠIES BALDŲ

LOUIS DROUIN, Sav. FRANCO-AMERICAN FDRNITURE C0. »«*»™*™*
117 Broadway, Lawrence, Nass.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

LOUISE S. EARLE
VĖL IŠRINKITE J SCHOOL COMMITTEE

1. Del jos mokslinio auklėjimo kvalifikacijos: Ji mokinosi 
Lynu mokyklose, baigė Radcliffe College su mokslo laipsniu, 
lankė mokyklas Prancūzijoj ir Ispanijoj, buvo mokytoja Eng- 
lish High School per 34 metus, ir tarnavusi du terminus School 
Committee.
2. Dėl jos pasižymėiimo tarnavimu publikos labui: Ji yra na
rė Federated Americanization Committee skyriaus Women’s 
Clubs. Per 10 mėneshi ji tarnavo neapmokamai kaipo Direk
torė Moterų Darbų skyriaus Lynn E.R.A.
3. Dėl jos sekančio mokslinio auklėjimo programos: Ji tiki, 
kad mokyklos būtų valdomos vien tiktai dėl mokinių gerbū
vio, kad mokytojai būtų išrinkti tiktai sulig jų asmeniško tin
kamumo dėl vietos, kurią nori užimti, kad kursai mokyklose 
būtų progresyviškai pritaikinti prie dabartinių laikų reikala
vimo.

Jeigu vėl bus išrinkta, ji netik palaikys School Committee 
dabartiniam stovyje, bet stengsis pagerinti mokyklų stovi su
lig finansinių galimumų.

POLITIŠKAS SKELBIMAS

IŠRINKITE
DR. VERNON K. M0RR0W

Į SCHOOL COMMITTEE

Man kuodaugiausiai rūpi šios kolonijos moki
nių gerbūvis.

Malonu man tarnauti vaikučiams dantų tai- 
i symo praktikoje. Kadangi aš esu tėvas vaikų, ku- 
;■ rie dabar lanko šio miesto mokyklas, aš suprantu 
: kuogeriausiai jų reikalus ir būdus valdymo.

Aš gimiau ir mokinaus Lynn*e. Jau 25 metai 
; kaip užsiimu dantų praktika.

AŠ tvirtai tikiu į Amerikonizacijos Principus, 
Į ir kad ateivių tėvams ir jų vaikams būtų duoda* 
Į ma progos pagerinti savo stovį lankant mūsų mo-1 
į kykias. į
Į Aš prižadu jiems mano visokeriopų kooperą- j 
t ei jų, jeigu būsiu išrinktas Į šių vietų.
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KUB MANAI GYVENTI?

O r

BROCKTONO BIZNIO APŽVALGA
McGLINCHEY & DR. GEORGE

“ŠYVOS KUMELES” .buvo taipgi atvykę iš ‘Gar- 
JUOKDARIAĮ BALTIMO- so’ redakcijos p. A. Am-

RĖJĖ .brozaitis, juokdarių mena-
tz j t ’ 4. ’džerius, ir Gydytojas Vali-
Kad Baltimorės Lietu-,bus. juokingiaūsia prog- viai myli lietuvišką baiką >am0 dalis J tik nebuPs 

ir lietuvišką damą, tai liu-.užbaiga kuomet vakaro dyjo pilna šv. Alfonso sve-1^^^ nutarė susi. 
tainė svečių, kurie jau tre- rinkusiems parodyti kas 
čią metą susirinko pama-; randasi Šyvokės viduje, 
tyti ir paklausyti Pittsto- Koks buvo visų nusistebė- 
no - Skrantų anglių kasy- jimas ir kiek buvo visiemsklų juokdarių. Kaip kitais 
metais taip ir šįmet sek
madienį, spalių 6 d., susi
rinkusieji nebuvo apvilti. 
Šeporaitis ir Šakočius pra
dėjo vakaro programą į- 
vesdami Šyvokę, ant ku
rios tikrai meniškai milži
nišką armoniką grodamas 
sėdėjo Kačinskas, šyvokė, 
nors ilgą iš mainu kelionę 
atlikusi, parodė daug gy
vumo ir žmonės kaklus iš
tiesę visi stengėsi ją pa
matyti. Užėjus visiems ant 
scenos prasidėjo tikras 
juokų vakaras. Šeporaitis 
kaipo Rudis, Kačinskas 
kaipo Kūdlius, o Šakočius 
kaipo jų padėjėjas kuten
ti kuteno žmones savo ‘iš
mintingomis’ pastabomis, 
savo iš laikraščių paimto
mis žiniomis, ir dainelė
mis. Laikas nuo laiko įėjo 
Šakočiaus brolis (mat jie 
du šįmet ir pereitą metą 
buvo) sudaryti juokdarių 
kadrą.

Vakaro juokų progra
mas užsibaigė 10 vai., o 
po tam tai peri dvi valan
das Juozo Keidošiaus mu
zikantai griežė lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. 
Nuotaika buvo puiki. Kiek 
girdėjau tai visi gyrė ‘Šy- tikras

Jeigu manai gyventi A- 
merikoje, įsigyk Amerikos 
pilietybes 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.

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

Automobiliai.

Osteopathic Specialistas 
Gydytojas ir Chirurgas

Tik pagal sutartį
50 Ash St. Tel. Brockton 4776

DUNLOP TIRE & 
RUBBER CORP.

Vartok ‘Dunlops’ d61 saugumo 

EMIL JOHNSON, Sav?

ŠIS BANKAS VISIEMS

Legion Parkway
Brockton 8640

Taupyk su mumis

BROCKTON SAVINGS BANK
Main ir Court St.

IRIS PHARMACY
BROCKTONE DIDŽIAUSIAS

DRUG STORE
Specialia išpardavimas
97c. Russian Oil

Paintes dabar už 39c.

D0WD FURNITURE CO. Ino.
Gongo leum. rūgs 36X54 —98c. i 

pirmiau b^vo kaina $1.67 ! 
335 Warren Avė.

