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Penktadienį, rugpiūčio 
14 dieną, Cleveland, Ohio^ 
prasideda pirmoji Natio
nal Union for Sočiai Jus
tice konvencija. Daugiau 
kaip 8,000 atstovų iš visų! 
Jung. Valstybių miestų ir 
miestelių suvažiuoja svar-j 
biems klausimams spręsti. 
Suvažiavusieji atsto vai 
priims kun. Charles E. 
Coughlino ir jo patarėju 
parašytą konstituciją ir 
Įvairias rezoliucijas svar
biais socialiais ir ekono
miniais klausimais.

National Union for So
čiai Justice įsteigėjas ir 
organizatorius yra kun. 
Charles E. Coughlin. Šian
dien jis yra jos diktato
rius. Visą tai kas iki šiol 
padaryta, 
svarstoma 
Konvencija,
kun. Coughlin, 
norės, galės tą organiza
ciją pavesti grupei politi
kierių ir “chiseler’ių 
taip neįvyks. Kun. Charles 
Coughlin, jeigu tik jis ap- 
siims, liks tos organizaci
jos vadas ir pirmininkas.
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beabejo, bus 
konvencijoje.

kaip sako 
jeigu tik

Marianapolio Kolegijos 
rūmuose, rugp. 11 d., įvy
ko K. V. Seimas. Dalyva
vo suvirš trysdešimts ats
tovų ir žymių svečių iš 
Lietuvos, būtent, Kan. Dr. 
F. Kemėšis, kun. Dr. M. 
Ražaitis ir kun. J. Zabu
lionis.

Seimas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo K. V. cen
tro pirmininkas kun. K. 
Urbonavičius; asist a v o 
kun. P. Juras, kun. A. Pet
rauskas ir kun. J. Vaškas.

Seimo prezidijumą - su
darė: pirm. kun. J. Balkū- 
nas, vice - pirm. kun. S.

AREŠTAVO “FAŠISTU 
ŠNIPĄ”

Maskva, Rusija — šio
mis dienomis sovietų ko
misarų šnipai vėl susekė 
“sąmokslą” prieš juosius, ’ 
Komisarai kaltina troc- 
kistus, kad jie būk turėję 
pasitarimus su vienos fa-, 
šistų valstybės šnipais. I 
Nors komisarai - bolševi
kai neįvardija valstybės, 
bet lengva suprasti, kad 
tai eina kalba apie Vokie
tiją.

Bolševikų komisarų a- 
Stonis, rašt. kun. S. Knei- gentai areštavo tūlą Le- v • 
ZIS.

Rezoliucijų, įnešimų ir 
” Bet sveikinimų komisija: kun.

J. Vaškas, kun. J. Ambo- 
tas ir kun. Dr. J. Martu- 
sevičius.

Padaryta keletas nau
dingų nutarimų, kurie vė
liau tilps spaudoje.

Į centro valdybą išrink
ta:

Pirm. kun. Jonas Balkū- 
nas; sekr. 
Juras; ižd. 
Vaitekūnas; 
daktorius kun. Kazimie
ras Urbonavičius; “Tiesos 
Kely” Amerikiečių sky
riaus redaktorius kun.
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International La d i e s s 
Garment Workers unija 
paskyrė $5,000 Ispanijos 
raudoniesiems budeliams 
ir dar ragina, kad organi
zuoti darbininkai sukeltų 
ne mažiau $100,000 tam 
pačiam kruvinam tikslui. 
Susipratę darbininkai ne 
tik teneaukoja, bet turi 
pareikšti griežtą protestą
prieš tuos, kurie Jung. i Steponas Kneižis. 
Valstybių darbininku var-1 T--------- 1J~
du remia kruvinus komu
nistu budeliu darbus Ispa
nijoj, Rusijoj, Meksikoj 
ir kitur.

kun. Pranas 
kun. Jonas 
“Forum” re-

NĖ CENTO KOMUNIS
TAMS

Lietuvos valdžiai pasių
stas memorandumas.

Gražų referatą apie ku
nigystę skaitė kun. Dr. 
M. Ražaitis. Visas seimas 
praėjo gražioje nuotai
koje. T.

Šiomis dienomis lietu
viu - bolševikų komunistų 
laikraščiai paskelbė atsi
šaukimus į darbininkus, 
nrašvdami auku komunis
tu nropogandai Jung. Val- 
stvbėse ir Ispanijos kru
viniems budeliams, kurie 
sudegino šimtus bažnvčiu, 
nužudė tūkstančius kuni
gu, vienuoliu ir pasaulio- 
niu. Dauguma nužudytų 
yra toki pat darbininkai, 
kaip ir mes, o tik neprita
rė Tsnaniins raudonųjįi 
budeliu darbams.

Taigi būkite sąmoningi 
darbininkai ir nė cento ne
duokite komunistams, kas 
jie nebūtų: lietuviai, len
kai ar žydai. Ne tik patys 
neduokite, bet eikite į or
ganizacijas, draugijas ir į 
plačiąją visuomenę ir per- 
spėkite visus, kad nesi- 1 a • V a • • •

AREŠTAVO 5 STREI- 
K LEKIU S

Webster, Mass. Čia 
streikuoja Slater kompa
nijos darbininkai. Strei
kas kilo dėl to, kad kom
panija buvo užsimojus nu- 

i kapoti algas. Rugpiūčio 11 
'd. kompanija atidarė dir
btuves. Bet tik apie porą 
šimtų darbininkų grįžo 
darban. Pikietavimas te
besitęsia. Kompanija pa
šaukė policiją, kuri nelei
džia pikietieriams laisvai 
pikietuoti. Penkis pikie- 
tierius areštavo už tai, 
kad jie nepaklausę polici
jos įsakymo pasišalinti. 
Kaltinamųjų darbininkų 
teismas atidėtas.

Streikui vadovauja Uni- 
ted Textile Workers of A- 
merica.

• v

pesheff, Marksizmo ir Le
ninizmo instituto direkto
rių Saratove, Pavolgės vo
kiečių respublikoj ir* ji 
kaltina, kad jis turėjęs 
draugingus ryšius su ke
liais komunistų partijos 
apskričių sekretoriais. Le- 
pesheff buvo taip pat žy
mus komunistų “lyderis” 
prieš jo iškėlimą į Sara
tovą.

Lepesheff su kitais “są
mokslininkais” tur ėjęs 
dažnai susirinkimus vie
name name, kur “buvo 
daromi planai paskleisti 
anti - valstybinę propa
gandą”. Visą tą “sąmoks
lininkų” šaiką bolševikų 
agentai vadina trockis- 
tais.

Komunistų partijoj bū
sią didelių sukrėtimų, nes 
įžymus komunistų virši
ninkai pasirodę neištikimi 
kruvinojo Stalino rėžimui.

Bolševikų valdžios or
ganas “Izvestija” rašo, 
kad “tie žemos rūšies iš
davikai pasiekė žemiau
sio laipsnio savo niekšiš
kais darbais, šnipinėjimu, 
sabotažavimu, provokaci
jomis”.

Vadinasi, sovietų komi
sarai valosi nuo “niekšų. 
išdavikų” ir kitokių žmo
nių į metus po tris ar ke- 
turius kartus ir vis negali 
apsivalyti. Šaudym a m s 
nėra galo. Sušaudo šim
tus, o čia žiūrėk, šimtai 
naujų “šnipų”, naujų “nie
kšų”, naujų “išdavikų”.

Prancūzija Nori Prisivilioti Lenkiją
_ i

Varšuva, Lenkija, Rug
piūčio 12 d. — Šiandien į 
Varšuvą atvyko Prancūzi
jos generolas Marie Gus
tave Gamelin tikslu suda
ryti militarinę sutartį su 
Lenkija. Prancūzija yra 
pasiruošus duoti stambią 
paskolą Lenkijos armijos 
apginklavimui ir motori- 
zavimui, jeigu tik Lenki
jos armijos generolas su
tiks pasirašyti militarinę 
sutartį, kokią patieks 
Prancūzijos generolas.

Lenkai labai džiūgauja 
dėl Prancūzijos generolo 
atvykimo. Jis Lenkijoj 
išbus 5 dienas. Visą laiką 
pašvęs pasitarimams mili- 
tariais klausimais. Pran
cūzijos generolas, susilau
kęs lenkų nuoširdaus pri
ėmimo, tikisi, kad bus ga
lima susitarti, kad jei 
priešas pultų vieną ar ki
tą valstybę, tai viena kitai 
eis į pagelbą. Dabartiniu 
laiku Vokietija yra pavo
jinga Prancūzijai ir Len
kijai. Taigi nėra ko stebė
tis, kad Lenkija išskėsto
mis rankomis pasitiko 
Prancūzijos generolą.

Prancūzijos genero 1 ą 
Gamelin pasitiko stotyje 
pats Lenkijos diktatorius 
gen. Edward Rydz - Smig- 

va- 
Ta- 

deus Kaspryzycki ir kiti 
armijos vadai. Gen. Rydz- 
Smigly pagavęs Prancūzi
jos generolo ranką iš 
džiaugsmo laikė keletą 
minutų.

Vadinasi, Lenkija gerai 
supranta kaip didelę klai
dą ji padarė pasirašyda
ma nepuolimo sutartį su 
Vokietija.

Nauji Kauno miesto savivaldybės rūmai Kaune.
Čia-dabar daugiausia gyvena savivaldybės tarnautojai

JOS SUKILĖLIAMS

Seville, Ispanija — Dvi-

MAINIERIŲ STREIKAS 
NOVA ŠKOTIJOJ

APAŠTALIŠKAS DELE
GATAS KATALIKŲ 

SPAUDOS PARODOJE

duotų išnaudoti ir prigau- \ 7 A 7II IO RTITF 
ti. šiandien duoti komu-| v TAZ-lV'kyrkl 1 L. 
nistams savo sunkiai už- LIETUVON

Grace Bay, Nova Scotia, 
—Dominion Coal kompa
nijos 1400 darbininkų išė
jo į streiką, simpatizuo
dami 200 kasyklos šulinių 
darbininkams, kurie metė 
darbą rugpiūčio 10 dieną.

dirbtą centą būtų lygus 
darbas kaip, kad peiliu1 
durtume kitam darbinin
kui į krūtinę.

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DIDVYRIO TITULAS

SUKONFISKAVO VIL
NIAUS RYTOJŲ

Vilniaus Rytojaus nr. S 
58 (746) buvo sukonfis- 
kuotas, po konfiskavimo 

nr.
kuotas, 
išleista antra laida 
58a (746a), kurio didesnė 
pirmo puslapio pusė ir an
tro puslapio dalis yra tuš
čios.
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Maskva, Rusija — Lie
pos 29 d. Kalininas pasi
rašė dekretą, kuriuo įve
damas “Sovietų Sąjungos 
didvyrio” pasižymėjimo 
titulas, kuris bus suteikia
mas už atskirų asmenų ar 
kolektyvini u s didvyriš
kus žygius valstybės la
bui. Tuo titulu apdovano
tiems Sovietų Sąjungos 
piliečiams automatiškai 
suteikiamas ir Lenino or- 
denas.

Lemkes Vardas Ant Balsavimo Korteles 
Kiekvienoje Valstybėje

> ________________________
Chicago, III. — John! 25 VOKIEČIŲ ORLAI- 

Nuystul, Union partijos VIAI GELBSTI ISPANI- 
kandidato į prezidentus, 
William Lemke iš North 
Dakota, rinkimų kampani
jos vedėjas, praneša, kad dešimts penki vokiečių or- 
kokiu nors būdu William laiviai atlėkė į sukilėlių 
Lemkes vardas bus užde- centrą Seville, kuriuos at- 
tas ant balsavimo korte- vežė laivas iš Vokietijos į 
lės kiekvienoje valstybėje. Ispanijos uostą Cadiz.

John Nuystul padaręs Taipgi atlėkė septyni I- 
tokį pranešimą, kad užkir- į talijos Caproni kariniai 
stų kelią opoąįgi 
jų paskleistie 
kad Union partijos kandi- laukę talkininkų, 
datų į Jung. Valstybių kiai 
prezidentus William Lem- Madridą, 
ke ir vice - prezidentus

Vatikanas — Apaštališ
kas delegatas Jung. Vals
tybėms, J. E. arkivysku
pas A. G. Cicognani, ap
lankė katalikų spaudos 
parodą. Jis ypatingai do
mėjosi J. V. katalikų 
spaudos eksponatais. Jo I

smar-
ruošiasi žygiuoti į

Gen. Francisco Franco,

"alstybių kata
likų spauda ir veikla ne
pakankamai atvaizduoja
ma.

O Brien vardų visose vai- revoliucijonierių vad a s, 1009 MOROCCO KAREI
VIŲ ATVYKO Į PAGEL- 

BĄ SUKILĖLIAMS
stybėse nebus galima už
dėti ant balsavimo korte
lių.

Illinois valstybėje U- 
nion partijos kandidatų 
vardai bus po antrašte: 
Progressive Union Party. 
Iš kitų valstybių Union 
partijos rinkimų kampa
nijos vedėjas p. Nuystul 
gauna žinių, kad visur ei
na gerojon pusėn.

Union partijos viršinin
kai gavo pasiūlymą Far- 
mer - Labor partijos, kad 
jei kur nors pietinėse val
stybėse nepavyktų įregis
truoti, kad ji gali vartoti 
Farmer - Labor 
vardą.

Union partijos 
tas į prezidentus 
Lemke savo rinkimų kam
paniją pradės sekmadienį, 
rugpiūčio 16 d., Clevelan- 
de, National Union for So- _ , .
cial Justice kovencijos už- kad sukilėliai, užėmę mie- Į jos - Ethiopijos karo buvo kompanijos 
baigoje. ’ r

partijos

kandida- 
William

UNIVERSITETE STU
DIJUOJA 78% LIETU
VIŲ IR 22% MAŽUMŲ

turėjo pasitarimą su suki
lėlių aviatoriais, kaip sėk
mingiau pravesti mūšį iš 
oro.

Italijos ir Vokietijos la
kūnai apsigyveno viešbu- 
tyj Cristina. Visi jie yra 
apsirengę civiliais drabu
žiais. Jie nedalvvauja mū
šiuose, bet duoda instruk
cijas ispanų lakūnams.

Ligšiol sukilėliai neturė
jo stiprios aviacijos. Tas 
kaip tik sutrukdė ir pada
rė daug nuostolių mūšiuo
se Guadarrama kalnuose. 
Dabar, susilaukę vokiečių 
ir italų orlaivių, sukilėliai 
iš oro ir nuo žemės apšau
dydami stumsis artyn Ma
drido.

Gen. De Liano pripažįs
ta, kad raudonųjų val
džios karinės jėgos labai _________,___ ___
narsiai gina savo pozici- šis sąskrydis turėjo įvyk- _____ ~ ___ -
jas. Patikrintai sužinota, ti ankščiau, bet dėl Itali- į Whiting Manufacturing . * - “ — — — - »-• — • ' -- - — • — -- « « • • « •t darbininkai 
stelį, sušaudė 500 belais- atidėtas į 1937 m. vasario išėjo į streiką. Streikuoja 
vių raudonųjų valdžios mėn. 350 darbininkų.

i milicijantų, kas priešinasi ---------------------------------------------------------------------“

Gibraltar — Rugpiūčio 
11 dieną Ispanijos sukilė
liai susilaukė 1000 karei
vių iš Morocco, Ispanijos 
po to, kada raudonųjų 
valdžios kariniai laivai 
bombardavo miestą Tari
fą.

POTVYNIAI UŽLIEJO
4000 KAIMELIŲ

Bombay, Indija — Bai
dus potvyniai užliejo 4000 

Anglijos valdžia uždrau- kaimelių. Audringas van- 
Ispanijos raudonųjų duo nunešė ir apgriovė 

20,000 namų. Potvyniai a- 
pėmė maždaug vieną treč
dalį Indijos, o kitas treč
dalis kenčia dėl baisios 
sausros, kuri sunaikino 

I visą derlių.

dė
• valdžios karinėms jėgoms 
Į šaudyti Algeciros prie
plauką, kuri yra visai ar
ti Gibraltaro.

Gibraltar yra Anglijos 
sala.

Lietuvos aeroklubas ga- 
;vo iš Egipto kvietimą da
lyvauti tartpautiniame ci- 

i vilės aviacijos sąskrydyje.

350 STREIKUOJA
NORTHBRIDGE

Northbridge, Mass. —
Šiomis dienomis Paul

, V* JUrll V j 41UU t“'*’ A ***’k-' *

Darbininkų Radio Programa
Kaunas — Vytauto Di

džiojo universitete studi
juojančių šių metų pava
sario semestre skaičius 
tautybių atžvilgiu šiaip 
skirstosi: lietuvių 2555, 
lenku 84, rusų 40. vokie
čių 30. latviu 9. žvdu 486 
(medicinos fakultete 195), 
baltgudžiu 13. ukrainiečių 
1, švedų 1 totorių 1, kara
imų 1 ir žinių nesuteikė 2. 
Procentais lietuvių 78% ir 
mažumų 22%.

šaudyti belaisvių.
šeštadienį, rugpiūčio 15 dieną, 2 vai. po pietų į- 

__vyks Darbininkų Radio Programa, kurią išpildys 
TOLE- Naujosios Anglijos Lietuvių Muzikų - Vargonininkų 

choras ir Keturii; Karalių orkestras.
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 

Rugpiū- locycles ir klausytis gražių lietuviškų dainų ir muzi- 
čio 10 d. paskelbė streiką kos įį radi.°. Stoties WCOP, Boston.
Hhin FhaI iZ Draugijos ir biznieriai nriduokite skelbimus nneš

r šeštadieni arba ne vėliau šeštadienio rvte prieš 10 va- 
Northwestem Ohio Natų- land3 ieigu norite kad šeštadieni būtų paskelbta 
ral Gas Co. darbininkai. Ų>arbįnįnku Radio programoje. Skelbimų kainos vi- 

į Gyventojams yra pavojus sįems prieinamos. Vienkartinis skelbimas $3.00. Du

GAZO DARBININKAI 
SUSTREIKAVO 

DOJE

Toledo, Ohio

netekti gazo. Darbininkai kart ar daugiau $2.50 už kiekvieną kartą. Skelbimus 
reikalauja pakelti algas ir priduokite asmeniai arba siųskite adresu: Darbininkų 
pripažinti uniją. Radio, 366 West Broadway, So. Boston, Mass.

i 
)
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VIETINĖS ŽINIOS
'0»

-------- -TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

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

LANKĖSI
KAN. DR. F. KEMĖŠIS

MIRĖ
Rugp. 11 d., mirė, Mari

II
. { , **-' ♦ ■ • z • . • - # . < . ■ t t

joną Radelyfe (Volunge
i

kun. Dr. J. Navickui ir 
klebonams kunigams: P. 
Jurui, P. Virmauskiui, P. 
Juškaičiui, K. Vasiui, Dr. 
A. Bružui, J. Švagždžiui, 
J. Vaitekūnui, Diy J. Pąu-į 
liukoniui, S. Bucevičiui, | 
J. Vosyliui, J. /Pldybkui, 
F. Norbutui, P, Skrode-: 
niui, J. Petrauskui, J.! 
Jančiui ir kitiem^. /Ypač! 
reiškiame mūsų^gilią pa
dėką už prijautimą'mūsų, 
darbo ir išreikštus viešus 
sveikinimus ‘Darbininke’: 
kun. K. Urbonavičiui, Re
ktoriui, kun. Dr. J. Navic
kui, kun. J. Vaškui, Dr. 
J. Leimonui; klebonams: 
kun. P. Virmauskiui, kun. 
P. Juškaičiui ir kun. K. 
Vasiui. Šie visi sveikini
mai mums yra labai dide
lė moralė parama ir di
džiai įvertinami. Jie sutei
kia ateičiai daug energi
jos ir pasiryžimo toliaus 
darbuotis.

Taipgi priklauso didi 
padėka mūsų darbinin
kėms ir darbininkams, 
sunkiai dirbusiems laike 
dainų šventės (gaila, kad 
neturime jų visų vardų) 
So. Bostono, Norwoodo, 
Nashua, Worcesterio ir 
Lavrenco. Labai atjau
čiame jų sunkų darbą per 
ištisą karštą dieną. Taria
me visiems širdingiausią 
ačiū! Esame labai dėkingi 
mūsų chorams už ištver
mę ir koperaciją. Reiškia
me padėką “Darbininko” 
redaktoriui p. A. Kneižiui 
už suteikimą paramos, 
taipgi visam ‘Darbininko’ 

ką dvasiškiams, už parė- štabui už laiku ir gerai 
mimą ir atsilankymą į i spaudos darbų atlikimą, 
dainų šventę: Marianapo-iN. A. Varg. Apskr. vald.: 
lio kolegijos Rektoriui

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKATaigi ketvirtadienį, rug-'M 1 “RAINI! ŠVFNTP^ 

piūčio 13 d. miesto mayo-| IEQ
ras Mansfield įsakė pa-l 
naikinti beano žaidimų 
leidimus.

Beano žaidimų operato
rių raketiriavimą iškėlė 
Boston Better Business 
Bureau.

Bostono miesto leidimų 
biuras išduos naujus leidi
mus tik tiems, kurie aiš-[ 
kiai įrodys, kad pelnas iš 
beano žaidimų eina labda
rybei.

ko rengėjų susirinkimas į- 
i vyks penktadienį, rugp. 14 
d., 8:30 vai. vak. bažnyti
nėje salėje, W 5th St. R.

H

Rugpiūčio 13 d. “Darbi
ninko” redakcijoje lankė
si LDS. ir “Darbininko” į- 
steigėjas Kan. prof. Dr. F. 
Kemėšis. Drauge su juo 
atsilankė senas ir nuošir
dus “Darbininko” bendra
darbis kun. J. 
ką tik atvykęs 
vos.

Abu svečiai 
Marijanapolio 
lydimi J. Pilipausko ir J ^e^ Mass. 
B. Laučkos.

Prieš atsilankydamas 
“Darbininko” įstaigo j e, 
Kan. F. Kemėšis aplankė 
kleb. kun. Pr. Virmauskį, 
kurs garbųjį svečią ir jo 
bendrakeleivius maloniai 
pavaišino. Po vaišių kun. 
Virmauskis pakvietė kan. 
F. Kemešį aplankyti pa
togiąsias L Str. maudy
nes.

Vakare kan. Kemėšis iš
vyko į Brocktoną pas kun. automobilių. Goodwin sa- ■ žaidimų skiriama tik ma- 
J. švagždį. _ ko, kad statistika auto- ža dalelė neva labdarybei,

Zabulionis,
iš Lietu-

namuose
27 metų 
augo ir 
Bostone.

vičiutė) savo 
540 E. 7th St., 
amžiaus. Gimė, 
šliubavosi Šo.
Sirgo vidurių liga devynis 
mėnesius. Paliko vyrą Ro- 

i bertą, tėv^, motinu, du 
broliu ir seserį. Laidoja
ma iš šv. Petro bažnyčios 
su šv. mišiomį§, rugp. 14

atvyko išjd , 9 valJ šv. Marijos 
kolegijos, (kapuose, Brookline Villa-

FEDERACIJOS SKYR- 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, rugpiūčio 18 
d., š. m., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje W. 5th 
St. įvyks mėnesinis 3 Fe
deracijos skyriaus susi
rinkimas. Kviečiami visi ? T - T’ • draugijų atstovai atsilan
kyti. Valdyba.

į 
‘I

I

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

vaikams.
Adresas:

98 Tonatvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

N. A. Vargonininkų ap
skritys, iš gilumos širdies 
reiškia padėkos žodžius 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu suteikė mums pagal
bą rengiant pirmąją Dai
nų šventę, ši pirmoji jun
gtinių chorų dainų šventė 
skaitoma pilnai nusiseku
si dėka mūsų prietelių ir 
rėmėjų. Džiaugiamės, kad 
virš pusmečio laiko ne- 
lengvaus darbo vaisiai ne
nuėjo veltui. Esame labai 
dėkingi kun. K. Urbona
vičiui už pasakytą įžangi
nę kalbą, atidarant dainų 
šventės programą. Įžangi
nė kalba lyg saulė nušvie
tė tamsumus, atidengė 
mūsų tautos dainų groži-Į 
meną, ją dabino poetiš
kais sakiniais ir charak- 

| teringomis ištraukomis iš Į 
liaudies dainų. Ši kalbai 
buvo puošnus šios dainų 
šventės apvainikavimas. į 
Širdingas ačiū kun. J. 
Vaškui, M.I.C., už progra
mos vedimą; Daktarui J. 
Leimonui ir p. J. Laučkai 
už pasakytas kalbas ir 

į sveikinimus Lietuvos jau- 
Į nimo vardu.

Taipgi reiškiame padė-

l • v
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PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTISVYČIŲ SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 17 Algirdo kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šį trečiadienį rugpiū
čio 19 d., 8:30 vai. vak. L. 
Vyčių kambary.

Kadangi susirinki m e 
bus svarbių reikalų ir at
stovai sugrįžę išduos ra
portus iš Seimo, todėl bū- 
Į tų visiems pravartu daly-

MAYORAS SUSTABDYS 
BEANO ŽAIDIMUS

Sugrįžęs iš Europos 
Bostono miesto mayoras 
Mansfield pareiškė laik
raščių korespondentams, 
kad jo pirmas darbas bus 
sustabdyti visus beano 
žaidimus, kurių pelną ne
va skiria labdarybei. Bet; 
policija ir miesto valdžia } į^utP
1______ • Y.’_____ 1____ J 2 1___________— '

GOODWIN ęUSILĄŲKĖ
GRIEŽTQ§
Mass. valstybes automo

bilių registrątorius Frank 
A. Good\yin susilaukė 
griežto pą§mepkimo ir 
kritikos dėl išleisto pa
tvarkymo, kad visi auto
mobilių vairuotojai, kurie 
turi 65 ir daugiau metų 
amžiaus, turi išlaikyti kas 
met tyrinėjimus vairuoti turi žinių, kad iš beano

i
Į
I

v •

J. Švagždį.
Kan. Kemėšis į Lietuvą mobilių nelaimių parodo, 0 beveik visą pelną pasii- 

įšvyksta rugp. 18 d. Ikad senesnieji turį dau-ima raketieriai.

SUGRĮŽO MAYORAS 
MANSFIELD

Rugpiūčio 12 d. laivu Ue 
de France sugrįžo iš Euro
pos Bostono miesto mayo- 
ras Mansfield. Mayoras 
Mansfield praleido 6 sa
vaites Europoje.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios Tūžies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

I

kad senesnieji turį dau-ma raketieriai. 
giau visokių nelaimių, ne
gu jaunesnieji. Bet senes
nieji vairuotojai sako kaip 
tik priešingai.

Tokiu patvarkymu Goo- 
dwin diskriminuojąs se
nesniuosius automobilių 
vairuotojus, sako Mr. Sin- 
ger, kuris įrodinędamas, 
kad senesnieji yra atsar
gesni vairuotojai, pareiš
kė, kad ir jis pats vairuo
jąs automobilių nuo 1914 
metų ir dar nė kartą ne
turėjęs nelaimės.

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway, 

SOUTll BOSTON, MASS.

i.

366 VV. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor
chester St., So. Boston.

DIDELIS
IŠVAŽIAVIMAS

Rengia Kosciuszko Institute iš 
Roxbury, Mass., Sekmadieni, 
Rug-p.-Aug. 16, 1936 m., Oakland 
Grovc East Dedham, Mass. Bus 
visokių pasilinksminimų ir žais
mų. Atsižymėjusiems bus duoda
mos dovanos. Įžanga 25c. Visus 
kviečia dalyvauti. (11-14)

PARSIDUODA — Vienos šei
mynos namas Dorchester. Namas 
6 kamb., visas apšildytas, 3 karą 
garadžius arti Columbia Station, 
40 Carson.

♦ ♦ *

2 šeimynų namas 4-7 kamba
rių. Visi patogumai ir šiluma. 
Namas arti Columbia St. Atsi
šaukite 40 Carson St. (11-14-18)

PARSIDUODA — 2 namai su 
garadžium, 30,000 pėdu žemės 
(pusė akerio). Namas randasi 12 
mylių nuo Bostono, Randolph 
miestely. Vieta tinkama auginti 
vištoms. Kaina 3.500. Pašaukite: 
Col. 3089. ' (11-14)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STTOEBAKEB
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysCitj aoto- 
mobilins. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St 

tSOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

TRILYPĖS GEGUŽINĖS 
Rengimo komisijos 

SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio - Aug. 17 d., 

8:00 vai. vak., Šv. Petro 
parapijos salėje, 492 E Se- 
venth St. įvyks L. Vyčių, 
LDS. 1-mos kp. ir Choro 

; trilypės gegužinės rengi
mo reikalu svarbus susi- 

į rinkimas. Prašomi visi ko
misijos nariai dalyvauti.

Valdyba.
—

LABDARYBEI IR JAU
NIMUI PIKNIKAS

Rengiamas piknikas, ku
ris įvyks Rugsėjo - Sept. 6 

j dieną, š. m., Kęstučio dr- 
jos darže, Dedham, Mass., 
gražiai daromi prirengia- 
puikiai vyksta. Prirengia
mieji darbai planuojami. 
Užkviesta ištisa eilė drau- 

’ gijų, kurios pasižadėjo 
Į remti nariai pavieniai ir 
kaikurios išrinko net dar
bo komisijas. Pavyzdžiui 
Šv. Petro ir Povilo paš. 
draugija išrinko Stanislo
vą Komičįų ir p^ Žurom- 
skį, ir dar įteikė saviems 
atstovaptįs auką nuo drau
gijos. Užkviesta didžiulė 
šv. Jono E v. BĮ. paš. čir-ja, 
kuri remia pavieniai na
riais. Taipgi užkviesta ir 
remia Šy. Kazimiero pąš. 
draugija. Nuoširdžiai re
mia bažnytinės idėjinės 
draugijos, kurios išrinko 
po virš septynis darbinin- 
kus-es. Entuziasti n g a i 
darbuojasi L. Vyčių 17 
Algirdo kuopa. Taipgi pa
sižadėjo p. Stud. Jurgelai
čio jaunuolių grupė pasi
darbuoti su savotiška pro
gramą ir bizniu. Atrodo 
pradžia labai gražiai pa- 
grista visų nuoširdumu ir 
bendru darbu.

Sekantis Labdarybei ir 
sportui (jaunimui) pikni-

I

I

v*

Širdingai kviečia visus.
Kuopos Valdyba

VYČIAI ŽAIS SU 
ČAMPI JONAIS

Sekmadienį, rugp. 16 d. 
3 vai. po pietų, Columbia 
Stadiume vietinis Vyčiij 
baseball ratelis žais su 
Kearns Club iš Lynn, 
Mass. Šis ratelis yra lai
mėjęs čampijonatą Class 
A. divizijoje Lynno aps
krityje. Ateikime pasižiū
rėti kaip mūsų sportinin
kai plieksis su čampio- 
nais. Rocky.

i

delei pagydymo visokių 
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba 
šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas,

patarimas dykai visą šj mėnesį. 

Dr.Grady,327BTorZD^. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare ; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

V '■>

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trušas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltųKepa iš geriausios rusies miltų 

| juodą, ir baltą, duoną. Reikalaukite 
krautuyėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

GRABORIAI

‘ Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Biiilding

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki i 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-i 
sas uždarytas subatos vakarais ir: 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimū ir X-Ray
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

PIKNIKAS PAVYKO
Šv. Kazimiero R. K. dr- 

jos susirinkime, rugpiūčio 
9 d. pikniko1'* rengimo ko
misija, kuris įvyko liepos 
19 dieną, išdavė raportą. 
Iš raporto paaiškėjo, kad 
piknikas pavyko ir drau
gijai liko gryno pelno 
$123.00. Draugija dėkoja 
nariams rengėjams ir to 
pikniko dalyviams.

Kazimierietis.

i

rengia LDS. 1-ma kuopa. 
L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pa ir Šv. Petro parapijos 
Choras.

Ši trilypė gegužinė žada 
būti labai įspūdinga, nes 
visas So. Bostono jauni
mas seniams padedant 
smarkiai dirba.

Paruošta įvairi progra
ma: sportas, lenktynęs,
ir kiti komiški dalykėliai.

Trūbočius.

A.
r; r

251

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
NedSIiomfs nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

T Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

LIETUVIAI ŽAIDŽIA SU 
AIRIAIS

So. Bostono lietuviai 
jaunuoliai, p r i kl a u s ą 
Friais A. A. susitarė su 
tos pačios organizacijos 
nariai airiais ir sudarė du 
baseball rateliu: lietuvių 
ir airių. Jau jie žaidė tris 
iš septynių žaidimų. Ai
riai laimėjo du žaidimu. 
Lietuvių ratelyje yra šie: 
V. Zarveskas, S. Dam
brauskas, G. Paplauskas. 
J. Šertikas, G. Aimondas, 
A. Darliunas, T. Ulanas, 
V. Sinkus, P. Appletonski 
(?), V. Šumskis. Pažymė
tina, kad airių ratelis ne
apsėjo be lietuvio. Jame 
yra Pavydis. Ir kur tų lie
tuvių jaunuolių nėra. Lie
tuviai jaunuoliai, jeigu dėl 
kokių nors priežaščių ne
gali ar nenori priklausyti 
prie L. Vyčių organizaci
jos, tai galėtų turėti savo 
klubą. Priklausimas prie 
tarptautinių klubų ar or
ganizacijų kaip tik silpni
na lietuvių pajėgas, maži
na lietuvių garbę ir kredi
tą. Rap.

iI

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitle- 
sinu ir amblIJoniS- 

(aklose) akyse sugrąžinu 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
447 Broadway, South Boston

TRILYPĖ GEGUŽINĖ

I
Rugp. 14 d., 4 vai. po 

pietų, įvyksta, Šv. Petro ; 
bažnyčioje, bernaičių - 
mergaičių išpažinčių klau
symas.

7 vai. vak., bus trumpas 
Studentų Draugijos susi
rinkimas, bažnytinėje sa
lėje. Mokslus einąs pauni- 
mas ir jų tėvai gerai pa
darytų, jei nuoširdžiai pa
remtų katalikišk o s i o s 
moksleivijos judėjimą.

7:30 vai. vak., Šv; Va
landa bus laikoma, Šv. 
Petro bažnyiočje ir klau
somos išpažintys prieš 
Marijos šventę.

8:30 vai. vak., bažnyti
nėje salėje bus svarbus 
susirinkimas kas link 
sportų ir labdarybės iš
važiavimo, įvykstan č-i o 
rūgs. 6 d., Kęstučio Darže.

Mūsų sportininkai ir ki
ti šiuo išvažiavimų inte
resuoti, privalėtų susi
prasti - padirbėti, jei ne
nori čiaudėti kaip profesi- 
jonalai už nedalyvavimą 
Dainų Šventėje.

Rugp. 15 d., yra tai 
Šventė Panos Marijos 

' Dangun Ėmimo. Reikia 
katalikams išklausyti šv. 
mišių.

Šv. Petro bažnyčioje mi- 
va-

v

Pirm. A. Visminas 
Rašt. J. Tamulionis 
Ižd. R. Juška.
• z. f t r•

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauūa ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namti tel.: Šou. Boston 2483.

i S. BARASEVIČIUS IR I
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
TURI NOTARO TEISES 
W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590 
Ames St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 390

254

113

j Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

i

ADVOKATAI i

Sekmadienį, rugpiūčio, šios bus sekančiomis
23 d., š. m., Kęstučio dr-( landomis: 5, 6, 7, 8, ir 9. 
jos darže, Dedham, Mass J Paskutinėse šv. mišiose 
Oaklanda Grove, įvyks bus sakomas ir pamoks- 
trilypė gegužinė, kurią las. Vakare bus mišparai.