- prieš Motor Reg, 
Tel. Brockton 600 

Seniausia krautuvė Brocktono

J. J. KELLEHER

Akinių Pritaikinto jas
Darbą atlieka atsakančiai

63 Main St. Tel. 1066

LEON W. RAND
Autorizuotas Fotografas j 

Imame visokias fotografijas ir 
gražiausio kūdikio kontesui' 

skiriamos dovanos $220.
Pabandyk Juos

153 Main St. Tel. 7740.

M

juokų kuomet Šyvokės 
kailį nunėrus, išlindo du 
juodi kaip'anglis Afrikie
čiai. Šakočius vieną iš jų 
perstatė kaipo čempijoną 
kumštininką Joe Louis, 
kurs tik porą savaičių at
gal, laimėjo kovą su žyde
liu Baer, ir kvietė publiką 
jei netikėtų jo žodžiams a- 
teiti ant scenos ir išbandy
ti jo kumščiavimo gabu
mus. Tačiau neatsirado 
nevieno, kurs būtų norė
jęs persitikrinti.
NAUJAS MOTERŲ PA

RAPIJOS CHORAS
Mūsų artisto Jono Čižau- 

sko žmona, ponia Marijo
na Čižauskienė, nutarė su
tverti Baltimorės Lietuvių 
Mamyčių chorą. Po mišpa
rų pereitą sekmadienį į 
choro kambarius susirinko 
gan gražus būrys moterų, 
kurioms ponia Čižauskie
nė išdėstė savo planus. Sa
vo kalboje ji aiškiai pabrė
žė, kad toks choras yra 
lengvai įvykinamas ir gali 
tapti tikrenybe trumpu 

j laiku, jei tik mūsų mote
rys stos į bendrą darbą. 
Lietuviškos mamės myli 
giedoti, myli dainuoti, kad trečiuoju šv. Pranciškaus [ir aiškiai išspausdintas.

atidara ir vakarais.
Petras Bartkevičius

(Agentas)
678 N. Main St., 
Montello, Mass.

TT

KIISKI HEALTH SYSTEM
Esame Specialistai 

Electro - Gariniu Mineralinių 
Vanų ir mankštinimų.

INFRA-RED BAKING 
Jalmar Kiiski, Vedėjas 

153 Main St. Tel. 2336.

M. H. WALSH DAIRY 
Gamintojai geriausios rūšies 

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

SKOLINAM PINIGUS |
Mes skoliname pinigus ant pirmų morgičių ir p 

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

I! jam pataisyti, mes suteikiame paskolas, 
ų Atidaryta kasdien šeštadieniais at

CAMPELLO COOPERATIVE 
BANK

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

Tel. 2197 
Parsiduoda Šerai.

Už įdėlius nuošimčiai mokami 
SKOLINA PINIGUS DEL 

NAMŲ 
58 metai biznyje.

Namų: Ofiso:
Tel. 7933 Tel. 4009

STEPHEN C. 
VISHINSKAS

Advokatas
63 Main St., Brockton, Mass.

OSCARSONS 
UPHOLSTERING CO.

Išdirbėjai seklyčių setų. 
Taipgi taisome senus baldus 

matrosus
Matrosai pertaisomi už $3.00
Mes paimame ir pristatome

679 Centre St. Brockton
TEL. 7737

ir

šeštadieniais atdara nuo
S 9 iki 4:30 po p. 9 iki 12:30
S Montello co-operative bank
U 825 N. Main St., Brockton, Mass.

rios prisirašė į tretininkes su spalių mėn. pradžia li- 
pereitą metą. Tarp naujų ko pakeistos ant pirmadie- 
tretininkių šįmet buvo nio. Du kart į dieną bus 
malonu pastebėti du vyru, laikomos: 12:10 vai. vidur- 
būtent, Antaną Sakevičių-'dieni ir 5:30 vai. po pietų, 
tėvą, ir Tomą Žukauską.]Apie porą šimtų žmonių 
Gaila, kad mūsų parapijoj J-1-------
vyrai tokie nedrąsūs. Bijo 
priklausyti prie Tretinin
kų, kad kartais nebūtų 
pašiepti “šapoj”, kad ne
būtų pavadinti davatko
mis arba kokiu kitu pajuo
kiančiu vardu. Naujų na
rių buvo priimta‘ 9, o pro
fesiją padarė 17. Yra la
bai pageidaujama, kad ir 
jaunieji susipažintų su Imas yra gražiai atliktas

dalyvavo pirmose vidur- 
dienynėse novėnos pamal
dose: 67 buvo įrašyti į Ste
buklingo Medalikėlio dr- 
ją. Po pietų virš 400 buvo 
susirinkę, o 32 nauji buvo 
įrašyti. Kun. Mendelio no
vėnos knygelės lietuviškai, 
kaip tenka suvilioti, virš 
500 egzempliorių parsida
vė į vieną savaitę. Verti-

WASHBURN BAKERY 
INC.,

PUIKŪS KEPĖJAI
DUONOS ir PYRAGŲ

507 Pleasant St.
Tel. Brockton 5401

Remkime tuos profesijonahis ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke’* it “Darbininko” Radio Prog* 
ramoje. '

NAMŲ SAVININKAI
ĮSTOKITE Į PEOPLE’S 1936 TAX KLUB4 

3 Klesos — $1.00, $2.00, $5.00 
SUTAUPYSITE — $50., $100., $250.

PEOPLE’S SAVINGS BANK 
221 Main St., Brockton, Mass.

cirdėiau tai vi<d P"VFP SV- ’ y------------, ’------uccmuju ©v. jXX o,xs>«.x<xx xoop<xuovxxxiLa.o.
vos Kumelės” N^3 vaka- -°rde"U’ ^eS jei ko Kun. Keidošiaus novėnos
rą ir sakė kad ir kitą me-! _nia ^z^skiene apsie- stoka musų šių dienų pa- direktoriaus, su laiku ma-
ta iei tie natv^ -hinkdnrini vadovauti. Atsilankiu-’šauliui, tai stoka šv. Pran-'noma dar trečią kartą pir- 

tai iip SuvnirpJ5*08 beveik visos padavė ciškaus dvasios. Visiems madienį laikyti noyėnos 
nepraleis.’ Su juokdariais tramnutato^nr^ėti’?/'1’^ tnaudinga *rčia.”- Pamaldas, ir tai apie 8 vai. 