•F

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

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS 
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

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

»
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass

1
1
2

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, - Montello, Mass.

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 158 W. 7th St.
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

x X
I

g

F. VVAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS

409 VVINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS. 

Prieš lietuvių bažnyčią 
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KTRkland 9221 
Namo Tel. TROvvbrldge 6434 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Re*.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.
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J. E. GUB. CURLEY LAIŠKAS DAINŲ ŠVENTĖS 
RENGĖJAMS IR DALYVIAMS

Visiems žinoma, kad gub. James M. Curley buvo 
pasižadėjęs dalyvauti N. A. Dainų Šventėje, Palango
je, Lawrence, Mass., bet neatvyko ir nepranešė prie
žasties. Liepos 31 d., p. muz. J. Žemaitis gavo šiokio 
turinio laišką:

THE C0MM0NWEALTH OF MASSACHUSETTS

ENECUTIVE DEPARTMENT
S.TATE H0USE. BOSTON

.

EXTRA!
PRANEŠIMAS VARG. 

SĄJUNGOS SEIMO
‘ REIKALU

ŽJAkBlNlNĖAS 3.

JAMES M. CURLEY
Governor

Julv 30, 1936
Mr. Joseph K. Žemaitis,
51 Mendon Street, 
AVorcester, Massaehusetts.
M y dear Mr. Žemaitis:

I am direeted hv His Excelleney the Governor to express his 
deep regret at his inabilitv to have atTended the Songfest of the 
Lithuanian Choirs at Methuen on Sunday lašt.

Uis Exeellency had sėt apart this date and his heart was sėt 
on attending this funetion, not only because it wou!d give him a 
chance to meet his many Lithuanian friends, būt also because such 
a funetion would vield him that respite from the arduous labors 
of the governorship.

Unfortunatelv. a most importar.t matter arose. vhich held him 
in lelegraphie and telephonie eommunication \vith Washington 
throughout the afternoon and earlv evening in relation to the Citv 
of Boston new eonrthouse project. You have undoubtedly read in 
the papers the fruition of those Sunday deliberation and communi- 
cations whieh, of eourse. as you appreciate, could not have been 
anticipated.

His Exeellenev feels that in the light of the situation as thns 
explained, you will eonvev the story to his friends who expected 
him to be present as he had intended to be lašt Sunday.

With highest regards, I am,
Sineerelv,

William A. Murphy,
Assistant Secretarv.

• ?

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyn, N. Y. — Kaip 
jau buvo spaudoje pažy
mėta, kad V-kų Sąjungos 
jubiliejinis 25 met. Sei
mas, su visais jo parengi
mais, įvyksta rugpiūčio 
19 d. šv. Jurgio par., 207 
York St. Brooklvn, N. Y. 
Bet atsirado kiti “rengė
jai”, kurie išvakarėse 
(rugp. 18 d.) rengia Klaš- 
čiaus parke Maspethe ‘su
sipažinimo su vargonin- 
kais koncertą” ir mini, 
skelbia per radio, kad 

i koncerto programoj daly
vaus: Čižauskai 
morės, Nekrašas 
roito, Kudirka ir 

' iš Chicagos. Tad
V-kų sąjungos centro val
dybos narys ir seimo ren
gimo komisijos pirminin
kas, kad nesuvedžioti pu
blikos, šiuomi pranešu, 
kad minėtas parengimas 
nieko bendro su V-ku są
junga neturi ir virš išvar
dinti asmenys to koncerto 
programoje nedalyvaus. 
Bet jie dalyvaus ir prog
ramą išpildys tik poseimi- 
nėje vakarienėje. Šv. Jur
gio par. svetainėje.

Jonas Brundza,
V-kų S. S. R. Kom. Pirm

i

Pirkite Kailinius Dabar!
Sutaupysite Nuo 40 iki 70 Nuošimčių

I. J. Fox didžiausia kailinių įstaiga Amerikoje, šį mėnesį skelbia 
Rugpiūčio mėnesio Kailinių Išpardavimą. Dabar pirkdami kailinius ga
lėsite sutaupyti nuo 40 iki 70 nuošimčių. Taigi; lietuvės moterys ir mer
ginos, pasinaudokite šia proga — pirkite kailinius dabar!

Perkant kailinius dabar galite įmokėti mažą depozitą, o vėliau išsi
mokėsite mažomis sumomis.

DYKAI STORAGE — Kas dabar pirks pas I. J. Fox kailinius, ga
lės juos pasidėti į apsaugos vaultą iki ateinančiai žiemai ir už tai nieko 
nereikės mokėti.

Atėję į krautuvę visuomet reikalaukite p. Bernardo Koraičio, kuris 
yra lietuvis šios įstaigos atstovas. Jis jums kuogeriausiai patarnaus.

RODOMI MODELIAI — Šioje krautuvėje panelės rodo vėliausios 
mados kailinių modelius. Parašykite p. Bernardui Koraičiui, Lietuviui 
I. J. Fox atstovui, o jis jums prisius 2 tikietų veltui. Pasinaudokite pro
ga!

I

iš Balti- 
iš Det- 

Sabonis 
aš, kain

vadina sukilėlius), bet kad 
pateisintų apiplėšimą-va- 
gystę. Komunistai, pasi
grobę Rusiją, apiplėšė, 
plėšia Ispanijoj, na jau

turtus

ir ten pravesti plėšikavi
mo darbus.

Komunistai dar tuo ne
pasitenkina. Jie planuoja 
sukelti revoliuciją ir kito
se valstybėse. Jung. Vals-

Ispanijos raudo n ų j ų Taigi darbininkai teįši- 
valdžia, turi būti perma- i tėmija, kad komunistai Is- 
tydama sau galą, laisvai1 panijoj veda kruviną karą 
leidžia komunistų bude- J ne kad apgintų darbinin- 
liams plėšikauti tuose kus nuo fašistų (taip jie 
miestuose, kuriuos ji te
belaiko savo kontrolėje. 
Komunistų gaujos plėšikų 
sudegino šimtus bažnyčių, 
nužudė tūkstančius kuni
gų, vienuolių ir pasaulio- turi paruošę planus sukel- 
nių. Bažnyčių, vienuolių ir ti revoliuciją Prancūzijoj 
privačių šeimynų ir asme
nų turtus užgrobė ir nusa
vino. Nusavintus
perdavė Ispanijos raudo
nųjų valdžiai, kuri paėmė 
kaip savo turtą.

X

Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeiminin.kė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knygą — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway, South Boston, Mass.

• v

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER, MASS.

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

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

v •

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Pirmininką — Eva MarksienS,
825 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-plrm. — Ona JankienS, 

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot Ra.4t — Ellzabeth Oialls, 

111 H. St So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU Boston 9282

Fin. RaAt — Marijona Markoni n 1B, 
29 Whipp»e ------

Tel. Parkvray 0558-W
Iždininke — Ona Staninllntt,

105 West 8th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdar* — Ona MisgirdienS, 

1512 Oolnmbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JannAonlenė, 

1428 Colnmbia Rd., So. Boston. Mass
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio.

Avė., RrMlindale, Mnu.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas ftvajrždys,
fiOl 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. Aleksandras TvnSka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

Alininkas Pranas Tuleikls,
109 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

MarSalka Jonas Zaikis.
7 VVlnfleM St, So. Boston, Mass. 

Draugija Įniko snslrlnklnius kas tr> 
čią nedčklienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 

15. 7th St, So. Boston, Mass.

tybių valdžia, jeigu tik 
'laiku nesugriebs komunis
tų už pakarpos, tai gali
mas daiktas, kad komu
nistai ir čia pradės krau
jo praliejimą.

Šiandien Jung. Valsty
bių piliečiams paaiškėjo, 

| kad komunistai prisifren- 
: gę darbininku organizaci- 
į jomis yra giliai įleidę sa
vo kruvinus nagus į Dėdės 
Šamo kūną - valstybę 
Socialistai ir komunistai 

i susivieniję siunčia tūks
tančius dolerių Ispanijos 
komunistams neva kova' 

j su fašistais. Bet tikreny
bėje komunistai - socialis
tai Ispanijoj kovoja su 
tais, kurie gina valstybės 
neliečiamybę piliečių lais- 

Įvę ir jų turtą.
Sovietų Rusijos komu

nistai jau pasiuntė Ispa
nijos komunistams 240 
milijonų rublių. Vadinasi, 
sovietų valdžia visa pajė
ga ir turtu remia Ispani
jos raudonųjų budelių ka
rą. Sovietų valdžia baisiai 
veidmainiauja, sakydama, 
kad ji laikosi neutralumo 
Ispanijos klausimu. Jeigu 
sovietų valdžia laikytųsi 
neutralumo, tai ji būtų 
nždraudusi atimti iš ba
daujančių rusų gyventojų 
paskutines kapeikas ir jas 
siųsti Ispanijos komunis
tams. Visiems aišku, kad 
Rusijos komunistai su
rinko ir pasiuntė Ispani
jai 240 milijonų rublių su 
komunistų valdžios žinia, 
nritarimu, o gal ir įsaky
mu, nes šiandien Rusijos 
riliečiai negali nė žingsnio 
bengti be komisarų val
džios leidimo.

LIETUVIS LAIMĖJO 
GOLFO ČAMPIONATĄ

7:80 vai vakare, pobatnytinėj «v< 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raftlnlnkę.

Nashua, N. H. — Rug- 
liūčio 11 dieną čia žaidė 
;olfo “caddies” dėl čam- 
nonato. Žaidė įvairių tau
tų žaidikai — “caddies” 
(golfo įrankių nešiotojai).

SĖKMINGAS PIKNIKAS
Rugp. 9, Maynarde įvy

ko parapijos piknikas. 
| Diena buvo puiki, žmonių 
|, nemažai. Kai kurie sakė, 
g kad galėjo būti apie tūks- 
| tantis. Ūpas pas visus 
f buvo pakilus. Apart vieti- 

nių kunigų dalyvavo ir 
svečių. Buvo nemažai ir 
nrofesijonalų: Dr. J. Lan- 

£ džius su šeima ir kiti.
£ Parapijos choras, muzi- 

kui M. Karbauskui, var-
4 gonir.inkui vadovaujant, 

"ražiai sudainavo anie de- 
šimts gražiu, skambiu dai- 
relių. Publika rerėiosi 

¥ harmonin g u Cambrid^^ 
g choro dainavimu. Garbė 
f var^oninkui ir choristams 

bei choristėms.
Pabaigoje pikniko teko 

nugirsti, kad pritruko val
gių ir gėrimų. Mat rengė
jai nesitikėjo tokios mi
nios ir kad tiek daug vis
ko reikės išleisti.

Šiame išvažiavime buvo
¥ duodama $50. dovanų. Tas 

dovanas laimėjo sekantie- 
t J1

9253 R Szwabs 181 Otis

IŠGIRSKITE IR 
PAMATYKITE!

Kiekvieną antradienį 7:15 
vai. vakare I Fox krautu
vėje yra daroma broadeas- 
tinimas - siuntimas oro ban
gomis dainų ir muzikos. 
Tai-gi ateikite ir pamatyki
te kaip tas yra daroma. 411 nvashington street

1) Bilieto numeris

as

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
\ceeptance for mailius at special rate of postage provided for in Section 1103 

Art of October 8, 1917, authorized on .Tūly 12, 1918

rugių našumas žymiai ma- St., 
žesnis negu pernai.
SUMUŠĖ ŽMOGŲ STREI

KO LAUKE

SUBSCRTITION RATES:
Domestic yearly ............
Foreign yearly .............
Domestic once per week 
Foreisni once per week

yearly 
yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ..................... $4.00
Užsieny metams ...............  $5.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.0e

DARBININKAS
366 West Broadway

Telephone SOUth Boston 2680
South Boston. Mass

Lietuvis vaikinukas, My
kolas Jankauskas, 16 me
tų amžiaus iš Worcester 
laimėjo pirmą vietą. Li
kęs čampionu, jam dabar 
yra proga prasimušti dar 
aukščiau, to mes jam lin
kime.

nuomojama už 27 litus, 
1934 metais — už 28 litus.

LIETUVIAI MADRIDE
SUOMIŲ GLOBOJE

PABRANGO ŽEMĖ

žemės

310 litų. Bran-

Helsinkis — Suomių už
sienių reikalų ministerija 
gavo iš Suomijos pasiun
tinybės Madride žinių, 
kad Suomijos piliečiai, gy
veną Madride, paimti į pa
siuntinybės globą ir apgv- 
vendyti pasiuntinybės rū
muose. Be to, suomių pa
siuntinybėje prisiglaudė 
estų, lietuvių ir latvių Ma
dride gyveną piliečiai.

E. Cambridge, Mass. 
820. 2) Bilieto No. 1598, 
Ronald Geoffrioną 96 
Hampshire St., Cambridge 
310.00. 3) Bilieto No. 202 
Albert W. Nelson, 18 La
ite St., Lowell, Mass. 35.—
4) Bilieto No. 1525 Baby 
Sundukas, 305 Washing- 
ton St., Cambridge S5.00.
5) Bilieto No. 1197 Israel 
Oglile, 9 Union St., 
bridge 83.00. 6) 
No. 1445 Mrs.
66 Market St., Brighton. 
83.00. 7) Bilieto No. 1889 
M. Zaveckienė, 154 Web«- 
ter Avė., Cambridge 82.0C 
ir 8) Bilieto No. 35. Simo-

Everett, Mass. — Prie 
Market Forge kompanijos 
dirbtuvės, kurios darbi
ninkai streikuoja, kažin 
kas sumušė žmogų, kuris 
ėjo, gatve, kur pikietavo 
dirbtuvę streikieriai. Su
muštąjį įmetė į automobi
li ir nuvežė pirm negu po
licija atvyko. Streikierių Į 
vadas sako, kad kompąiii-j 
ja turi pasisamdžius dar
bininką ex - sunkiojo svo
rio čampijoną ir jis prisi-inas Gendvilis, 148 Dotham 
bijęs, kad nekiltų riaušės.

Cam- 
Bilieto 

Jonušienė,

STUDENTAI PRISIEKĖ 
DIEVO MOTINAI

Šiais metais Lietuvoje 
vidutiniškai vienas hekta
ras pirmos rūšies 
kaštuoja 590 litų, antros 
rūšies —450 litų ir trečios 
rūšies
giausia žemė yra Mari
jampolės ir Kauno apskri
tyse, nes čia pirmos rūšies 
ha kaštuoja 680 — 690 li
tų. Pigiausia gi yra —Za
rasų ir Mažeikių apskri
tyse — 505 — 520 litų ha. 
Žemės kaina šiais metais 
Lietuvoje pakilo. Pirmos 
rūšies ha šiemet kaštuoja 
brangiau, kaip pernai, 26 
litais, antros rūšies — 10 
litų. Taip pat pakilo ir že
mės nuoma. Šiais metais 
vidutiniškai vienas ha že
mės, be trobesių, išnuomo
jamas už 29 litus. Tuo tar
pu 1935 metais buvo iš-

AUDRA SUNAIKINO 
2500 HA ŽIEMINIŲ 

PASĖLIŲ

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKĄ, DEG

TINE. ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAISftMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
▼eitut Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Palaukit SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Alytaus apskrityje šią 
vasarą buvo dvi didelės 
ir labai nuostolingos aud
ros. Pirmoji audra, gegu
žės 27 d., siautė pademar- 
klinijo ruože, Merkinės ir 
Varėnos valsčiuose, ir su
naikino žiemkenčių javus 
visu 100% Varėnos, Užu- 
melnyčio, Perlojos, Raibu-. 
cų, Milioniškių, Buroką- 
raisčio, Mardasavo ir kftij 
kaimų.

Liepos mėn. 4 d. vėl au
dra ėjo su didele perkūni-' 
ja ir ledais ir palietė Mer
kinės valsčiaus antrą dalį 
ir beveik pusė Seirijų val
sčiaus. Nuo šios audros 
nukentėjo 67% pasėlių.

Alytaus apskrities agro
nomas ir kiti žemės ūkio 
specialistai baigė jau aps
kaičiuoti padarytus nuos
tolius, iš ko ir paaiškėjo, 
jog audra palietė apie 
2500 ha pasėlių ir padarė 
nuostolių iki 150.000 lt.

Be to, šiemet šiame aps
krityje nepaliestų audros

Šią vasarą tūkstančiai 
organizuoto lenkų jauni
mo iš visų Lenkijos uni- 
r.ersitetų buvo suplaukę į 
Čenstakavą prie Stebuk
lingojo Dievo Motinos pa
veikslo. Juos palaimino Jo 
Em. Lenkijos primas, o 
konferencijas jiems skai
tė garsus lenkų pamoksli
ninkas, J. E. monsinj. Šla- 
govskis.

Skaisčiojo Kalno (Jasna 
Gora) papėdėj išsirikiavo 
anie 40.000 studentų su 
vėliavomis ir prieš Stebu
klingąjį paveikslą davė ši
tokią ištikimybės priesai
ką Skaisčiajai Mergelei:

“Pasižadame ir prisie
kiame Kristui ir Tau, 
mūsų Karaliene ir lenkų 
universiteto jaun i m o 
Globėja, kad mes visada 
ir ypatingai ginsim mū
sų Šventąjį Katalikų 
Bažnyčios Tikėjimą ir 
būsim sūniškai paklus
nūs Apaštalų Sostui. 
Prižadame ir prisiekia-

St... Arlington Hight” 
$2.00.

Turintieji viršuje išvar
dytus numerius ateikite i 
kleboniją, 432 Windsor 
St., Cambridge ir gausite 
savo dovanas. Ateidami 
atsineškite ir tikietėlius 
su numeriais.

Piknikas buvo sekmin- 
gas.

ŠIRDINGIAUSIA 
PADĖKA

Visij parapijos piknike 
darbuotojų, aukotojų ir 
dalyvių prašau priimti 
mano širdingiausios pa
dėkos žodį.

Už jūsų darbus, aukai 
ir dalyvavimą lai Visaga
lis užmoka jums teikda
mas gausių malonių ir te
laimina jus per visas jū
sų gyvenimo dienas.

Kun. P. Juškaitis,
Klebonas.

me ginsią mūsų Tikėji
mą ir padarysią ji savo 
privataus, šeimynin i o 
socialinio, tautinio ir 
viešojo gyvenimo kelro
džiu.”

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.
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‘Penktadienis, Rug’piucio 14, 1936

TELEPHONE
2680 DAĘBI^IJX)<AS

DARbiniNkaS
366 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. Prabanga Ir Skurdas

1936 Tai Ne 1914
Revoliucija Ispanijoje eina tokia kryptimi, kad 

atrodo, jog ji sudarys kibirkštį naujam pasauliniam 
. karui. Dabartinis tarpusavis ispanų konfliktas tai ne 

jų vienų naminis reikalas. Čia eina kova tarp dviejų 
sau priešginingų idėjų — komunizmo ir fašizmo, ir 
dėlto visos Europos valstybės grupuojasi sulig savo 
pažiūrų į rišamąjį klausimą: fašistinės ar bent prieš- 
komunistinės stoja už sukilėlius, gi komunistinės ar 
komunizmo kiek paliestos simpatizuoja esamajai 
“raudonųjų” diktatūrai. Ir ta simpatija ne vien žo
džiais bei jausmais pasireiškia. Vokietija ir Italija 
gyvai, nors gal ir slaptai remia revoliucijonierius, gi 
Rusija ir Prancūzija norėtų išgelbėti desperatiškai 
besiginančią “raudonųjų” vyriausybę. Kalbama apie 
sudarymą neutralumo, tačiau tos kalbos nėra nuošir
džios, nes nė viena pusė nepasitiki, kad antroji neu
tralumą išlaikys. Tuo būdu atrodo, kad sukilimas Is
panijoje gali suvaidinti tą pačią rolę, kurią suvaidino 
užmušimas Austrijos įpėdinio 1914 m. Ir kyla klau
simas, ar šie 1936 metai bus panašūs 1914-tiems?

Pirmu žvilgsniu panašumo, rodos, yra daug. Mi- 
litarizmas dar didesnis negu 1914 m., tautinis įkarš
tis kur kas smarkesnis. Priviso naujų valstybių ir 
valstybėlių, kurių beveik nė viena nėra patenkinta e- 
samomis sąlygomis, visos tikrai ar tariamai jaučiasi 
nuskriaustos. Vokiečių ragai vėl ataugo ir jie ilgiau 
jau nebenori laukti savo nuostolių atgriebimo mo
mento. Po Didžiojo Karo jau išaugo naujoji karta, 
kuri karo baisenybių nėra mačiusi, o vis yra maitina
ma pasakomis apie didvyrių darbus ir įkaitinama iš
pūstomis patriotizmo idėjomis. Tautos knibždėte 
knibžda skautais, kadetais, ir visokiomis sportiškai- 
militarinėmis organizacijomis, kurių nariai degte de
ga pasirodyti būsimais karo herojais. Miestuose ir net 
kaimuose daromi pratimai nuo dujų ir orlaivinių 
bombų apsisaugoti, žodžiu, oras pritvinkęs sprogsta
mąja medžiaga, reikia tik kibirkšties, kad ją uždegtų. 
Ta kibirkštis, daugelio manymu, yra Ispanijos revo
liucija. Tuo atžvilgiu 1936 metai atrodo pavojinges
niais už 1914-tus.

Tačiau yra ir priešingų nuomonių. Tiesa, jaunoji 
karta karo baisenybių nėra mačiusi, bet vadai, nuo 
kurių pareina karo iniciatyva, gerai atsimena, kiek 
nuostolių pastarasis karas yra padaręs. 10 milijonų 
užmušta, 19 milijonų sužeistu, milijardai sunaikinto 
turto, revoliucijos, valstybių sugriuvimas, baisi eko
nominė depresija — tas viskas verčia tautų vadus la
bai ir labai susimąstyti. Jie žino, kad ne tik kareiviai, 
bet ir karo vadai ir valstybių valdovai gali galvas pa
guldyti. Dėl tų priežaščių yra pamato manyti, kad 
valstybės vengs naujo karo kiek galėdamos ir steng
sis bet kokiu būdu Ispanijos krizę likviduoti. K.

i
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i
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į

giamąjam Tėveliui už 
triūsą ir pastangas; pirma 
nekaip Dievas pašauks 
mane, aš turiu vieną mel
dimą.
— Meldžiu sakyti. Noriai 

išpildysiu, jei tik bus ga
limybė.
— Eina apie mano sūnų, 

— pratarė senutė.
Su tuo atsiminimu jos 

visas veidas tuojau išsi
blaivė ir išsigiedrėjo, o 
silpnos akys staiga nu
švito.
— Tai buvo vienintelis 

, mūsų vaikas, vienintelė 
nieko dėl jo 

atsakė gydyto- nesigailėjome. Vaikas bu- 
ir užjaučiančiai jos vo geras ir malonus. Tai- 

Ar tamsta gi, mums teikdavo džiau- 
neturi giminių, gsmą ir paguodą.

Su susijaudinimu senu- 
čia neturiu, — tė pertraukė kalbą, o per 

. nu-
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Motinos Širdis
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muzikos instrumentų gar
sai užpildo gatvę, mišda- 
mi su klyksmu, spiegimu, 
sirenom ir visumoje suda
rydami pragarišką triukš
mą. O naktį karnavalas 
baigiasi alkoholio garuo
se.

Bet ryte jau netenka 
matyti valandėlei atgimu
sios praeities, ir indėnai 
dingsta kasyklose, kur 
prakaitu laisto savo var
gus. Darbas.

“MOTINĖLĖS” DARBAI

Tur būt, nėra pasaulyje mokesnis 
kito tokio krašto, kaip 
Bolivija, kurioj taip nesi- i 
derintų turtas su neturtu, 
kurioj būtų toks didelis 
skirtumas tarp atėjūno 
fabrikanto ar prekybinin
ko iš Europos ir tikrojo 
šio krašto šeimininko rau
donodžio, už grašius dir
bančio vario ir sidabroi ’ *kasyklose, kalnuose ir kt. 
Šitas kraštas yra prie pat 
pusiaujo Pietų Amerikoj 
ir savo sienomis remiasi į 
Braziliją — vakaruose; 
Paragvajų, Argentiną — 
pietuose; Čili, Peru — ry
tuose ir šiaurėje. Kordil
jerų kalnai, čia vadinami 
Andais, išraižo šalį virti
nėm kalnagūbrių ir aukš
tumų, žemesnes vietas pa
likdami tik upėm. T>ose 
kalnuose yra daug visokių 
mineralinių turtų, ku
riems imti yra kasyklų, o 
kasyklose — dirba daug 
žmonių, daugiausia 
nų.

Darbas kasyklose 
sunkus, darbininkai
po 16—18 vai. į parą. Už-

— Tačiau, — atsakė gy
dytojas, guosdamas ją, — 
kaip ilgai žmogus gyvena, 
tai neprivalo prarasti vil
ties.
— Vilties! — pratarė se

nutė pusbalsiai. — Taip, j 
ji tik viena palaiko žmo
gų. — Ir, atsigrįžus į gy
dytoją, ji toliau tęsė: — 
Meldžiu man pasakyti tei
sybę! Dėl manęs, senos 
moteriškės, mirtis juk nė
ra baisi! Aš žinau, kad 
reikia mirti; ir mano gy
venimo valandos yra jau 
suskaitytos. i mūsų vaikas,
— Visi esame Dievo ran-:mūsų laimė; 

koše, — 
jas 
paklausė: — 
kartais 
vaikų?
— Nieko 

tarė ji tykiai. — Tačiau, jos išblyškusį veidą 
jei tamsta būtum tokis riedėjo ašara; lyg pasinė- 
geras ir malonus patar- rusi į gilų miegą ji žiūrė- 
nauti man, tai melsčiau jo prieš save. Matomai 
tamstos pašaukti prie ma- dar kartą atgyjo jos šir- 
nęs Tėvą Anzelmą iš Be
nediktinų; malonėčiau su 
juomi pasikalbėti ir pasi
tarti.

Ji, visa nusilpusi, nuty
lo; ir, dėdama išdžiuvusią 
ranką ant silpnos ir dre
bančios krūtinės, mel
džiančiu žvilgsniu žiūrėjo 
į gydytoją.
— Iš tikrųjų! — atsilie

pė gydytojas. — Tuojau 
nueisiu ir pakviesiu jį pas 
tamstą. Tik tuo tarpu nie
kuo nesirūpink ir būk ra
mi.

Tai taręs, gydytojas iš
ėjo, o ligonė su skaudan
čia šypsena, blykštančio
mis akimis jį išlydėjo.
— Jis man jau nieko ne

pagelbės! — atsiduso se
nutė. — Aš noriai numir
čiau, jei tik bent kartą 
galėčiau dar pamatyti sa
vo sūnų. Tačiau, teesie 
Dievo valia!

* * *
— Ar Tėvas Anzelmas kalbėti: 

neužimtas ? — paklausė 
gydytojas, atėjęs į vienuo
lių gyvenbutį.

Nesenas dar vienuolis, 
malonus, gan augalotas, 
mėlynų perimančių žydrių 
akių ir skaistaus veido, 
mandagiai atsakė:
— Tėvas Anzelmas tik 

ką išėjo, pašauktas. O gal 
aš galėčiau atlikti tamstos 
reikalavimą. Pirm kelių 
dienų atvykau iš Ameri
kos į čia misijų reikalais.
— Čia eina apie dvasiš

ką patarnavimą ir sura- 
. minimą vienos 
čios senutės, — 
dytojas. vmv,

kad ji negyvens ilgai; bile 
valandą ji gali mirti. Jos 
antrašas yra: Mykalojaus 
gatvė, Nr. 5.
— Tuojau pasiskubinsiu, 

pone gydytojau, — tarė 
jaunas vienuolis.
— Širdingai ačiū gerbia- 

mąjam Tėvui, —baigė gy
dytojas.

♦ ♦ *

Trumpas vakaras baigė
si ir sutema palengva še- 
šėlino mažą grįtelę, į ku
rią įžengė jaunas ir pa
maldus vienuolis. Ir, kuo
met jis stojo prie lovos, 
sergančioji senutė su į- 
tempimu į jį atsikreipė ir 
silpnu balsu tarė: 

| — Nuoširdžiai ačiū ger-

I

kuri gyve- išleidę dėl sūnaus mokslo. 
Tačiau, našlė N. nenusi- 

ji buvo gan tvirta 
vienintelis sū- ir surado sau užsiėmimą.

tėvai davė Kiekvieną pelnytą skati-

Šeimoje N., 
no Vilniaus gražioje apy
linkėje, atsitiko nelaimė: minė; 
tos šeimos ,
nūs, kuriam i___  ___ ,
valią, įsipainiojo į nema- ką ji taupė dėl savo sū- 
lones pinkles. Politiškieji 
kurstytojai sugebėjo ga- į 
bųjį moksleivį pavylioti ir 
įtraukti į jų avantūrų rei
kalus. Visa to sėkmė buvo 
ta, kad revoliucijos 1905 
metais jis daug kuomi nu-! 
sikalto. Tik skubiu pabė
gimu išsigelbėjo nuo teis-' 
mo — ištrėmimo. Ir, kaip 
vėliau tėvai dažinojo, jis 
pabėgo į Ameriką. Tėvas, 
užsitarnavęs valdininkas, 
betgi rūstus, pareiškė, kad 
nuo to laiko Pranulis ne- 
beesąs jo sūnumi.

Nuo tos valandos, senat
vės ir liūdesio apsunkinti 
tėvai vieni sau gyveno, 
tik vien su tuo dadėjimu, 
kad tėvas savo širdyje tu
rėjo neišgydomą žaizdą, 
kuri be perstojimo čiulpė 
jo gyevnimo jėgas ir grei
čiau jį artino karstan. 
Dar metams nesukakus, o 
negailestingoji giltinė jau 
užmerkė jo akis, paliekant 
žmoną be tams tikro aprū
pinimo gyvenimui, nes 
turtą, kokį turėjo, buvo

I

naus. O motiniškoji mei
le! kaip esi kilni ir šventa! 
Iš tikrųjų, esi Dievingo- 
sios Meilės atspindis, kurs 
viską perkenčia ir viską 
atleidžia. Tu esi toji bran
genybė, kurią su savim 
pasiėmei po išgujimo iš 

į Rojaus į šią ašarų pakal
nę.

Laikas ėjo skubiai, o 
i motina, nieko negirdėda
ma nuo savo sūnaus, vis
gi nepaliovė tikėjus, kad 
jis kada nors sugrįš prie 
jos. Sugrįš — gal sergan
tis ar neturtėlis, gal ieš
kos prieglaudos ir ramy
bės toje širdyje, kuri ne
nustojančiai ir ištikimiau' 
šiai plaka prie savo vaiko.

* * *
— Nevilk manęs, gydyto

jau, nes aš jaučiu, jog ar
tinasi man galas, — žila
galvė, prastoje trioboje, 
gulinti ant seąos - kanapos, 
senutė, kalbėjo tuos žo
džius gydytojui, kurs, ją 

i užjausdamas, neapleido 
• jos vienos.

I

I

I i

i
|

i
dyj laikai, kuomet vaikas^ 
buvo dar tyras ir nekal
tas, kuomet tėvų namučių 
dar užtekdavo jam ir pa
kankamai dėl jo buvo vi-: 
sas pasaulis. Gi po valan
dėlės, ji pradėjo tęsti to
liau:
— Tai laimingi buvo lai-l 

. kai, kada mūsų sūnus vi- j 
sai mums priklausė. Ne
būtume jo mainę nė ant' 
karaliaus vainiko, nė jo 
turtų. Tačiau, laimė su
dužta, kaip stiklas; taip 
pat ir mūsų laimė subirė
jo į trupučius; praradome 
viską — ne per mirtį, ne; 
tik per gyvenimą, taip, 
per vyliojanti, laisvą, pa
laidų, ištvirkusį gyveni
mą, kurs tiek daug jau
nuomenės įtraukia į pra
sikaltimų klaną.

Jos balsas virpėjo, krū
tinė gyviau kilnojosi ar 
puolė; tik pertraukomis, 
atsikvėpusi, - galėjo toliau j

mirštan- 
tarė gy- 

Man išrodo

indė

labai 
dirba

ir naktį, 
nusikalto, 

sūnus, o 
užmiršta,

toks menkas, 
kad iš jo žmoniškai paval
gyti nėra galima, jau ne
kalbant apie tai, kad bu
tui ir drabužiams pinigų 
nelieka. Gyvena darbinin
kų šeimos miestų pakraš
ty trobose, nežinančiose, 
kas yra langai ir kaminas, 
prisispaudusiose prie že
mės ir laukiančiose, kad 
ne šiandien, tai rytoj ‘jos 
sugrius. Rūbas, kuris daž
niausia puošia darbinin
kus, prastas medžiagos lo
pas apie pusiaujį ir iš a- 
togrąžų augalų lapų išpin
tas apsiaustas.

Bolivija yra labai tur
tingas kraštas. Dideliuose 
miestuose, kaip La Paz 
(valstybės sostinė), San 
Gruz, Sant. Jag ir kt. tel
kiasi europiečiai biznie
riai, didelių turtų maga
zinuose ir prekybos įmo
nėse savininkai. Miestų 
centrai išpuošti moderniš
kom aikštėm, gatvėm, ku
riose nuo ryto ligi nakties 
zuja moderniškiausi auto
mobiliai ir tramvajai, ku
rios naktį apšviečiamos 
fantastiškiausiom rekla
mom. Namai daugumoj 
miestų centruose naujo
viški, kurie negėda būtų 
perstatyti bet kuriame 
Europos didmiestyje. Bet 
kuo toliau nuo centro, tuo 
miestų vaizdai kinta. Mo
derniškos, plačios gatvės 
pavirsta purvinom, siau
rom ir kreivom gatvikėm, 
apstatytom surūkus io m 
lūšnom ir perpildytom ne
malonaus kvapo. Miesto 
šeimininkai nesirūpina ši
tais kvartalais, kaip si
dabro 
Patino
darbo žmonėmis, 
mas jų uždirbtus milijar
dus Paryžiaus, Londono, 
Lisabonos ir Madrido res
toranuos.

Bet ir didžiose gatvėse 
judėjimas margas ir įvai
rus. Čia, žiūrėk, sustojo 
prie magazino lango ele
gantiška moteris, atro
danti tik iš Paryžiaus ma
dų salono, o pro ją neša 
naštą sulinkęs indėnas, ti
krasis šio krašto šeimi
ninkas; čia eina čolos, tai 
moterys, kurių gyslose te
ka ispaniškas kraujas, at
mieštas indėnišku, garsiai 
tauškėdamos kulnais, išsi- 

spalvų 
drabužiais, pilnos judėji
mo, o jas seka ramios iš 
pavėsio seno žilagalvio in
dėno akys, gal jau šimt
metį, gal dar daugiau žiū
rinčios į gyvenimą.