----- - ■ . trumpu laiku pradėti re- pazmti su Serąfiskojo,vakare, kad davus progą
peticijas, ir jei tos ištiki-' šventojo gyvenimu, ir pa- n o veną atlikti tiems, kurieCMS. B, KUCHAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUŠ 
ir Balsamuotojas > 

637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

- . - - ... šventojo gyvenimu, ir pa- n o veną atlikti tiems, kurie
mai bus lankomos, tai tiki-įsisavinti vieną-kitą jo do-,negali nė vidurdienį nė po masi kad npn^ilcrn na-l_masi, kad neužilgo bus pa
daryta daug pažangos ben
dram bažnytiniam giedo- 

i jime. O to kaip tik ir trok
šta mūsų dvasios vadas 
kun. Mendelis.

TRETININKŲ PRIĖMI
MAS IR PROFESIJA

rybę. O tas galima leng- pietų į novertos pamaldas 
atsilankyti. *viau įvykdinti priklausant 

prie Trečiojo šv. Pranciš
kaus atgailos ordeno.

STEBUKLINGO MEDA
LIKĖLIO NOVĖNOS PA
MALDOS PERKELTOS I 

PIRMADIENĮ

KUN. A. DUBINSKAS Į 
ATLAIDUS

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Pereitą penktadienį, šv. 
Pranciškaus Asižiečio die
noje, po šv. valandos va
kare, įvyko priėmimas 
naujų narių į Trečiąjį šv. 
Pranciškaus Ordeną ir pa
darymas profesijos tų, ku-

Mylimos Stebuklingo Me- 
dalikėlio Novėnos pamal
dos, kurios buvo pradėtos 
mūsų bažnyčioje pereitą 
sausio mėnesį ir buvo lai
komos kas ketvirtadienis,

Mūsų kuklusis kun. An
tanas Dubinskas sekma- 
|dienį, spalių 13 d. išvyksta 
į atlaidus pas kun. Ignotą 
Zimblį į Philadelphia. Ten 
įvyks 40 valandų adoraci
jos dienos. Grįš trečiadienį 
po pietų.

tuva ant tiek patiko, kad į 
ji nutarė kai kurį laiką ten' 
apsigyventi. P-lė Daneliu- ’ 
tė yra gabi lietuvaitė. Gra
žiai skambina ant forte- 
piano ir groja smuiku: 
yra baigusi slaugės moks-f 
lūs Baltimorės Mercy Li
goninėje, lankėsi kelius 
metus šv. Kazimiero Sesu
čių Akademijoj, Chicagoj, I Kolegijos Rėmėjų seimą! 
ir kaip tenka nuo jos ma-' Visos Rėmėiu kuonos 
mylės sužinoti, pasiliko 
Lietuvoje, kad pagilinti 
savo mokslą ir arčiau susi
pažinti su Lietuvos dabar
tiniu gyvenimu ir pastudi
juoti 'dabartinę lietuvių 
kalbą. Sugrįžus į Ameriką, 
p-lė Juozapina, be abejo, 
galės Baltimorės jaunuo
sius daug ką pamokyti ir 
daug ką jiems papasakoti 
apie mūsų bočių kraštą. 
Lauksim jos parvykstant.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
KRISTAUS KARALIAUS šventėje spalių mėne

sio 27 dieną - sekmadienyj įvyksta Rytinių Valstybių 
Marianapolip Kolegijos Rėmėjų, Seimas. į-

Nuoširdžiai kviečiu visus 'mūsų Kolegijos geruo^ 
sius Prietelius — Gerbiamuosius Dvasios Vadus, žy
miuosius Visuomenės Darbuotojus ir pasiaukojusius 
švietimo darbo Rėmėjus — į metinį Rytinių Valstybių-

JONO GREBLIAUSKO 
JUBILĖJUS

Kurie pažįsta p. Joną 
Grebliauską nė nepaminti- 
na,- kad jis Baltimorės lie
tuviams jau ištarnavo virš

Visos Rėmėjų kuopos yra nuoširdžiai raginamos* 
iš kalno išrinkti savus atstovus. Vykstantiems į sei
mą atstovams nėra ribuoto skaičiaus: juo daugiai 
atvyksta svečių, tuo geriau. Kiekvieno skyriaus ats- 

; tovai seime galės išduoti raportą iš savo veikimo. - ‘
Iškilmingos pamaldos bus 10 valandą ryte. Pie

tūs svečiams 12 valandą. Posėdžiai prasideda 2 vai.'* 
po pietų. Seimas baigiamas iškilmingu švenčiausio' 

, Sakramento palaiminimu.
Marianapolis yra Amerikos Lietuvių šventovė* 

• Šio švietimo židinio reikalai yra artymi kiekvieno sū-* 
sipratusio lietuvio kataliko širdžiai: kiekvienam yra 
svarbu žinoti kaip mes gyvuojame, kur mes žengiame^- 
ko iš mūsų laukia visa Amerikos Lietuva. Kartu yra 
malonu laikas nuo laiko ir pati įstaiga aplankyti.

Todėl visus nuoširdžiai kviečiame ir laukiame at
vykstant.

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC, 
Kolegijos Rektorius ir 
Rėmėjų Organizacijos Pirmininkas. -

i.

Lawrėnce Biznio Apžvalga
Optometristas

Ofiso vai. uuo 9 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vai. po pietij

Sekmadieniais ir vakarais 
pagal sutartį.

574 A Esses St. Law. 31623

BACK BAY STUDIO BROADWAY MATTRESS CO.