Druro mieste, priklau
sančiam tam pačiam mili
jardieriui Patino, dar ligi 
šiandien likęs paprotys 
švęsti 
šventę”.
kurio metu miestas išsi- 
puošia gėlėmis, gatvėmis 
dūzgia tik iškaišyti ir iš
puošti automobiliai, per
pildyti svetimšalių inži
nierių, biznierių ir kt. Čia 
tik ne automobiliuose ma
tyti ir bailus, užguitas 
darbininkas indėnas, ku
ris tepa junta drąsą ir už
verda šimtmečių paslėpta 
didybe “Inkų įžengimo 
procesijoj”, kur jis leidžia 
sau aktyviu dalyviu pasi
rodyti. Senoviškų indėnų 

i /

bet atskirai rudeni 
Yorke, lapkričio 11 
vai. po pietų Hotei 
Yorker. Seime galės

— Jis turėjo apleisti mū- j 
sų tėviškės kraštą; nieko ! 
apie jį negirdėjome. Susi-| 

i krimtimas vyrą nuvarė į 
kapus; palikau pati viena. 
Tik kartą, vieną kartą a- 
pie jį girdėjau. Velionio 
bičiulis, kurs buvo sugrį
žęs iš Amerikos, kalbėjo, 
kad jį tenai matė. Prastai 
jam ėjosi; nedateklius jį 
padarė dar labiau užmirš- 
tesniu, ytin susirūpinusiu. 
Aš jam rašiau laišką vie
ną ir kitą, melsdama, kad 
sugrįžtų prie motinos, bet
gi jokio atsakymo nega
vau ir nieko negirdėjau.

O vienok kokis tai balsas 
vis kalbėjo man, kad jis 
yra dar gyvas. Laukiau iš 
metų į metus, kad sugrįš- 
tų. Tačiau...

Sergančioji žilgalvė se
nutė vėl nutylo, kad atsi-. 
kvėpus oro, o vienuolis ty-1 
liai sėdėjo ir klausėsi. Pa
skui su ryškiu įtempimu 
ji pradėjo vėl kalbėti:

— Aš maniau, kad sūnus 
užmerks mano akis. O 
Dievas kitaip surėdė. Ta
čiau, nenoriu tam priešin
tis ar prieštarauti. O, ger
biamasis Tėveli, sužinok 
apie jį ir, kaip surasi jį, 
pasakyk, kad aš jį laimi
nu; ir malonėk jam įteik
ti tuos drabnučius, ku
riuos dėl jo sutaupiau, be-

I

I

dirbdama dieną 
Nors ir labai 
tai visgi mano 
motinos širdis 
neatsimena ir viską atlei
džia !

Ji sudėjo abi rankas ir 
meldėsi. O ištartieji mirš
tančios motinos žodžiai 
perėmė vienuolį kokiais 
tai nuostabiais įspūdžiais. 
Tačiau, jis valdė save ir 
savyj slėpė kokius tai 
jausmus. Pagaliau jis pri
silenkė prie ligonės, bet 
negalėjo aiškiai matyti 
jos veido, nes jau buvo 
gana tamsu.
— Ar gerasis Tėvelis iš

pildysi tą mano meldimą? 
— silpstančiu balsu tarė 
merdinti senutė motina.

O jaunas vienuolis iški
liai prižadėjo:
— Taip, prižadu. Tačiau, 

kaip vadinasi tamstos sū
nus? — paklausė vienuo
lis.
— Pranas N...
— Motule! Tai aš juomi 

esu! — šūkterėjo jaunas 
vienuolis ir savo veidą pa
slėpė rankose.
— Kaip tai?... Mano sū

nus?!...
Ir motina priėmė Pas

kutinius Sakramentus iš 
sūnaus vienuolio rankų;! puošę rėkiančių 
paskui jis kartu su moti
na meldėsi, ir pagaliau ta
rė:
— Motule! palaimink 

mane!
Lyg saulės spinduliai 

palietė mirštančiąją moti
ną. Akys, pusiau merdin
čios, atsivėrė, ir iš jų iš
oriško meilė ir laimė. Ji j- 
tempianČiai pakėlė vir
pančią savo ranką, ir, da- 

I rydama kryžiaus ženklą, 
lyg asmuo iš kito pasau
lio, pratarė: 

j — Aš tave laiminu var
dan Dievo Tėvo, ir sū
naus, ir Šventosios Dva
sios. Amen.

Tamsa lengvu, tamsiu 
šešėliu apglobė mirusios 
motinos veidą ir galvą sū- 

. ’ ‘ięs valan-
štikimisfųsią 

širdį žemėje ir nenusto- 
jančią amžinai mylėti šir
dį: Motinos įirflį.

ir vario karalius 
nesirūpina savo 

leisda-

naus. kurs mirties 
dą surado ištiki:

v •

“Inkų įžengimo 
Tai karnavalas,

Rugp. 5 d. š. m., įvyko 
“Motinėlės” Centro valdy
bos posėdis Apreiškimo 
Pan. Šv. Klebonijoje, 
Brooklyn, N. Y.

Valdyba nutarė šių me
tų seimo nešaukti, Kuni
gų Vienybės Seimo metu, 
rugp. 11 d. š. m., Mariana- 
poiy, 
New 
d., 2 
New
dalyvauti visi prieš seimą 
užsimokėję 1936 m. duok
les. Seime bus dvi paskai
tos, kurių vieną skaitys 
pasaulion i s stipendijan- 
tas, kitą skaityti bus pa
kviestas vienas iš vetera
nų “Motinėlės” narių ku
nigų. Centro pirmininkas 
referuos seimui stipendijų 
Konkursą pasaulioni m s 
studijuoti Lietuvos Uni
versitete.

Šiai metais Valdyba ga
vo tik vieną prašymą iš 
vienuolijų: Chicagos sese
rų Kazimieriečių. Valdy
ba todėl čia pat nutarė 
duoti Kazimierietėms dvi 
stipendijas po 300 dol., 
siųsti dvi seseles Lietu
von studijuoti lietuvių 
kalbą Vytauto D. Univer
sitete, Kaune. Kitų vie
nuolijų prašymus, jei pri
sius, turės spręsti pats 
seimas. Valdybos nuomo
nė: reikia remti visas vie
nuolijas, jei jos siunčia 
kandidates Lietuvon kal- 
bš studijuoti. Šiais metais 
ypatingai susirūpinta dau
giau kandidatų rasti, iš
imtinai studijoms Lietu
vos Universitete. Vytauto 
D. Universitetas paliuo- 
suoja nuo mokesčių visus 
“Motinėlės” stipendijan- 
tus.

Į “Motinėlės” amžinus 
narius įstojo kun. Dr. J. 
Končius, kun. N. Pakal
nis, kun. J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas, kun. Ignas 
Kelmelis. Visi užsimokėjo 
ar moka po vieną šimtą 
dolerių. Naujai įstoja kun. 
A. Petrauskas, p. Kaz. 
Vilniškis, p. J. Garšva, 
kun. K. Paulonis. Visi mo
ka po 10 dol. metams. 
“Motinėlė” rūpinsis gauti 
daugiau lėšų, kad kasmet 
galėtų savo apšvietos dar
bą tęsti. Todėl kviečiasi į 
talką visus geros valios 
lietuvius, pavienius bei 
draugijas, ypač prašo į • 
talką visą lietuvišką inte
ligentiją. Mokslus baigę 
stipendijantai prašomi at
silyginti “Motinėlei”, kad 
kapitalas grąžintas galėtų 
rutuliuotis kitų parama?. 
Raginami visi nariai da
bar iždininkui prisiųsti 
metines duokles. Iždinin
ko antrašas: Kun. N. Pa- 
Kalnis, 259 North Fifth’ 
St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius.
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tas dar vienas didelis pik
nikas. Praėjusis piknikas 
davė pelno $1021.78, šis 
piknikas turi duoti daug 
daugiau. Taip ir bus. Ro
dos, tai negalima, bet pas 
mus viskas galima. Pikni
kas įvyks prie bažnyčios 
parke, taip sakant, Gedi
mino kalne, rugsėjo 6 die
ną, sekmadienį; o jeigu tą 
dieną lytų, tai piknikas į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 
7 dieną, Labor Day. Bus 
tai didžių - didžiausias 
piknikas. Visa parapija 
sujudo ir smarkiai rengia
si prie to pikniko. Tikietė- 
liai įvairiems išlaimėji- 
mams jau dabar pardavi
nėjami. Worcesteryje nė
ra tokių kietaširdžių kas 
neremtų naujai rengiamos 
bažnyčios; užtai visi pa-

Praėjusį sekmadienį šv. matys ko dar nematė.
Šeimynėlės dr. turėjo pik- 

iniką bažnyčios parke. Vi
sas pelnas skirtas bažny
čios išbaigimui. Žmonių 
prisirinko pusėtinas būre
lis. Liks gražaus pelno. 
Šv. Šeimynėlės dr. yra pa
laipinė draugija, grynai 
katalikiška, turi labai 
darbščių narių ir užtai 
gražiai gyvuoja. Toji 
draugija jau pirmiaus au
kojo bažnyčiai $100.00.

levičienė, Marijona Ulevi- 
čiutė, Stanislovas Ulevi
čius, Gabrys ir Marcelė 
Šiląlė, Petras ir Gertrūda 
Aliukas, Jokymas ir Mari
jona Burokas, Dr. Pranas 
ir Marė Vaikšnora.

Po $10.00: Jieva Mačiu
lienė, Elena Nedzinskienė, 
Juozas Sabaitis.

Po $5.00: Anielė Ivoš- 
kiutė, Albina Nedzinskai- 
tė, Agota Stelmokaitė, 
Vincas Stelmokas, Motie
jus Stelmokas, Simanas 
Aliukas, Viktoras Mačiu
lis, Petras Stasevičius, 
Motiejus Saurusaitis Jr., 
Petronė Begonienė.

Ankstybi rėmėjai užsi
pelno garbės pas Dievą ir 
pas žmones.

šalia Švenčiausios Trejy
bės. Visos dangiškos galy
bės meilingai Ją patiko. 
Ir tada Ją apvainikuota 
vainiku iš dvylikos žvaig
ždžių. “Danguje pasirodė 
didelis ženklas: Saule ap
siausta Moteriškė, mėnu
lis po Jos kojomis, ir ant 
Jos galvos dvylikos žvaig
ždžių vainikas” (Apr. XII, j 
1). Ir visi angelai ir šven
tieji, nuolankume garbin-, 
darni Dievą, priklaupė, ir. 
Ją pagerbė ir sveikino,1 
kaipo Dievo Motiną ir 
Dangaus Karalienę.

Švenčiausios Marij o s 
siela, išbuvusi tris dienas 
Baltajame Soste, per Vieš
paties Jėzaus galybę, at- 
gal grįžo' į kūną, kurs ta
po iš miego pabudintas ir 
neapsakoma saldybe pri
pildytas, ir tuojau iš nu
mirusių prikeltas. Ir Mei
lingiausias Jėzus Myli- 
miausiąją Savo Motiną ė- 
mė į Dangaus garbę an
gelams giedant: “Angelų 
Karaliene, linksminkis, A- 
ilęliuja, nes Kurį nusipel
nei nešioti, Alleliuja, Ta
ve palaimino, Alleliuja!”

Kokia garbė Marija! Ji 
pasodinta Baltajame Sos
te šalia Švenčiausios Tre
jybės, o tuo tarpu kitų 
šventųjų kūnai pūna kars
tuose, bįra pelenais! Ko
kia laimė Marijai, kad Jos 
šventasis kūnas yra tarp 

Dievo nesu-

NEBŪK NULUDĘS 
VISUMET JUOKIS!

Švenčiausioji Mari j a, j buvo išsisklaidę įvairiuo- 
Dievo Sūnaus Motina, po — ’—----- -m
Jėzaus Kristaus į Dangų 
Įžengimo ir Šv. Dvasios 
atsiuntimo, dar 15 metų 
gyveno čia, žemėje; ir 
dažnai atlankydavo tas į 
vietas, kur Jos Mieliau-j išgirdę apie Jos besiarti- 
sias Sūnus kentėjo, atsi-|nančią mirtį, labai nuliū- 
mindama: 
nūs buvo plaktas! Čia er
škėčių vainiku apvaini
kuotas! Čia po kryžiumi 
parpuolė! Čia tapo nukry-i 
žiuotas!” Tie visi skaudūs į priimdama 
atsiminimai Jos širdį kaip 1-------- 4”*''
kalaviju perverdavo. O a- 
tėjusi į tą vietą, nuo ku
rios Jėzus Kristus į Dan
gų įžengė, atsidusdama. Į 
kalbėdavo: “Nuo čia My-į 
Ūmiausias mano Sūnus į ; 
Dangų įžengė, o mane vie-' 
ną paliko nuliūdime ir > 
varguose. O mano surami-i 
nime ir paguoda! Savo 
Motinai duok jau amžiną
jį atilsį! O Geriausias Sū-! 
nau, neužmiršk manęs nu-i 
liūdusios, ir paimk pas 
Save”.

Ir Jos Brangiausias Sū-{ 
nūs, nebenorėdamas Ją il
giau laikyti tokiame nu
liūdime, pas Ją siuntė an-: 
gėlą, kurs apreiškė, kadi 
trečią dieną Ji bus imta į' 
Dangų oas Mieliausiąją' 
savo Sūnų. Marija iš to ■ manim eik į Dangų! Jau! tarpu tiek šv. kentėtojų 

kūnai guli po žeme tarp 
į ir prakeiktųjų 

žmonių kaulų, tarp viso
kių požeminių biaurybių.

Pagaliau Marija pasie- 
ir, eik į amžinąją linksmybę”, kė Danguje aukščiausiąją 

trečia, kad mirties valan- i Tokiu maloningu "būdu vietą savo Sūnaus dešinė- 
dą Jos Mylimiausias Sū- Nekalčiausios Marijos šie- je, ir Dievas Ją apskelbė 
nūs ateitų pas Ją ir Jos la pastiprinta — be jokių viso Dangaus Karaliene, 
sielą įvestų į Dangaus 
Karalystę.

Meilingiausias Jėzus iš
klausė Savo Motinos troš
kimą ir padarė viską, kaip( 
Ji norėjo ir troško.

Tuo metu apaštalai, ap
sakinėdami Evangeli j ą,

se kraštuose. Tačiau, Vi
sagalio Dievo galybė ant 
jų nužengė, ir debesys 
juos paėmę, stebuklingai 
pristatė ties Švenč. Mari
jos nameliais. Apaštalai,

• v

“Čia mano Sū-1 do ir pradėjo verkti. O Ji i 
juos ragino ir davė pasku- ] 
tinį savo palaiminimą.

Po To Švenčiausioji Ma
rija rengėsi prie mirties, 

šventus sa
kramentus. Tai darė ne 
dėl to, kad Ji būtų jų rei
kalavusi, bet tai darė vien 
dėl to, kad mums paliktų 
nuolankumo ir Dievo va
lios pildymo pavyzdį. Pas
kui Dieviškasis Sūnus su 
dideliu šventųjų būriu ir 
neapsakoma šviesybe iš 
Dangaus nužengė į žemę 
paimti Marijos nekalčiau
sią sielą pas Save. Tai iš
girdusi Švenčiausioji Ma
rija labai nudžiugo ir 
maldingai dėkojo Meilin- 
giausiam savo Sūnui, 
Kurs Ją pasveikino malo
ningais žodžiais: “Sveika, 
Mieliausioji mano Motina! 
Jau atėjo laikas, kad bū
tum ant viso sutvėrimo j 
išaukštinta ir apvainikuo- Į angelų, tarp 
ta! Todėl, kelkis! ir su skaitomų šventųjų, o tuo 

4-i „1- X.. 1---------
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Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir 
i ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet 
n šypsotis.

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo- 
| kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- 
I rių-j vairiausių juokų. Ją parašė J. K. M.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny- 
I bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par- 
i duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užša
li kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadvvay, 
| So. Boston, Mass.

Worcester, Mass.
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AlIČPnę VAPTii DAPAD šino įvairiomis lietuviškų j AUSnUo VAnly rAnAn šokių melodijomis. Visų j 
----------- v _ žmonių ūpas džiaugsmin- 

Aušros Vartų Bažnyčios gas, nes iau aiškiai mato, 
’ kad susilauks savo tikros

: bažnyčios. Tą vakara visi 
sale, i
Lie-

išbaigimo darbas eina vi
su smarkumu. Kur 
miau buvo laikina 
dabar bus bažnyčia, 
pos 28 dieną mūsų klebo-. 
nas kun. K. A. Vasys bu
vusioje salėje surengė pa
skutinį, kaip ir atsisveiki
nimo su sale, balių. Žmo
nių prisirinko gana daug. 
Klebonas rodė ir aiškino 
bažnyčios planus. Vietinis 
choras linksmino gražio
mis dainelėmis. O p. Pra
no Navio orkestras pavai-

I

I

žmonių ūpas džiaugsmin-

labai nusidžiaugė, ir ke- gėlės pražydo, dangiškojo 
liais puolusi maldavo tri-| rojaus paukšteliai čiulba bedievių 
jų malonių: Pirma, kad j ir angelai giesta garbin
tu retų apaštalus prie savo gas giesmes; dabar ap- 
mirties; antra, kad nere- leisk šią ašarų pakalnę, o 
getų 1 piktos dvasios;

Į 
i

nuoširdžiai linksminosi li
gi vėlumai, ir iš to taipgi 
pasidarė žiupsnelis 
naujos bažnyčios 
lams.

pelno 
veika-

y* •
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Juozas ir Marijona Re
meikai susilaukė sūnaus. 
Rugpiūčio 8 dieną pakrik
štytas vardu Robertas - 
Juozas. Krikšto tėvais bu
vo Vincas Koski ir Jieva 
Švedaitė. Krikštyio kun. 
V. Čižauskas.

Kazimieras ir Vladisla- 
va Begonis susilaukė duk
ters. Rugpiūčio 9 dieną 
pakrikštyta vardu Vladis- 
lava - Dorota. Krikšto tė
vais buvo Vincas Begonis 
ir Mable Moberg. Krikš- 
tyjo kun. K. A. Vasys. R.

ĮVAIRŪS skelbimai "
4

Šį sekmadienį, rugpiūčio 
16 dieną, Aušros Bažny
čios parke rengia pikniką 
Merginų Sodalicija. Toje 
draugijoje priklauso virš 
150 merginų. Visos darbš- 

jčios ir smarkios; užtai ti
kimasi ir piknikas bus 

.smarkus. Jos rengia ką 
tai nepaprasto, linksmaus 

j ir gražaus. Visas pelnas 
I 1 • • 1 V v • -T-X

Rugpiūčio 3 dieną Auš- 
: ros Vartų Bažnyčios iš- 
• baigimo darbas pradėtas. 
Kasdien dirba 10 — 12 

Į žmonių. Pradžioje darbas 
j nežymus, nes statoma ruš- 
tavonės, prirengiama tin- 
kui ir šiaip visas paruo
šiamasis darbas atlieka
ma. Bažnyčios išbaigimui |1 
praėjusioje savaitėje au-Į , . . , „ v. .
k o jo dar sekantieji: Anta-: skinamas bažnyčiai. Daug 
nas ir Kotryna Gurgždis i zmonuJ rengiasi dalyvau- 
820 00 i Na, ir kasgi jau neitų

■į merginų pikniką!
Po $15.00: Juozas ir Ma

rijona Stoškus, Simanas ir 
Viktorija Bundza, Juozas ■ 
Maščinskas, Jurgis ir Ju
lė Ivoška, Justinas ir Teo- 

Marija! išmelsk dora Debeikis, Juozas ir - - - ..... - ... Ka_
Džiau-

Tokiu būdu Švenčiausio
ji Marija, Meilingiausiojo 
savo Sūnaus imta į Dan
gų, rado visa, ko tik galė
jo trokšti. Ir mes, o Mari
ja, trokštame gyventi 
taip, kaip šventieji, trokš
tame mirti šventųjų mirti
mi, kad iš arti galėtume 
regėti šventąją Tavo gar
bę.

O, 
mums, kad Tave sekdami, Antanina Onusaitis, 
būtume priimti amžinojon zys ir Pranciška 
garbėn ir, kad galėtume gys, Juozas ir Julė Sinke- 
matyti tai, ką Tu matai,! vičius, Marijona Stelmo- 
kad mylėtume tai, ką Tu kienė, Petras ir Marijona 
myli! Šeškevičius,

RGAVIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.Rugpiūčio 3 dieną įvyko 

Aušros Vartų parapijos 
susirinkimas rudens pa
rengimų svarstyti. Ka
dangi salės tuom tarpu 
neturime, tad ir su įvai
riais parengimais bus 
sunkiau. Vieton rudenio 
metinės vakarienės, kaip 
kad kas metai būdavo,

Marijona U- šiais metais bus sureng-

tikrai išsipildo Šv. 
“Marija

skausmų, be kentėjimų ir Jai 
baimės — išėjo iš kūno. Ruperto žodžiai: 
Apaštalai dideliu iškilmin- Danguje yra Šventųjų Ka- 
gumu palaidojo Jos šven- 
tąjį kūną Juozapato kal
ne. O Marijos skaisčioji 
siela didele linksmybe pa-

: sikėlė į Dangų, kur stojo

• v *

ralienė, o ant žemės visų 
karalių Karalienė. Marija 
Danguje, išskyrus Dievą, 
nieko neturi viršesnio už 
save”.

MILLBURY FUBNITURE
COMPANY

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA 

Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)
ANASTAZAS

(Į Valerą, rankas trindamas gudriai.) 
Jam raganystė matyt negiliuoja, 
Jei parengimas poros nustebiu 
Taip pailsino.

SILVANAS
Kad ir susilpnėjo,

Vis dar tur vįltį nugazdinti mus 
Savo niekais.

VALERAS
(Susiraukdamas ir šiurkščiai.) 
Gana tų juokų,

Mes čia atėjom rimtai pakalbėt.
ANASTAZAS

Teiksies patėmit, pasaulio vąldove. 
Kad su juo rimtai kalbėt negali. 
Nesą jo mintys perdaug yr pakreiptos 
į raganystę.

VALERAS

i

(Maloniai.) 
Jos išsižadėk.

Liauk žaidęs burtais, vėl karžygiu būki 
Ir prieš Apolą nusižeminki.

(Jurgis stovi prieš jį nuliūdęs, nebylys, sutikai 
kvėpuodams.)

Kam prieštarauti visuomenės būdui
Ir prosenelių teises niekinti?
Kam skelbti naujas niektikystes kuomet 
Senieji už tai šaukias atmaudos?

(Pauza. Pažvelgęs į Jurgį su pasigailėjimu.) 
Bet aš atleisiu tuos prasižengimus, 
Nes biauriuos bausme ir kankinimu;
Tik linktelk galvą, mesk žiupsnelį aukos, 
O vėliai būsi pirmu karžygiu.
Vėliai turėsi mano užtarymą;
Vėliai įgysi garbę, įtekmę.

(Išdidžiai mostelėdams ranką.) 
Vėl dvarininkai lenks galvas prieš tave, 
Kad tavo malonės išsimaldaut.
Nes šalia manęs tu būsi pirmiausias;
Tau vėl plauks dienos laimingai, saldžiai. 
Tyli, ir kodėl? Argi tau nerūpi 
Pagerint būklę savo ateities?

SILVANAS
Pulki ant kelių, dėkok už malonę.

(Į Jurgį, kurs stovi galvą nuleidęs ir tyli.)
ANASTAZAS

Jam daugiau rūpi klasta, absurdai.
VALERAS

(Nusiminęs kas kart karščiau ir gailestingiau.) 
Neatsakai man... Vis tyli nuliūdęs...
Argi tau rodos siūlau permažai? 
Gerai!... Tai būsiu duosnesniu, galėsi 
Imti aukščiausią vietą valdžioje 
Ir Romą su manim drauge valdyti. 
Ar tau ir šita kaina per maža?...
Daugiau jąu neturiu kuomi vilioti, 
Apryč paprasto žmogaus prašymo: 
Pąkelki galvą, žvilgterk draugo žvilgsniu; 
Ištieski ranką ir būkim draugais.

(Jurgis pakėlęs galvą pažvelgia į jį labai jaus
mingai.)

JURGIS
Teiksies atleisti, ciesoriaus didybe, 
Man nebylystę... Matau, kad ir tau 
Jau nusibodo pildyt priderystė 
Senosios tvarkos paveldėtojaus, 
Nes širdis purtos, o reik pasielgti 
Šaltai, nejąusliąi, neatleidžiamai... 
Neapsakytai kartu yr ją pildyt, 
Bet jos žvengti nė kaip nešąli;

Ir užvaduot ją negal kiltširdystė, 
Anė malonė; ją reikia atlikt. 
Aš turiu žengti pasirinktu keliu, 
Duosnios malonės jo nepermaino, 
Nes nepermaino esmės tikro Dievo, 
Kurį privalom garbinti visi.

SILVANAS
(Didžiai nusistebėjęs.) 

Jis atsisako aukoti Apolui!
ANASTAZAS

(Cyniškai nusijuokęs.) 
O dievyste, jis tau patarė
Garbinti kryžių... Tai graži Venera 
Yra pamiršta ir paniekinta.

(Valeras piktai pažvelgia į jį, paskui kreipiasi 
į Jurgį ir kalba maloniai, lūkestingai žiūrė- 
dams į jį.)

VALERAS 
Tu neapsvarstei atsakymo savo. 
Aš tau daug siūliau... Dar kart apmąstyk.

JURGIS
(Žiūri į jį su sągaila ir sunkiai kvėpuoja.) 

O kiltaširdi viešpatie, tu siūlai 
Gausiai malonių, valdžią, turtus;
Išreikšdams gerą valią ir sągailą 
Ir reikalauji už tai užmokėt, 
Ne paprastąja svietiškąja kaina, 
Bęt sielos amžina ateitimi...

(Lukterėjęs, sunkiai atsidusęs.) 
Žinau kaip brangint ciesoriaus malonę; 
Kurie ją džiaugias, džiaugiąs gerbūviu.
Ir man gyveninis tikrai plauktų saldžiai 
Jeigu man kaina būt pasiekiama.

(Sunkiai kvėpuoja.) 
Laimė, gerbūvis, turtai, aukšta vieta 
Tai y r dalykai greit praeinami, 
Tuolaikiniai tiktai, nei krislelio 
Sielai apsaugos negali suteikt.
Už juos negalim mokėt amžinyste; 
Už juos negalim savęs pražudyt.
Geriaus bus kęsti skurdą, vargą, kančias

(Bus daugiau)

1
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Baldai, Kilimai. Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOtV Šaldytuvai.

GLENW00D ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kainą. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
tVORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojaa 

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944 

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.
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LDS. N. ANGLIJOS IR MOTERŲ S-GOS APSKRIČIŲ

... 6
Ottawa ir Hull elektros 

vartojimas labai pigiai at- 
seina, tik pusę cento už ki- 
lowat, nes elektros gami
nimo motorus suka van
duo. Petras Alekna.
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ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
I KOLONIJOSE

Kaimynę Kanadą Aplankius
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(Pradžia “Darb.” No. 62.) tai kambaryje kranas, bet X 
menkas malonumas po to- ♦♦♦ 
kia vandens srove, 
kitokios nėra.

Į Ar šiaip kalbėti, ar taip, 
i bet šiuo atžvilgiu Montre-

Nieko tikro nepasaky- olo miestas yra labai ap- 
čiau kaip Montreolas atro- i sileidęs. Gal ir daug kai- 
do žiemos metu, bet vasa-; nuotų atskirose vietose
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rą į jį pasižiūrėjus, —re- vandens išvalymas, betgi, A
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APLINKUI PASIDAI
RIUS

ginys daugiau kaip 
mantiškas! Nors ne vis- tų. Juk ir toliau nuvažia- 
kas gražu kas žiba. vus reikia už maudymąsi V

Aplinkui Montreolas, įmokėti. Mielu noru lauky- £ 
kaip ir plienu apkaltas. I tojai sutiktl! mokėti kete-IX 
tai vandenimis. Bet ta do- centu daugiau vietoje. 
vana nelabai montreolie- "e?b kaitroje trenktis ke- v 
čiai gali gerai pasinaudo-1’’s desėtkus mylių prie jų. 
ti. Paprastas daiktas, kad ’
ir maudymąsis. Daug gir-; 
disi nusiskundimų, kad 
nėra kur išsimaudyti. Gal; 
kiek ir keista, kad kur tik 
pažvelgsi vanduo, o nėra 
kur išsimaudyti. Pastaty
tum klausimą, gal gi esą 
visur gilu ir plaukti ne
moka?! — Tą klausimą su 
pajuoka jie neigia. Kad 
vaizdžiau aprašius tą ‘ne
galėjimą’, tenka pačiam 
pabandyti. Bet pabandęs, 
ne tik, kad turėsi medžia
gos kitam papasakoti, bet 
dar ilgai neužmirši.

Montreoliečiai kalbėji
mu nesistengia įtikinti 
svečią, kad negalima, bet 
sudaro palankias sąlygas 
pačiam įsitikinti. Van
dens, vandens — kaip ‘šie
no’! bet ir smailių akme
nų netrūksta, 
paklausęs lįsi į vandenį 
basas, tuojau kojos rau
donai “pražydi”. To neuž
tenka. Reikia ieškoti gi
liau, kad galima būtų 
kiek plaukti. Rodos, įlin
dęs erškiečių keliais į van
denį iki kaklo, jau jautie
si laimingas ir pasiunti 
porą pajuokos žodžiu vie
tiniams i krantą, kad ne
žino kur nėra pavojaus, 
bet išlipus i krantą jie 
skaniau juokiasi, nes juo
kiasi paskutiniai. Taip ti
krai yra.

Paglamonėjęs rankomis k^i 
vandenį ir jo paviršium 
paplaukiojęs, ilgai neuž
mirši Montreolo maudyk
lių, nes kiek tik vandeny
je turėsi plaukdamas kry
pčių, tiek atskirų ant 
skilvio raudonų rėžų. Vie
nu žodžiu, kad į krantą iš
eini su “žemėlapiu”, ku
ris rodo plaukikui plauki
mo kryptis. Tai taip, mie
li skaitytojai išsimaudęs 
slenki lėtais žingsniais na
mų pusėn, klausdamas ar
timiausio drugštorio... Ne 
vienas tuo nusiskundė, žingsnio 
bet miestas dėmesio 
kreipia.

Kad čia būtų Ispanija, 
tai nieko, nes žmonės prie , v . .
kraujo yra pripratę, bet mokėjų _ 
čia jį matydami raukosi. 1 
Tiesa yra maudyklių ir __ __

ro- išlaidos neabejojant grįž-'v 
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Rugpiučio-Aug. 16,1936
PALANGOS PARKE, LAVVRENCE-METHUEN, 

MASSACHUSETTS

NORWOOD, MASS.
Trečiadienį, rugpiūčio 12 

d. įvyko Šv. Jurgio lietu
vių parapijos vasarinės 
mokyklos užbaigimas. Per 
keletą savaičių vaikai bu
vo mokomi lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Mokv- 
tojavo muz. A. šlapelis, 
lietuvių parapijos vargo
ninkas. Gaila tik, kad ne 
visi tėvai supranta reika
lą siusti savo vaikučius į 
vasarinę mokvkla pasimo
kinti lietuvių kalbos ir ra
šybos.

( Per Gotlienbnnnj, Sveti i ji))

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos

Jjiivų išpliHikimai iš N. Y.
KUNGSUOLM. —RUOPIfčIO 18
DKOTTNIN'GHOI.M, —IIUGP. 27
GRIPSHOLM,-------KUGSRIO 5

KUN’GSHOLM,-------RUGSĖJO 10Šioje dviejų apskričių Gegužinėje yra susibūru- 
sios 22, abiejų apskričių, kuopos. Taigi apima visą šią 
apylinkę.

Tiesa, vasaros laikas yra malonus ir gražus. Tie
sa ir tai, kad vasara žmonės daugiau pažintis atnau
jina su kitų kolonijų pažįstamais ir giminėmis. Tiesa 
ir tai, kad vasara, motinos bei šeimininkės daugiau 
turi progos ištrūkti iš namų nors šventadieniais, kad 
nuobodžią vienodumą pakeitus žaviu reginiu, bei link
sma draugyste. Tačiau nevisuomet galima pasirinkti 
tų gražių draugysčių; gražių vietų; patogaus kampe
lio, kame būtų galima išnaudoti tas malonus laikas 
tikru džiaugsmu. Štai ateinantį sekmadienį, rugpiū- 
čio 16, Palangos parke, Lawrence-Methuen, Mass., 
LDS. N. Anglijos ir Moterų Sąjungos apskričiai, kvie
čia visus savo prietelius, rėmėjus, narius, pažįstamus 
bei pažįstamas naudotis visais teikiamais malonu
mais. Čia ras sau poilsį senelis; čia ras sau pažįstamų 
jų ieškantis; čia ras jaunimas komiško sporto; čia 
ras vandens sporto mėgėjas krištolinį ežerą kame ga
lės pūškauti, plaukyti, maudytis; čia ras miško mylė
tojas — žaliamiškį, o kalno viršūnėje maldai koply
čią; čia visuomenės veikėjai susitiks ir paspaus viens 
kitam nuoširdžięi ranką; čia turėsime progos patirti 
mūsų Moterų veikėjų vaišingumą ir Vyrų prietelin- 
gumą. žodžiu, šioje Gegužinėje teikiama proga gėrė
tis gamta ir patirti, kad “kur du stos, visados dau
giau padarys”. Taigi, kaip matome, šioji dviejų aos- 
kričių Gegužinė yra įvairių galimybių bei progų die
na. Naudokimės, nes kitos tokios dienos negreit susi
lauksime! KVIEČIA RENGĖJAI.

Platesnes ž’nias anie kelione tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūs-i. autorizuoti laiva
korčių aventai ir visi švedų A- 

I menkos Linijos Skyriai.
StVEDISH AMERICAN I.IXE

154 Boylston St., Boston, Mass.

PRŪSU LIETUVIU VE!K!- 
J3 SUKAKTUVĖS

Šiomis dienomis inž. Jo
nas Jasionis sugrįžo iš a- 
tostogų, kurias jis pralei
do New Yorke ir New Jer- 
sey valstybėse.❖
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Iš savo pusės reiškiu jums 
giliausios užuojautos!

Montreolo grožis apgau
lingas. Ne tik su vande
niu, bet ir šiaip. Išsmukęs 
iš miesto, čia pat pamaty
si neva tai parką, kur da
roma veik kiekvieną šeš
tadienį vadinami piknikai. 
Iš toliaus atrodo labai 
gražiai, bet įėjus nei kiek 
neapsidžiaugsi. Ti k r o s 
džiunglės! Vienos pėdos 
platumo alėjos ir tos įvai
riais popiergaliais užterš
tos. Kai kur yra vietelės 
šokiams, bet drėgnos; tai 
kad šokikai nenuklimntų, 
— lentomis išgrįsta. Suo
liuku nei vieno nesimato 
I ir jeigu nori atsisėsti, tai 
tik ant maitintojos žeme- 

! lės. Ir dar kas blogiausia 
ir gal niekur nėra tiek uo
du. kaip Montreolo vadi
namuose parkuose. Ir toki 
aršūs, kad kokia nori būk

I

i

I

Jei tik ne-

i

naudotis. Patogios ar ne
patogios darbui sąlygos, 
bet jie dirba ir nekreipia 
dėmesio, kad kas melagin
gai apie juos plepa. Tikiu, 
kad jie daugiau turėtų ko 
nors parašyti iš savo vei
klos, kaip kitos, kad lietu
viškos kolonijos, bet tą 
pasiūlius atsako,

BALTMORE, MD
Pereitą savaitę šv. Al- 

phonso lietuvių parapijos 
parapijiečiai gavo laiškus 
nuo kun. Antano Dubins- 
ko, kuris nuoširdžiai visij 
prašo sudėti $1500.00 ap
mokėjimui parapijos ap- 
draudos. Prašoma, kad 
parapijiečiai paauk otų

kad ko- 
se<mt.e apsivilkęs, visvien resnondencijoms raš v t i 

laiką jie geriau sunaudos nors po vieną dolerį, kad 
tolimesniam darbui. Nors 
klausiant apie jų veikimą 
žinių visuomet gausi atsa
kymą ir tam laiko atskiri 
asmens nesigaili.