Paveikslai
DIENĄ ir

277 Jackson St.

traukiami
NAKTĮ

Lawr. 28828

| Aukštos rūšies matrosai

« Specialistai perdirbėjai

1440 Broadway, Lawren.ce 29846

snūs ir geri, tai pratinkite, 
juos prie pamaldumo. Nu
pirkite jiems specialiai iš
leistą mažytę maldaknygę 
“Maldų Rinkinėlis”. Joą 
kaina tik 50c. Ją galite 
gauti, “Darbininkas”, 36f> 
W. Broadway, So. Boston,: 
Mass. ‘ *

KŪDIKIO MALDA 
DIEVUI MALONI

GRAJAUSKAS ir BYLIU-^5 metus. Pereitą šeštadie- 
nį, kad tinkamai pamirkti 

J jo darbuotės sukaktuves, 
Pereitą sekmadienį prieš jįs užprašė egzekvijalnas 

mišparus kun. Kazimieras mišias su asista už sielas 
Keidošius suteikė motery
stės sakramentą, Fabijo
nui Grajauskui ir Aldonai 
Byliūtei. P-lė Byliūtė per 

I kelius metus giedojo para
pijos chore ir buvo viena 
iš tos draugijos veikliau
sių narių. Naujai' porelei 
linkime geriausios kloties 
jų naujam gyvenime.

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaikeliai būtų paklu-

...

jie būtų paliuosuoti iŠ sa- 
visų tų kuriuos jis palaido- ,vo nuodėmių”, 
jo per 25 metus graboria-! ’ ”
vimo Baltimorėje. Egzek
vijas atgiedojo visi kuni
gai su p. Čižausku po ku
rių sekė iškilmingos gedu
lo mišios. Kuįi. Mendelis 
buvo celebrantas; jam pa
tarnavo kun. Antahas Du
binskas ir fcun. Kazimieras 
Keidošius. Žmonių, miru
siųjų giminių ' ir pažįsta
mų, buvo susirinkę gan 
gražus • būrelis, iš kuriu 
daugel ėjo prie šv. komu
nijos. Toks jubilėjus :tai 
tikrai katalikiškas ir ver
tas pagyrimo, nes “šventa 
ir išganinga mintis’ yra 
melstis už numirusius, kad

Jonas Grebliauskas yra 
uolus parapijonas ir 
Vardo dr-jos narys nuo , .... . . .
pat tos dr-jos susitverimą. i silptiėjuslėms Žmonėms 
Jubilėjaus proga linkime Į AP-e PiertQJ į 
p. GrebliaUSkui ilgiausių nuga-TONE įrodS esąs sveikatos ai<1

Sveikatos Apdrauda Nu4

Apie 3c. Dienoj |

metų gyventi ir darbuotis 
mūsų tarpe. Žvalgas

drauda daugeliui nusilpusiu vyrų ir* . 
moterų. Tai tikras tonikas, kuria* 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nustl* 
pnėjuslus organus. Atrodo, kad visai 
kūnas reaguoja 5| stebėtiną trytmen* . 
tą. jaunystės dvasia sugrota nušil-’.. 
pūslėms ir seniems. NUGA-TONE 
muiluoja hervus, raumenis Ir nusilu
pusius organus, Kurie tapo Nerangūs* 
arba tik dalinai aktyvūs. Nervingu- . 
mas pasalinama, nes NUGA-TONik 
tuvi gyduoles, kurios veiktu kaip 
pikas I Jiervų sistemą.'-Sį tikrą toni
ką pnntų^da vist .aptlekorlal su ga-_ 
rmitija sum^iintt pinigus nepatėtt-* 
kiutisnis resūltatnis. l’llno 
trytmentas ui Vieną Dolerį. Gaukit: 
bonką Šiandien. Nusistebėsite ką jŲ 
jums padarys. • . *

Nūo užklėttjlnio imkib-ŪGA>SOI> 
— Idealų Linofluotoją vidurių 
iv 60c.

1

Plumbing - Heating - Elektrikiniai reikmenys.
Carey stogams materijolas,
Lucas maliava — aliejai — varnišiai
Sienoms popiera — statybai hardwaris ir įrankiai.
SĖKLOS — daržams įrankiai ir trąšos.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke.” tikrai 
verti skaitytoji) parmnoB.

a®
I ESSEX riARDWARE PLUMBING SUPPLY Co.
o “Gyva Krautuvė”

TĖL. 9000 ŲŽDYKA PRISTATOME
565 Essex St., Lawrence 

THE HOUSE OF BETTER SERVICE

TAISOME SENUS 
MATROSUS 

perdirbame, sterelizuojame ir 
padarome kaip naujus— $2,50 
Parduodame naujus plunksnų 
ir pūkų matrosus wholesale 

kaina •
ESSEX MATTRESS CO.

388,Common St. Tel. 30489 
Lawrence, Mass.

GRĮŽO Iš LIETUVOS
Ponia Ona Danielienė, 

kuri buvo išvažiavusi su 
savo dukrele Juozapina at
lankyti savo tėvynes Lie
tuvos pereitą gegužės m., 
grįžo, sveika į Baltimore, 
bet tik viena. Juožapinąi, 
gimusei Čia Amerikoj, Liiė

SunaiktnmurR'rklimiS
-Krutinije ' 

rtilalaukU vinme putuk 
ANcfioR 

PAINiEXPELLERIQ
pahngvinicna.



DARBININKAS

U

SVEIKSTA

WATERBDRY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

. Brooklyn Office

J t Karkauskas, kuris yra slininko žodžiai bus ilgai
x=„—New Britainiečių.

WATFRRIIRY P(1NN muziką ir vienu žo-įtaisais bus ant visados. fvHILfiDUnij Uunlii [cižiu visiems ir visoms at- Buvo manyta tik trumpai 
. - ----- į silankiusiems. Tai mano laikyti, bet dabar nustaty

ta, kad ant visados.

\i mūsų klebonas kun. V. P. rapijos. Malonaus pamok

a?$nktadfežds, -^pslią 11 d., 4^35 - 8.

Rytinių Valstybių Žinios

r

t

GERB. KUNIGO VALAN- kaipo raporterio raportas 
TIEJAUS PRIIMTUVIŲ ir jeigu kitų žinių čia ne- 

VAKARIENĖ dedu tai vien iš nežinoji-
Spalių 6, arba sekma-1 mo.

dienio vakare įyyko wa-! Be viršuje minėtų žmo- 
terburiečių tarpe linksmas nių dalyvavo šie aukšti 
ir istorinis vakaras. Tai svečiai; kunigai Kazlaus-

Šiomis dienomis buvo,*j 
gana sunkiai susirgęs !į 

’ Bridgeporto lietuvių' kle-.fi

r
»■
r»
kh

rr
»'

f

buvo vakarienė priimti at- kas, Ražaitis, Gauronskas, 'bonas kunigas Matas Pan-'h 
gal į savo tarpą gerb. kle- jVaskevicius, MIC., advo- kus. Gaila buvo girdėti p 
honą kun. Juozapą Valam katas Juozas Alisauskas, Jiūdnų naujienų apie-Brid-'JI 
tie jų. Prisirinko pilniau-> Mrs. Hayes (may oro moti- geporto lietuvių vadą, bet jį 
nia salė, iki 600 žmonių, nėlė), Mrs. and Mr. Kee- dabar teko nugirsti, kad Jį 
Pirmų - pirmiausia_visi ir gan (Waterbury Chief of sveiksta ir jau stengiasi jį 
visos gardžiai valgė kala-. Detective Bureau), Fire koptis su savo pareigomis, j* 
kuto iki sočiai. ICommissioner Mr. Minor, sLinkime gerbiamam kun. įį

Vakaro sumaniu vedėju !įr Minor, Leitenantas Pankui greitai pasveikti, ij 
buvo kun. Gradeckas. Ji-j{ Mrs- Balanda ir visa ei-idant galėtų ir ant toliaus 
ęąi pakvietė sekančius kal-:^J^ų. I
bėtojus: Waterbury’o ma-| 
yorą ir Conn. Valstybės niai priėmė savo malimą porte. 
vice-gubematorių Frank'ir svetimtaučių aukštai į-,

• Hayes. Jisai džiaugėsi vėl vertinamą 
pamatęs gerb. Solemnizan- I ’ . ’
tą waterburiečių tarpe, su [ \ v4 i
kuriuo anot majoro mies- žinai waterbūriečrų atmin-l šiomis dienomis Vilniaus 
tas ir visas Waterbury’s 
jaučiasi saugesnis. Jisai 
išliejo daug komplimentų, kas daug darbavosi, taipo-Jr pirmininkyste gerb, pro- 
tarno kurių ypatingai pa- gi ir Jonas Stokes grabo- fesoriaus Aleksio nepa 
brėžė kun. Valantiejaus^rius puošė visą sceną, kuri [prastai darbuojasi, 1___ .

kuotinkamiausiai šįm e t - karelyje. 
paminėjus 15 metų sukak
tuvių lenkų Vilniaus Pa
grobimo dieną. Tai bus šv. 
Juozapo Naujoje salėje su- 
batos vakarą, spalio 12. 
Bus įvairi programa, nes 
kalbės kunigas Ambotas 

tų tarpe iš visų Waterbu-[pa įgaliojo kaipo delega-;ką tik nesenai grįžęs iš 
ILietuvos, taipgi ir vietinis 
[klebonas kun. Valantiejus. 

advo-. įr kunigą Kripą. Abudu | kuris irgi kątik grįžo ir 
’ikiti. Profesorius Aleksis 

tapuiia vwwjiC*|prižada geriausią muzikos 
kuri jiems davė (programą ir kun. Kripas 

-- X i----- x*' stengiasi gauti irgi nepa
prastą kalbėtoją asmenyje 
Dr. Rebboli, kuri nors sve
timtautė, bet gerai pažįsta 
lietuvius ir jiems pilniau
siai užjaučia. Ji pati buvo

gal į savo tarpą gerb. kle-.Vaškevičių:

nia salė, iki 600 žmonių. !nėlė), Mrs. and Mr. Kee- dabar teko nugirsti,

i t

[vesti gražią lietuvių Šv..

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

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

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

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

7??,-797 Bank St.

it, stambus tėvynės reikalų ; 
įt rėmėjas.
į t šiam vakarui yra už- 
!* kviestas svarbus kalbėto
ji jas V. M. Čekanauskas iš 
p Hartford, Conn. kuris šio
ji Imis dienomis sugryžo iš i 
ji Lietuvos, ten būdamas ap- 
|į lanke mūsų sostinę Vilnių! 
įt [ir matė jos vargus, taigi| 
it'gyvu žodžiu nupasakos' 
S1 savo patyrtus įspūdžius, i

h Via! C oCLXXXX> 1XXXC1CL£JXX LX**ig X | J

!; ir mylime savo tėvynę ir ma mėnesinį susirinkimą, 
!|,tą meilę esame kartas nuo [išrinko atstoves į M. S. 
įkarto parodę savo gau-[Connecticut apskričio me-

KETURDEŠIMTĖS 
ATLAIDAI

Spalių 20-tą, šv. Andrie
jaus bažnyčioj įvyks 40 
vai. atlaidai, tai bus proga 
visiems pasinaudoti Dievo 
malonėmis.

žodžiu nupasakos1SĄJUNGIETES IŠRINKO 
; . i ATSTOVES

Kadangi mes visi lietu-j Spalių 6-tą d., Moterų 
i esame mielaširdingi, Sąjungos 38 kp. laikyda- : —• •• • • i •

Taip waterburiečiai sau- Jurgio parapiją, Bridge-' siems žmonėms. Taigi, visi veikiamus darbus politiko* me kviečiami prisidėti prie
F _ • •  • — T?_______  ____ 11-_____ : . • . tricsno i 4-o tra Irornli I Po- in lriil4-ii rzziz-l cJin 1rm*-n 4-n itM 4- o i trvnI ir visos į tą vakarėlį! Pa- je, kultūroje, žodžiu, kaip

• I rodykime, kad tokie Lietu- Nepriklausomos Lietuvos
, ir gerbiamą VILNIAUS VADAVIMO vos ir lietuviško kraujo lietuviai kovoja už paverg-[ 

kleboną kun. Juozapą Va-- DARBUOTĖ didvyriai kaipo Vytautas, tą Vilniaus kraštą ir kaip rengtas spėkomis visų šios 
lantiejų. Tai pasiliks am- 

tyje. [Vadavimo Sąjungos vieti-
[ Jonas Stokes mėsiniu-,nis skyrius po vadovyste

bl'eze 1x1X11. V ClflCCil JU. X 1 IAKJ v
progresyvumą ir vadova- (atrodė kaipo ,rudens ora- 
yimo genijališkumo ypaty- rykštė.yimo genijališkumo ypaty
bes. Paskui kalbėjo kun. 
Kripas. Sekantieji kalbė
tojai: teisėjas Beardsley 
(pats protestantas, bet 
komplimentą vo kunigui