Prie progos teko atlan
kyti Montreolo lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. Joną Bobiną. 
Naudodamasis atvirumo 
principu galiu pasakyti, 
kad yra malonus pasikal
bėti, džentelmoniškas ir 
pilnas švelnaus ir draugiš
ko nuoširdumo. Jaunas, 
bet turi gražią lietuvišką

įkąs.
Nors piknikai daromi 

kiekvieną šventadienį, bet 
be muzikos. Jaunimas 
slankioja paminėt o m i s 
“plačiomis” alėjomis ir 
dėl jų platumo negalėdami 
kartu eiti, eina vienas pa
skui kitą, kaip ir medžio
klėje 
riose 
vieni

neišbrendamose gi- 
Vyresnioji karta — 
“vėsinasi” alum, o 

tuščiomis bonkomis 
uodus vaikosi. Ar šiaip ar 
tain. bet parkas vis tik 
yra lankomas ir už pikni
kus turi nors mažas paja-

v •

neatidėliotų ir nepaliktų 
tą darbą atlikti Jonui. 
Juozui ar Onai, bet visi 
savo pareigą atliktų.

Pereitą sekmadienį, baž
nyčioje, kun. Dubinskas 
prašė ir ragino žmones 
aukoti. Tikimės, kad pa
rapijiečiai įvertins kun. 
Dubinsko pastangas ir 
darbą ir sudės aukų ap- 
draudai apmokėti dau
giau, negu reikia.

KUN. DR. MENDELLS 
ATOSTOGOSE

Trečiadienį išvyko atos-

S

P-lės Alena Jasionytė, 
Ona Gaidulytė ir p. Anta
nas Mickūnas pereitą sa
vaitę dalyvavo L. Vyčių 
seime, Providence, R. I. 
P-lės Jasionytė ir Gaidu
lytė nepasitenkino vien 
seimu, jos buvo nu vyku
sios į New Yorką ir daly
vavo Dr. Juozo Leimono. 
vyriausio Lietuvos Pava
sarininkų išleistu v ė s e. 
Grižo pilnos gražiausių į- 
spūdžių.

P-nai Pranas ir Angelė 
Maciai šiomis dienomis 
susilaukė sūnaus. Rap.

Liepos 11 d. sukako ly
giai 25 metai, kai Tilžės 
krašte, Lankupiuose mirė 
didelis lietuvių veikėjas 
Endrikis Šadagys. Jis gi
mė 1867 m. Per visą savo 
gyvenimą Šadagys buvo 
tvirtas lietuvninkas ir vi
sada mylėjo savo kalbą ir 
visur ją stengėsi užstoti. 
1899 m. Šadagio sumany
mu prie Jagomasto lei
džiamos “Aušros” pradė
tas leisti savaitinis “Na
mų Prietelis”. Pradėjus 
eiti “Pagelbos“ laikraš
čiui, Šadagys buvo pirma
sis jo redaktorius, taip 
pat jis bendradarbiavo ir 
Tilžės “Naujoje Lietuviš
koje Ceitungoje”. Be to, 
jis parūpino lietuviškų na
mu žegnonės įrašėlių ir 
laiškelių, kuriuose buvo 
lietuviški įrašai. E. Šadu- 
srys uoliai darbavosi ir 
lietuvių organizaciniame 
gyvenime. Jis yra parašęs 
knvgelę “Apie tikrą lietu
višką ir sociališką klausi
mą”, kurioje išdėstė, ką 
lietuvninkas turi žinoti, 
kur ir kaip elgtis, kokias 
pareigas atlikti ir kokių 
įeisiu reikalauti.

katalikų knygynas, kurio 
vedėju yra Rusijos buvusi 
barone. Minėtas knygynas 
leidžia katalikams darbi
ninkams laikraštį, du kart 
į savaitę “Sočiai Forum”. 
Be to tame knygyne įvyk
sta diskusijos, kur gvilde
nama darbininkų klausi
mas. Diskusijų vedėju yra 
jaunuolis, p. J. O’Connor.

Yra didelis muziejus, 
kuriame sudėta įvairūs 
rinkiniai iš gyvenimo in- 
dijonų ir eskimosų.

Teko lankyti Kanados 
parliamento rūmus, kurie 
buvo pradėti statyti pra
džioje devyniolikto šimt
mečio ir užbaigti vėliaus. 
Kainavę 40 milijonų dole
rių. Rūmai yra gotiško 
styliaus, su bokštu vidu
ryje. Bokšte yra 53 var
pai; didžiausias sveria 19 
tonų, o mažiausias sveria 
10 svarų. Tais varpais 
skambina, kaip kokis or
kestras groja, įvairius 
muzikos kurinius du kart 
į savaitę visą valandą.

Ottawoj randasi keletas 
lietuvių šeimynų ir kelioli-

ATHOL, MASS.
Šį sekmadienį, rugp. 16 

d. gražiame Brookside 
parke (tarpe Athol ir O- 
range) įvyks milžiniška 
vyčių gegužinė.

Programa įvairiausia: į- 
žvmūs vyčių sportininkai 
iš Worcester, Norwood, A- 
thol ir iš tolimojo Hart
fordo. Bus du baseball 
žaidimai ir teniso.

Širdingai kviečia visus,
Rengėjai.

AR NORI BŪTI
LINKSMAS?

Šv. Jono Ev. ir Šv. Ka
zimiero draugijos visuo
met laikėsi prie lietuvių 
parapijos ir jos svetainėje 
laikė susirinkimus. Yra 
daug aukavusios parapi
jai. Bet šiomis dienomis 
joms buvo atsakyta sve
tainė, nes su klebonu ne
galėjo susitarti dėl mokė
jimo už svetainę. Dabar 
tų draugijų mitingai įvyk
sta Vytauto Klubo svetai
nėje, 2161 St. Catherine 
St.

Šv. Kazimiero draugijos 
mitingai įvyksta antrą 
mėnesio sekmadienį, o Šv. 
Jono Evan. draugijos į- 
vyksta ketvirtą mėnesio 
sekmadienį.

Dėl tų permainų įvyko 
daug nesusipratimų ir ne
malonumų.

Juozas Gyvis,
Šv. Kazimiero d-jos pirm. 

F. Dubauskas,
Šv. Jono Ev. d-jos pirm.

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Joje tilpstą 160 į- 
v airių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:

mas, tai jau reikėtų kiek iškalbą ir yra kuo pasigė- togoms kun. Dr. L. Men- 
nors ir aptvarkyti_ a_p- ^eti. Nesigailėjo pašvęsti delis pas savo mamytę,
švarinti padaryti šiokius- laiko gaunant nekurias iš Bet kun. Mendelis ir atos- 
tokius suolelius ir kit. .
Tuomet parkui geriau ir
tas navadinimas
Šiandieną
<4

ir aptvarkyti_ ap- ^ti. Nesigailėjo pašvęsti delis pas savo mamytę.

dirba.

tiktu, 
geriau tiktų 

Montreolo džiunglės”, o 
ne parkas, nes iš takelio 
iškrypęs — prapuolęs!

Neužtenka, kad neduoda 
žengti suaugę 

ne- , tankiai įvairūs krumokš- 
1 "iai, bet plius dar nuo ne
atmenamų laikų šiurkš- 

' čioji žolė ir tų pačių kru- 
“ ‘ \ Bet

kam čia man tiek daug a- 
r nie tai kalbėti. Buvau ga’ 

žmoniškesnių, bet tolokai, į sykiu. Nepatiko ir dau- 
apie 35-40 mylių ir nevi-, 
siems yra galimybės jas 
pasiekti. Kurie negali 
žmoniškesnių maudyklių saros metu ruošti pramo- 
pasiekti, geriausias nuo gėles. Ir jiems ne geres- 
dulkių ir prakaito ginklas, niais parkeliais tenka

giau neisiu. Tik gaila, kad 
mieli Montreolo lietuviai 
neturi kur žmoniškai va-

.70 žinias, o kurių nežino- togaudamas dirba ka pavienių. Yra du bat-
io (reikėjo ankstyvesnių, tvarko parapijos kalendo- siuviaj kitJ dirba ie. 
bet jis čia tik 7 metai)?"U kitiems metams- Gris dirbtuvėje. Ottiwa 
nurodė asmenis. Kiek ne šeštadieny Athena. norg yra Kanados sostinė,
vietoje, tai zakristijonas. 
Kiek jo didumo, tiek ir 
šiurkštumo. Kad nebūtų 
buvęs klebono brolis, gal 
būčiau nieko ir nelaimė
jęs. bet tasai kiek padėjo 
zakristijoną prašnekinti. 
Aš nepykstu ir maloniai jį 
sutikęs pasveiki n Č i a u,! Katalikų Bažnyčios, ang- 
bet turėtų būti nors prie ’ -
svečių kiek žmoniškesnis. 
Gal ir klystu taip sakyda
mas, bet jis man tokiu 
buvo.

Nepykite, mieli montre- 
loliečiai, jeigu ką nbrs ne 
taip “apgiedojau”. Dabar 
trauksiu į Ameriką mielą, 
nes be jos nerimsta mano 
siela. J. Baravykas.

OTTAWA, GANADA
Grjžtant iš atostogų 

man teko aplankyti Otta- 
wa, Kanados sostinę, kur 
yra apie 130,000 gyvento
jų. Tame mieste yra 29

apie

lų ir francūzų ir viena 
ukrainų. Čia katalikai yra 
vieningi ir pamaldūs. Re
mia ir skaito katalikišką 
spaudą. Sakoma, kad ne
rasi katalikų namo, ku
riame nebūtų katalikiško 
laikraščio. Kanadieč i a i 
sako, kad tas yra prastas 
katalikas, kuris neskaito 
ir neremia savo spaudos.

Ottawoj randasi didelis ku.

bet depresija nemažiau 
palietė, kaip kitus Kana
dos miestus.

Čia priskaitoma 
6,000 bedarbių.

Kitoje pusėje Ottawa u- 
pės randasi miestelis Hull, 
Que., kur gyvena apie 23,- 
000 žmonių. Čia randasi 
didelė Eddie popieros dir
btuvė, tai ar tik nebus di
džiausia Kanadoje. Minė
toje dirbtuvėje darbai ei
na labai gerai. Dirba die
ną ir naktį trys šiftai. 
Dirba beveik visi prancū
zai, nes tame miestely yra 
apie 80% prancūzų. Tai 
darbas gauti kitų tautų 
darbininkams labai sun-

Telefonai: Plaza 1350.

JONAS 6REBUAUCKAS
Graborius ir Bals&muotojM 

423 S. Pac< Streot 
BALTIMORE, MD.

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

Washington St. 
Norvood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gvvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRAB0RIU8 IR
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St
TEL. Broekton 2005
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LIETUVIŲ DIENA PENN- 
SYLVANIJOS RYTUOSE
RUGPICČIO - AUG. 15 
LAKEWOOD PARKE

Dalyvaus Tūkstančiai 
Lietuvių. Mišių ir Progra

mos Tvarka ir Laikas.

pirmininkas J. 
iš Shenandoah,

Antras Lietuvių Dienos 
reikalu susirinkimas įvy
ko liepos 19 d., Šv. Vin
cento lietuvių parapijos 
salėje, Girardville, Pa. Su
sirinkimą vedė Lietuvių 
Dienos 
Spūdis
Pa.; sekretoriavo p-lė M. 
Leskauskaitė iš Mt. Car
mel, Pa. Susirinkimas bu
vo trumpas, bet reikšmin
gas.

Parko paėmimo komisi
ja susideda iš dviejų as
menų: kun. P. Česna, Šv. 
Juozapo parapijos klebo
nas, Mahanoy City, Pa. ir 
kun. K. Klevinskas, Šv. 
Pranciškaus parapijos 
klebonas, Minersville, Pa. 
Spaudos komisija suside
da iš trijų asmenų: kun. 
J. Klimas, Šv. Kryžiaus 
parapijos vikaras, Mt. 
Carmel, Pa., kun. A. De
gutis, Šv. Jurgio parapijos 
vikaras, Shenandoah, Pa. 
ir J. Lazarevičius, Miners- 
villc, Pa.

Į Lietuvių Dieną Penn
sylvanijos rytų daly kas
met suplaukia apie 30,000 
tūkstančių žmonių. Tai, 
galima sakyti, kad skait- 
lingiausis žmonių suva-

ĮVAIRENYBES
PROSŲ LIETUVOJE RA
DO 12.000 METŲ SENU
KO IETIES SMAIGALĮ

Preussiche Zeitung pra- 
nesą, kąd Šiomis dienomis 
prie Ojbšrutų kasant per

f buvo žmonių apgyventas 
tuojau po ledynų nuslinki- 
mo. Paskutiniai senienų 
atradimai Rytprūsiuose 
dar kartą įrodo, kokią 
gausi senienomis yra Prū
sų Lietuva ir kaip seniai 
čia jau gyvena žmonės.

žiavimas parke Pennsyl
vanijos rytų daly.

Lietuvių Dienos, rugpiū- 
čio (Aug.) 15, š. m., iškil
mingos pamaldos 
prasidės lygiai 11:00 va
landą ryte, Lakewood 
Parko salėj. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Dr. J. B. 
Končius, Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, Mt. Car
mel, Pa.; diakonu bus 
kun. A. Alauskas, Šv. Liu
dviko parapijos klebonas, į 
Maizeville, Pa. ir subdia-' 
konu klerikas J. Gaudins- 
kas iš Shenandoah, Pa. 
Ceremoniorium bus kun. i 
V. Mikaitis, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas,! 
Tamaąua, Pa. Pamokslą 
sakys kun. P. Česna iš 
Mahanoy City. Mišių laike 
bus kolekta Šv. Kazimiero' 
Seserų ir Šv. Pranciškaus 
Seserų mokslo įstaigoms! 
paremti. Mišių laike gie
dos Šv. Juozapo lietuvių! 
parapijos choras iš Maha
noy City, vadovaujant 
muzikui J. Sluzeliui, tos 
parapijos vargonin k u i. 
Visi Šv. Mišių laike salėj 
malonėkite ramiai ir gra
žiai užsilaikyti, kad kiek-i 
vienas tinkamai galėtų jų 
išklausyti.

Pamaldoms užsibaigus 
apie 11:45, prasidės Lietu
vių Dienos šventės graži 
ir įspūdinga programa. T m , .

Šių metu Lietuvių Die- Hu,nt- Talentingas
no nacaiinuo Z1I1O- TAcLlULĮ UI ULčll UlUUbC U<X1- , ’ . _ • I -- -------- "

Tas garbingas sve- nuos Šv. Juozapo lietuvių 'C^C^OS --------- - — £ o
............... . choras vado- aaūdmgos paąikĮąųsyti, “Broliai Mainieriai” taip bama apie paskendusius 

;dovystėje ^muziko Z’Siu- kl^ ir vaWbės reikalus, vaujant muz. J. Sluzeliui. kallSte^erdUOtOS gaFSia’ labai juokingai buvo pa- miestus. Olandų legendos 
Nepraleiskite progos jo Lietuvių Dienos iškilmių i • . 5 \ .

as- reikšmingos ir naudingos į programos vedėjas bus1. Kiekvienas automobiliu
& įvažiuojant j J^akewood

parką, privalė įsigyti tį- 
kietą (tag) už 25c. su už
rašu — Lithuanian Day, 
Lakewood Park, August 
15. Automobiliai neturin
tieji to “tag” ženklo ne
bus leidžiami įvažiuoti į 
Lakewood parką, Lietuviiį rapijos 
Dienoj.

Šių metų visas Lietuvių buvo surengta.
T'A'i

I

I

t

’ nos iškilmių muzikališką- 
Įją programos dalį išpildys 
Mahanoy City choras, va-

! zelio.
1 Įžymūs ir garbingi

i ir

«
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menys pasakys kalbas.

pelkėtą vietą kanalą, 2 
nietr. gilumoje darbinin
kas Grųenhągenas atrado 
kaulinį ieties smaigalį. Ie
ties? smaigąlis esąs pada
rytas iš atskelto vamzdžio 
pavidalo kaulo. Vietos 
apskr. senienių glob. Pli- 
čuvaitis apie radinį tuo
jau pranešė Prussia mu
ziejui, kuris tuojau pat 
davė parėdymą jį mokliš- 
kąi įvertinti. Iš rastosios 
vietos buvo paimta apie 
42 žiupsniu durpių ir že
mių, kurias pasiuntė Al- 

i lensteino geologai dr. Gro- 
ssuį ištirti. Tyrimo davi
niai buvo šitokie: ieties 
ęmaigalis yra su vėlybojo 
akmens gadynės laiko ir 
turi jau apie 12.000 metų 
senumo. Panašus radinys 
prieš kurį laiką jau buvo 
atrastas Pilkalnio apskri
tyje. Abudu šie radiniai 

, _ ,T. . rodo, kad tas kraštas jaukun. J. P. Klimas. Visi, ___________________ J

pilu Piięrim gfįj H|:

pilnumą jr įr kufis pik

ąle gėrėją.
Aš prą&ū, kacj pa^p<įy: 

tumėte mąpp Į-ę^omenduojantį 
Pįlgp^l Aįę.

Į\ PreA^
Croft Brewing Co., Boston

-• ••
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kalbos išgirsti.

I
Į MIESTAI PO VANDENIU

Ten, kur kitados mies
tai stovėjo, šiandien kar
tais jų nei žymės neebliko. 
Vieni buvo priešų sunai
kinti, kitus gamtos nelai
mės sunaikino. Jų vietoj 
stūkso arba tyrumos, ar
ba net ežerai, jūros.