IŠVAŽIAVO I DARBI
NINKŲ SEIMĄ

Šiomis dienomis water-
Valantiejui, jog protestan-iburiečių darbininkų 7 kuo- 4-1 -w 4« l A; n 4- _ * 1 • _ * _ 1 * __

ir kunigų,'tūs į darbininkų seimą, I 
is užima!daktarą Mata AukštikalnįJ 

4 auiksuiausią. v ievą), advo- į ir kunigą Kripą. Abudu;
F katai Broniška, Balanda, [parvažiavę žada išduoti I
■ daktarai Pranas ir'Matas puikų raportą vietinei! 
\-F Aukštikalniai, buvęs šeri- kuopai, !

fas Jonas Jenušaitis, Kat- tos garbės ją atstovauti1 
leen Crowley perdėtinė' seime.

ry’o klebonu i 
kun. Valantiejus 
aukščiausią vietą)

taigi dar vieną kartą esą- j vyks spalių 27, North
‘ 1 Manchester. Pateko į ats
toves panelė J. Janušony
tė, ponios A. Tamošaitie
nė, K. Savickienė, E. Gie- 
levičienė, laimingos klo- 
Ities.

tautiško darbo, tai yra 
skaitlingai atsilankyti į šį 
paminėjimą, kuris yra su-

Valančius, Basanavičius, Vilniaus krašto lietuviai 
Maironis ir kiti mūsų ne- vargus kenčia, 
užmirštami! Vienu žodžiu 
pasirodykime, kad mes lie- damas V. Burdulio, pasi- siųstas Vilniaus Vadavi 
tuviai susipratę moką sa- rodys su naujausiomis

Šv. Cecilijos choras, ve-

kolonijos lietuvių, labui 
Vilniaus Vadavimo. Visas 
pelnas šio vakaro bus pa-

mo Sąjungai.

SODALIETĖS GRAŽIAI 
PASIRODĖ

Spalių 6, Sodalicijos jau-I luvru auoipidLę inun.cj, oci- luuiyo ou iicLUjauaiuuilo. mu tOcįjuiigdi. opilillĮ O, OUUcliiClJUS JoA*-
i ve įvertinti! Tiek to, ir pa-dainomis, taipgi solistai:! Rengimo komisija susi- nų merginų draugijėlės 

"įaciį simatysime tenais tam va- Ona Katkauskaitė, V. Sin-^deda iš sekančių ypatų:'narės, visos ėjo in corpore

HARTFORD, CONN
tautas ir kiti gražiomis , V. Norkūnas, V. Alksninis, prie šv. Komunijos, ir tu- 

; dainomis. Bus deklamaci- F. Rumskas, A. Pilvelienė,[rėjo bendrus pusryčius.
jų ir kitų pamarginimų. M. Belevičius, J. Čeponis? šioj draugijėlėj priklau- 
ilš Lietuvos sugrįžęs Ma- A. Bakaitis, A. Pilvelis, V. so daug jaunų ir gan veik
ias Kripas su savo šeimy- Krinaitis, M. Kvaratiejus, I lių merginų, kur pirminin-

A. žimkus ir M. Jokūbai- [kauja rimta jaunuolė Ma
tė. . I

Nepamirškite spalių 13 _ x'.l 1_1 • • X. -rr • !

Parapijiečiai, išreiški- na mus visus palinksmins 
mui savo džiaugsmo myli- savo dainelėmis.
mąjam ir gerbiamąjam| Atlankykite visi Hart-

riutė Nubariūtė.’ T. M.

kleb.^kun. J. Ambotui grį- fordo ir apylinkių vietų d., atsilankyti j šv. Kazi-! 
■711 a iŠ lipfiivns nicrfip-in 9Q ; x: I 1

leen <
Waterbury Girls‘ Club ir

r. įžymi katalikė veikėja ir
1 nerdėtinė Waterbury Pro- 

į’s bate Court. Paskui kalbė- 
A io kunigai klebonai Kar- _ __________ _________ ______ _ ____

kauskas ir Vaškelis, alder- šv. Antano lietuvių para-; vo pačiam Vilniuje kuomet 
menas Jonas Bendleris, o pijoje Ansonia, Conn. Spa- lenkai grobikai jį užėmė. 

; gale patsai vakaro kalti-,bu 13? arba kitą sekmadie-' '__ __ ___ r__
ninkas kun. Valantiejus.'nį ir spalių 14 ir 15 dieno- tijų, jau rinkimai bus pa-jžaitis, V. Petrsukevičienė ir
Jo kalba kaip visuomet [ mis atsibus keturdešimtėfpsibaigę. Turėsime kitų | J. Mpnčiūnas.

[■ buvo kukli ir širdinga? atlaidai. Kunigas Kazlaus-į dvejų metų majorą ir ga-[ Sekė k
Kalbėjo apie Lietuvą, vo-;kas širdingai kviečia visus dėsime patys rinktis į ViljAmboto kalba. 

■y kiečių santykius su lietu-1lietuvius ir lietuvaites ne-! ‘ . — - — - -
; viais, apie Klaipėdą, Lie-[tik savo parapijos, bet ir kuris šįmet bus ypatingai džius, bet ir apie dabarti-
'AF tuvos ūkininkus, derlių apylinkės atsilankyti į at- minimas, nes Lietuvos at- nį Lietuvos gyvenimą. Jo- (

{kuris buvo labai gražus laidus viešai pagarbinti stovas Amerikai, profeso-[jo kalba labai visiems pa- 
šįmet), ir bendrą pažangą Monstrancijoje Viešpatį riui Aleksiui parašė kaipo (tiko.
kelių, švaros ir drausmės [Jėzų ir pasinaudoti gau-vietinės kuopos Vilniaus} Vakaro vedėju buvo S. 
srytyse. Tarpe programo’šiomis Dievo malonėmis vadavimo pirmininkui ir šrupšas. Vakaras baigėsi 
gerbiamas vakaro vedėjas [per tas tris svarbias .ir prašė šimet ypatingai pa- šokiais. Report.
įteikė dovanėlę. O prof. A- į brangias dienas. Jisai tu-minėti Vilniaus Užgrobimo1 —---------
leksis kaip visuomet pui- rėš iškalbingus pamoksti- šventę. O mes vedėjai da-; VILNIAUS UŽGROBIMO 

m kiaušiai pasirodė muzikos pinkus ir daug svečhi ku- rysime viską galimą iš sa- 
AzA dal^e su savo ckoru> Lit-[nigų. Turbūt jo bažnytėlė ,vo pusės, kad atsilankusie-'

tie Symphony Orkestrą^ ir klebonija bus jau apma- ji būtų pilnai patenkinti ir 
’ ‘ solistai Petras Lazauskas, piavota taip, kad bus ma- painformuoti apie Vilnių

• Digimas, Kauneckis ir ki-[vi 
■•AF ti.

KETURDEŠIMTĖ 
ANSONIJOJE

Pas kunigą Kazlauską, j Lietuvoje ilgą laiką ir bu-

žus iš lietuyos, rugsėjo 29 lietuviai šį įdomų vakarą 
d., surengė puikią vaka- ir atminkite šiuo atsilan- 
rienę ir gražią programą. įkymu tas visas skriaudas, 

Mažos mergaitės Maža- [ kurias mums lenką! pada- 
laitė ir Ambotaitė pade- rė atplėšdami mūsų sosti- 
klamavo eiles ir įteikė bu- nę Vilnių ir pavergdami 

I kietą gėlių. P-lė O. Kat- trečdalį Lietuvos. Jau per 
| kauskaitė sudainavo solo 15 metų lenkai Vilniaus 
keletą dainelių. P-nia A. krašto lietuvius užgrobę 
Šimanskienė, p-lė V. Kau- slegia 
nietytė ir V. Sint autas, f * 
dainavo po vieną, paskui begyvendami, nors sykį“ į 
akompanuojant P. Burdu- metus, spalių 9 dienos mii| 
liui sudainavo visi kartu, nėjime, atsilankykime ir

5xumx^<li jį ixx.cxxxu. | Trumpas bet nuoširdžias vietoje gedulos ir liūdėsioj------ ---------- i__ . z----------
Taigi lietuviai, visų par-[ kalbas pasakė kun. V. Ra- parodykime, jog pakol len-.vo gražus būrelis jaunimo,1

miero parapijos svetainę, 
kur punktualiai 4-tą valJ 
po pietų, prasidės progra-1 
ma. Po programos įvyks 
šokiai. M.

PATĖRSON, N. J.

ir vergijoje laiko, 
tai mes, čia laisvoje šalyje

Šv. Cecilijos choras Pa- 
tersone, širdingai kviečia 

| visus atsilankyti į šį meti- 
' nį pasilinksminimą-balių. 

NEW BRITAIN, CONN. iS£s SS 2oS,Z. 
_ iKazimiero parapijos salė

je, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N. J.

Visi, kurie esate buvę
GRAŽIAI PAVYKO

Spalių 5-tą d., 1935 m.
sv. Andriejaus lietuvių pa- t šoki -v Ceci. 
rapuos naudai buvo ren-i]ijo/cho^ žinųQte 
giamas, Kostiumų balius, . ’atgj nesi sail§.
kuris gražiai pavyko. Bu-šfkartą® visi 

kai Vilnių laikys, mes ne-; bet nemažai buvo ir senes- ®saJ"e ’Ąjg*1?!'*’ 'ta<^1■ • J , uet neiuazai uuvu u senes lankę , balių, praleisite
jniujų. Is jaunimo apie dvi-^^^ šių metų va- desimts ypatų buvo apsi-;,

4xrr> 4v>4 rk 4 r« TZ*ct4*411 w-» 4 c«
Choristai kviečia visus, 

senesnius ir jaunesnius. A- 
: teikite ir padėkite jiems 
geriau gyvuoti.

Komisija uoliai darbuo
jasi, kad visi praleistų lai- 

, ką kuolinksmiausiai. Ko-

, nurimsime.
I Įžanga suaugusiems 25c.,! f -

xxxxxx^ č . x^xxxwvvw xxcxxxJ«.. Jis netik vaįk:ams 10c. Programa la-'rėdę įvairiais Kostiumais, 
I niaus Vadavimo Vakarėli, i kalbėjo apie kelionės įspū- tai prasideda 5 daugumoj merginos. Tas

vai. vakare. Nesiveluoki- sudarė labai linksmą jau-; 
fe- , • . kią nuotaiką publikoj. '
Kviečia WS. Komitetas1.' Klebonas A. Vaškelis 

(gražiai ir širdingai padė
kojęs visai susirinkusiai 
[PuMikai už atsilankymą, | ^isi>VluSMedališ‘šių cho- 
iššaukė visus apsiredziu-' J • - -

; sius kostiumais pamarsuot; Jonag įaublis 
;po salę, ir paskyrė spren-, vincag Yugtas.

Sekė gerb. kleb. kun. J.

v I °Viešpatį riui Aleksiui parašė kaipo i tiko.
! Vakaro vedėju buvo S NEW HAVEN, CONN.

ro narių: Povilas Dutkus, 
ir varg.

VILNIAUS GEDULO
! PAMINĖJIMAS
i Pastangomis Vilniaus dimo komisiją, kuri susi- ’v Tiūma&^tiktai 25c ir su 
Vadavimo Sąjungos sky- dėjo iš penkių ypatų, dėlei bilietu turėsite pro- 
riaus, ir vietos lietuvių išrinkimo gražiausio beii_ laimėti gražias dova- 
yeikėjų, kurie atstovauja juokmgiausio kostiumo ir nas Bus įvaįrįy pamargi- 

! nimų. ’ šešėlis.

MINĖJIMAS 
Teatras, Koncertas ir 

Prakalbos
Pukinskaitė,!lonu ir Viešpačiui Jėzui ir ir jo reikalus. Taigi, visi Įvyksta nedėlioję, Spalių- didžiumą organizacijų ir , suteikt skiriamą dovaną, 

visiems dalyviams kuni- ir visos lietuviai ir lietu- October 13 d., 1935, 5 vai. draugijų šioj kolonijoj, y- (Dovanas laimėjo 1-mą už 
!gams ir tikintiesiems ka- vaitės, kuriuose dar neuž- vakare, Lietuvių Šv. Tre- ra ruošiama graži ir pa- gražiausį kostiumą pane- 

Galutinai gerb. vakaro.talikams lietuviams atsi- gęso tėvynės Lietuvos mei- jybės parapijos mokyklos trijotiška programa parai- lė M. Janušonytė, antrą iš. , ---i •• ................ ~ . m—.i, zi— jaunas vai-(A,-;. vedėjas padėkojo visiems lankyti ir semtis įkvėpi- lės liepsna, ateikite į tą su- salėje, kampas Broad Str. nėjimui Vilniaus Gedulo, Tervill, Conn. 
"f- ir Visoms, kurie ir kurios'mo. T,ni,Av,Ai; Iniric iirtrVa anolin 12 d kinas, kurinsirinkima ir vakarėlį ir ir Capitol Avė., Hartford, kuris įvyks spalių 13 d., kinas, kurio ^pavardės 

• jums visiems i “ - . . — - . ’ • . l--- x.
^SETTLER’S VILLAGE prižadu extra programą

PABAIGA

įteko sužinoti, trečią
Šiam ‘paminėjimui yrajuokingiausį panelė

ne- 
už 
S.

darbavosi taip sunkia? ir 
ištikimai, kad viskas kuo- 
geriausiai pasisektų.

Reikia padėkoti sekan
tiems asmenims ir kompa
nijoms už paramą. Brook
lyn Baking Co., Riverside _____  ______ ________ _______________ ______ ____
Baking Co., Odeal _Moth-i Village, Chase Park Bou- lietuviai, savo liūdnas kaip ir sykiu kaip lietuviai ‘pa- dalyvaus “Dainos” choras atsilankęs mūsų Šv. An- 
er^s Baking Co., ūkinin- levard, Waterbury,^ tai šį ir džiaugsmingas šventes. įvirsta lenkais’ juoksitės. po vadovyste jauno vedė- driejaus bažnyčioj garbin
iams Margaičiams, Bo- sekmadienį bus užbaigos Užjauskime savo broliams Ką tik sugrįžę iš Lietu- jo p. J. Latvio. Solo išpil- gas svečias, kun. J. Vaš
kams, Bonzevičiams, Lu- i“’ -1— - - - -

ir visoms Conn. Rengia Vilniui Va- 4-tą vai. po pietų, 
.duoti Sąjungos Hartfordo i___  c____ u___

Tą pačią dieną arba spa- skyrius. Scenoje statoma ruošiama specijąlė progra- Kąrlonaitė.
lių 12, po piet, greičiausiai 3 veiksmų drama iš lietu- ma, kurią išpildys Šv..Ka- rAPmvrAc

Kur randasi lietuvių ba- 3 vai. ir vėl prasidės lietu- vių vilniečių gyvenimo, zimiero parapijos choras, LANKĖSI GARBINGAS 
kužėlė, taipgi ir stubelės(vių radio programos iš “Lietuviai Pabuskite”, į po vadovyste gerb. varg. SVEČIAS

(kitų tautų arba Settler’s stoties W1XBS. Minėkime, kurį žiūrėdamas verksite V. Staševičiaus, ir taipgi Pereitą sekmadienį buvo

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai . prisiruošes patarnauti 
kuogeriatisiai diena ir naktį 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

n

i r

IK.

iškilmės visų tautų spalių,ir sesutėms Vilniaus kraš-vos, gerb. kun. kleb. J. dys mūsų kolonijos garsi kevičius iš Thompson, Ct.,
bušauskams, Žitkums, Ju- 13, popiet. Mūsų bažnyti- te ir parodykime mes, kad Ambotas ir V. M. Čeką- dainininkė p-nia A: Vokie- kuris pasakė įspūdingą 
V'fl'trinia mo Pnln nrliriViAl U _____ •______ •„ 1 1 W1 • ________________i ________ 1_._._ — 1—>.1 i ... —. • i — zx jc _• ''  I . • v v v.reviciams,

.Broniškienei J___ _____ ______ v _ _____ _ __ __ ___x ««.-
Marijos vaikeliams, ku-šio irgi tose iškilmėse da-rikos lietuviai žiūrime į gyvenimą ir sykiu visoje ti ir Ukrainų chotas sti sa- bartines. Pamokslas buvo 
rios tarnavo prie stalų ir jlyvaus^ Vykime kas galim juos ir jų vargus ir Vii- Lietuvoje patirtus įspū-'vo klebonu kun. Wolynuk, pritaikintas minėjimui 40 . 
atsinešė po pyragą, Youngjį tas iškilnies. Tas mieste- niaus klausimą ir reikalus džius. Išgirsite naujausias kuris pasakys kalbą ang- įmetu gyvavimo sukakties Į 
Melodians Orkestrai už [lis Arba kaimelis su visais kaip pridera susipratu-Į žinias, nuveiktus ir tebe- liškai. Taipgi kalbės ir ,šv. Andriejaus lietuvių pa-;

Balandienei, nis choras po vadovyste susipratę ir dar broliškai, nauskas pasakys prakal- taitienė; ir p-lė O. šernai- pamokslą, apie bažnyčias 
ir visiems | gerb. prof. ir komp. Alek- o ne kaipo sukietėję Ame- bas apie vilniečių lietuvių taitė. Prisižadėjo daly vau-, iš Saliamono laikų, bei da- 
l11OWC!, ku-šio irgi tose iškilmėse da-rikos lietuviai žiūrime į gyvenimą ir sykiu visoje ti ir Ukrainų choras sti sa- bartines. Pamokslas buvo

Tel, 64086

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Parama visokio netari- 

. nfal Įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jam! lietuviški laikraščiai ir knygos 

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