Nesenai šiaurės rytų Ki
nijoj labai nuseko Tay e- 
žero vanduo, kad pradėjo 
iš vandens kyšoti ypatin
gi stiebai. Geriau patyri
nėjus, pasirodė esąs pas
kendęs miestas. Jo mūrai, 
gatvės yra užsilikę labai 
geram stovyje. Vietos gy
ventojai nieko nežino apie 
šį paskendusį miestą. Tik 
yra pasilikęs pasakojimas, 
kur sakoma, kad prieš ke
lis tūkstančius metų bu
vęs didelis Sung Yang 
miestas ir užėjus dideliam 
potvyniui, šis miestas su 
savo gyventojais pasken
dęs, o jo vietoj atsiradęs 
gilus ežeras.

Lietuva irgi turi pana- 
ir šių legendų, kur irgi kal-

I

Šių metų Lietuvių Die-’ Antras kalbėtojas bus kas tik. busite Lakewood, aRrengti kostiumais, pri- 
noj anglų kalboj kalbės lietuvių Romos Katalikų susirinkite j tą didžiulę taikytais jų dainelėms ir 
Vvriausias Pennsvlvani- Susivienymo Amerikoj se- papko salę, kurioj gali su- deklamacijoms; mergaitės 7 rennsyivam |^etorius, p.nas j B ša- tilpti daugiaus kaip 3,000 ;buvo puikiai aprėdytos,

liūnas iš Wilkes - Barre,'(trys tūkstančiai) žmo- ypatingai vienoje dalyje 
Pa. nių, pasiklausyti puikiau- programos kada visos ne-

Kalbų protarpiuose dai- dalykų. Sce^ ka*bos sėsi po lėlę (doll). Dvi re- 
c x x t : i hna rvmmr\/AC InATYlIAC 1Y* I _ ___, <

jos Valstybės valdžios ap
draudimų įgaliotinis O-

iškalbus katalikas žmo
gus. ' 
čias kalbės apie darbinin- parapijos

’■

sakytos, kad nesykį laike 
deklamacijos visi klausy
tojai nesusilaikydami juo
kėsi ir plojo rankomis. 
Programą užbaigė moky
klos choras labai patrio- 
tiskąi, sūdąinuodami mū
sų himną — “Lietuva Tė
vynė”.

Didelė garbė mūsų pa- 
! Seselėms, kurių 

pastangomis ši programa1

Dienos pelnas yra skiria
mas Gerb. Sesučių Kazi- 
mieriečių ir Pranciškiečių 

i Akademijom.
Lietuvių Dienoj, rugpjū

čio (August) 15 d. Rėą- 
ding gelžkelių Komp. leis 
specialius traukinius j 
Lakewood parką iš Mt. 
Carmel, Ashland, Girard- 

! ville, Mahanoy Plane, Mai-

sako, kad prieš neatmena
mus laikus dabartinę že
mąją Olandiją buvo apsė
musi jūra, savo dugne pa
laidodama šimtus kaimų 
ir miestelių. Ir tik pasku
tiniais šimtmečiais olan
dai atsikariauja iš jūros 

. užlietąsias žemes, pagal
ba milžiniškų užtvankų. Ir 
dabar dar sakoma, kad 
Olandija šiaurės ežero 
dugne tebestūkso ištisi 
kaimai, kurių gatvėse 
plaukioja žuvys ir kitoki 
vandens gyventojai.

Nesenai jūrininkai, ne
toli Airijos krantų užtiko 
jūroj mūrinę sieną, kurią 
patyrinėjus, pasirodė esą 
mūrai matyt, būta mies-

zeville, Gilberton, Maha
noy City, Tamaąua, Šha- 
mokin ir kitų vietų.

Lietuvių Dienoj, apart 
programos, galėsime pasi
kalbėti, pąąidalinti įspū
džiais su savo tautiečiais, 
kurių, be abejonės Čią su
plauks iš arti ir iš toli. 
Tadgi iš Pepnsylvanijps 
rytų' dalies darbininkai, 
biznieriai, profeęi jonalai 
laikraštininkai, visuome
nininkai ir politikieriai 
visi jauni ir seni į Lietu
vių Diena rugpiųčib (Au- 
gust) 15 d. Lietuvių Diė; 
ha lai būna visų Lietuvių 
Šventė.

Spaudos Komisija.

SHENANDOAH, PA.

IR DAR ŠIS TAS—
Kiek laiko atgal, jauni 

mokyklos studentai, ke
tindami kur nors eiti, su
sitardavo sakydami, “Ei
sime kada, bet kam čia 
skubėti, dar yra daug lai
ko”. Bėt šiomis dienomis 
susitardami kalba: “Eiki- to. Tokie pat mūrai užtik- x j + ...... _ mat NįiaS)

bemainydamas savo vagą, 
užliejo kelis miestus ir 
daugybę kaimų, kurie tik 
po daugelio metų atiden- 

plrmiau gia savo PaslaPtis ir tuo

s
i

me šiandien, nes tuo jaus ti ir Egipte; 
‘‘škulė” prasidės”. j •

Pastebėta, kad jau dau 
giau mūsų lietuvių jauni 
mo pradeda lankytis į mū- * 
sų tennis court. 1*****a«.v* v. , 
ateidavo dusyk tiek kita-! Paciu daug pasako istori-
taučių, kiek lietuvių.

Šią vasarą lenkai 
kiūrėję į lietuvius,

jai nežinomų davinių.

pasi- 
taip 

pat buvo sumanę tennis 
Čourtą pasidaryti. Pirmo
je dienoję darbo jie paty
rė, kąd toks dalykas — 
..lengviau pasakyt, nei pa
daryt”. D^r ir šiandien 
§tovi nebaigtas. Gib.

Ką tik iš spaudos išėjo 
išleistos sekančios gies
mės:

Viename sąsiuvinyje:
‘JUSTUS UT PALMA”, ir 

“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai
na 25c.

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

VĄĮKĘLIŲ PROGRAMĄ
Pereitą antradienį mū

sų pąrąpijin^ mokyklos 
salėję jąųpi lietuviškos 
vąsąrinės ų^y^los du
dentai buvo surengę ląbai 
puikią pramogėlę. Ląbąi 
grašiąi palinksmino yisųs 
ąusirinkusiuę.

Jauni Statai fepyp 366 West Broadway,

Negirdėtas Nupiginimas!
Vidoje X 1- 00 TO 25c
įsigykite labai įdomią ir naudingą knygą DAN

GAUS KARALIENĘ arba Padavimai apie Švč. Paną 
Mariją. Knyga turi 158 puslapius, stipriais audeklo 
apdarais. Jos kaina buvo $1.00 dabar-gi parduodame 
už 25c., su prisiuntimu — 30c. Užsakymus ir money 
ęįrderį siųskite

“DARBININKAS”
f

South Boston, Mass.
<1^ - t . • ■ - -
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Rytinių Valstybių Žinios
L. VYčiy NAUJA 

VALDYBA
Kaip jau buvo rašyta, 

L. Vyčių Seimas įvyko 
Providence, R. I. šv. Kaži-j 
miero liet. parapijoje, 
rup-p. 4, 5 ir 6 dd.

Sesijų metu buvo priim
ta daug naudingu rezoliu
cijų, kurias vyčiai pasi
žadėjo i 
vadovybėje įvykinti.

Valdybon šiems metams, 
išrinkti šie asmenys: Inž. 
Antanas J. Mažeika, pir-! 
mininku, Brooklyn, N. Y.; 
Pranas Razvadauskas, 1- 
mas vice - pirm., So. Bos
ton, Mass.; J. Petraitis, 2- 
ras 
Ilk; 
nė, 
III.: 
rinkas, Woreester, Mass.; 
J. Vilkelis. Chicago, III. ir 
E. Staniulis. Paterson, N. 
J. iždo globėjai.

Dvasios Vadas kun. Jo
nas Vaitekūnas.

Sekančiais metais sei
mas įvyks Dayton, Ohio.

Seimas baigėsi gražioj 
nuotaikoj. R.

ji savo aukšta pozicija. 
Jai gana yra artimi šie 
garbingi muzikai, nes ji 
pati parapijiniam chore 
dainuodama pamilo dainą- 
muziką, ir gal tik to dėka, 
kad šiandien ji kopia i 
pačias viršūnes dainos 
mene. Tad bus proga su

j ja arčiau susipažinti.
Kas dar neturit tikietų, 

pasiskubinkit įsigyti, nes 
jų gali pritrūkt. Tikietai

nau.ios valdybos įik po $1.00. jų galima 
eie įvykinti. gauti pas rengėjus.

vice - pirm., Chicago. 
Monika Z. Petraitie- 

sekretorė. Chicago, 
Jonas Bačinskas. iždi-

VASARINĖS MOKYK
LOS UŽBAIGIMAS

Pereitą sekmadienį įvy
ko gražus parengimas, 
kurį išpildė vasarinės mo
kyklos vaikučiai, šv. Jur-j 
gio par. ir iš Maspetho. 
Programa buvo įvairi ir 
nenuobodi. Matomai, kad 
pasišventę dirbo sunkų 
darbą vasaros laike vai
kučiai ir gerb. Sesutės | 
Pranciškietės, kurios at
važiuodavo iš Elizabeth, 
N. J. Tik tėvai turėtų pa
sinaudoti šiąja proga ir 
leist savo vaikučius į šią i 
mokyklėlę.

COMFORT AND ECONOMY^foj^

14, yra rinkimas šv. Jur
gio draugijos salės šeimi
ninko (menadžer i a u s). 
Kaip dabartinis šeiminin
kas p. Makareckas, tai 
tinkamesnio draugija ne
turėjo, ir šiuo laiku nenu
matomas. Atsimenu prie 
kitų šeimininkų, tai sve
tainė nebuvo lietuviška 
užeiga, bet buvo vieta, 
kur švariam žmogui buvo 
sarmata užeiti. Bet dabar 
jau keli metai kaip tikrai 
graži tvarka, žmogus už
eini, tai jautiesi kaip 
draugijos švarioj pasto
gėj, savo lietuviškoj įstai
goj. Draugijos nariai tu
rėtų vienbalsiai palikti p. 
Makarecką ir toliaus val
dyti tą svarbią įstaigą, 
draugijos namą. Jis nesi
kiša ne į savo reikalus, 
bet kaip tikras biznierius 
žino savo vietą. A.

I

C. BROOKLYN, N. Y.
NEW BRITAIN, CONN.

STAIGA MIRĖ
Rugpiūčio 3 d., vakare, 

staiga mirė Juozas Jakas 
apie 70 metų amžiaus, gy
venantis 341 Park gatvės. 
Paliko nuliūdime žmoną, 
kurią buvo vedęs keturi 
metai atgal (Pastaroji bu
vo antra velionio žmona), 
sūnų Jurgį ir dvi dukte- 

jris. Visi vedę.
Palaidotas iškilmingai 

su šv. Mišiomis iš Šv. An
driejaus lietuvių bažny
čios Šv. Marijos kapuose.

Laidotuvėms patarnavo 
graborius A. Venskūnas.

Rugpiūčio 4 d., antra
dienio vakare, Norwich li-

ARTISTĖ O. KATKAUS- 
KAITĖ V-KŲ POSEIMI- 

NIAM POKILYJ
Metropolitan Operos ar- 

testė p-lė Ona Katkaus- 
kaitė maloniai sutiko da
lyvauti V-kų poseiminia- 
me pokilyje, kuris įvyks 
rugp. 19 d., 8 vai. vak. Šv. 
Jurgio par. svetainėje. 
207 York St., Brooklyn. 
N. Y. V-kų S. jubiliejinis 
25 m. Seimas, tikrai pa
liks gražų įspūdi, nes, kaip 
girdėt, daug į jį žada at
silankyt muzikų - vargo- 
ninkų.

Po šeiminiam pokilyjj
laike vakarienės, gražią goninėje mirė Magdalena 
programą išpildys atva- Pajaujienė, 47 metų am- 
žiavę iš kitur muzikai. Sa-Jžiaus, pasirgus gan ilgą 
vuosius girdime dažnai, o laiką vidurių liga. Gyv. 
svečius labai retai. Tai šį 203 Chestnut gat. Paliko 
kartą, kaip tik bus proga į nuliūdime vyrą ir vienin- 
išgirsti. 
turėt tokią žymią viešnią, amžiaus, 
kaip artiste Onutę Kat- menų ir laidotuvių 
kau skaitę. Tai tikra lietu- atsilankiusius iki 
vaite, netik iš vardo, bet sugraudino, 
ir dvasioj. Nesididžiuoja1 Velionė kilus iš

Fnew
' ENGLAND' 
LCOKEJ

ORDER

OltOuĄ
PRICE PROTECTION PLRN

Pasinaudokite apdraudos planu. Užsisaky
kite Nevv England Coke’sų šiandien, kada Coke’- 
sai yra daug pigesni. Tuomi Tamstos sutaupysi
te daug pinigų. Nevėluokite — paduokite užsa
kymą šiandien!

TODAY
BRANGŪS AMERIKOS 

’JETUVIA’!

WHITE FUEL CORPORATION
900 East First Street 
South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 4500—
vos, Kalvarijos parapijos. 
Zapalimų kaimo. Ameri
koje pragyveno 25 metus. 
Buvo dora katalikė, pri- 

i klausė prie Gyvojo Ro
žančiaus draugijos ir Tre
tininkų kuopelės. Buvo 
“Darbininko” skaitytoja.

Palaidota iškilmingai 
rugp. 8 d. su šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. P. 
P. Kartonas. Ražančiaus 
ir Tretininkų narės skait
lingai palydėjo į bažnyčią 
ir į Šv. Marijos airių ka
pus.

Lai Visagalis būna gai
lestingas savo ištikimai 
narei, priimdamas jos vė
lę į palaimintus amžinos 
ramybės namus. Laidotu
vėms patarnavo graborius 

T. M.

tainėje, 8:30 vai. vakare, ;
Valdyba kviečia visus da
lyvauti.

Dr. M. J. Colney.

Mok. J. ŠIMKEVIČIUS, 
L. Vyčių ir Šv. Kazimiero 
lietuvių par. (Providence 
R. I.) choro narys 
mus veikėjas. L. 
organizacijos seimo 
buvo gyva pajėga.

ir žy- 
Vyčių 
metu

Ar ne garbė yra tėlį sūnelį Juozą, 20 metų
- • *-* - I v • f • Y *1 V _--------- , kuris laike ser

visus 
ašarų Į A Kartonas.

water¥ury, conn.Lietu-

BROCKERT’S ALE!
Kas norite atsigerti gryno, skanaus 

lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

įpilkite man

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIELTNKCS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė 
jas ir Distrlbntortas CHARLES WAYSHVILLE, pristato aly baliams, 
restoranams ir almlėms. Saukite: Ded. 1731.

v •

Lietuvių Vaizbos Buto! 
Moterų Auxiliary, p. An- 

i gėlės Janušaitienės vado- 
i vybėje, smarkiai auga. 
Prisirašė daug naujų na
rių. Kviečia ir kitas įsira
šyti. Ponia Coskie priža
dėjo duoti dovaną tai na
rei, kuri prirašys daugiau
siai naujų narių.

Ponios Janušaitienės, 
Coskie, Zailskienė, Sapra- 
nienė, Kailis, Lasky, Auk- 
štikalnienė ir p. Adomai
tytė nuoširdžiai kviečia 
visas moteris ir merginas 
ateiti į susirinkimą, kuris 
įvyks rugpiūčio 18 dieną, 
8 vai. vakare, K. of L. sve
tainėje.

Tame susirinkime daly
vaus įžymūs svečiai, kaip 
tai: kun. prof. Ražaitis ir 
pasakys kalbą apie Lietu
vą. Bus ir užkandžių ir 
gėrimų. Ponios Aukštikal- 
nienė, Coskie ir Snyder 
taip pat pasižadėjo kalbė
ti. Vaizbos Buto susirin
kimas įvyks rugpiūčio 17 
dieną, 48 Greėn St. sve

Muz. A. GIEDRAITIS, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos (Providence, R. I.) 
vargonininkas yra labai 
populerus jaunimo tarpe. 
Jis pagelbėjo L. Vyčių 
kuopos Seimo rengimo ko
misijai surengti seimą ir 
šeimines pramogas.
— 
kančiai Lietuvos jaunuo
menei, liekame su pagar
ba,

E. Galvanauskas, 
Rektorius

Dr. J. Pajaujis, 
Reikalų Vedėjas

J. K. Gasiūnas, 
Knygininkas.

bei žurnalų (magazinų) ir 
paaukodami vieną kitą 
anglišką knygą.

Labai gražią pradžią 
jau yra padaręs p. J. Kra
paitis iš Ann Arbor, 
Mich., kuris užprenumera
vo mums ‘Literary Digest’ 
ir per Lietuvos Konsulatą 
Naujorke yra mums pri
siuntęs apie 70 įvairaus 
turinio angliškų knygų.

Naudingiausios knygos, 
žinoma, mums būtų iš tų 
dalykų, kurie yra Institu
te dėstomi, bet tiks ir bet 
kokios kitos knygos, ypač 
parašytos lengva kalba, 
nes anglų kalba yra vi
siems studentams privalo
ma ir angliškų knygų Lie
tuvoje net ir pirkti sunku 
gauti.

Mes prašytume knygas 
aukojančius asmenis bei 
organizacijas pristaty t i 
jas į artimiausį Lietuvos 
konsulatą Amerikoje, o su 
konsulatais mes tiesiogi
niai susitarsime dėl jų 
pervežimo į Lietuvą.

Tikėdami, kad šis atsi
šaukimas bus Tamstų pa
lankiai sutiktas ir kad
Tamstos nuoširdžiai pade- so.nn.red hroi.cnns
«ite mokslo ir žinių ipš-'lBJW jsniųpųs apnj
silc ii Z.1111U iva | ■rtmnTnouinjd‘rei.ianiztų ‘inp’notsojojj

Tamstų senoji tėvynė 
Lietuva, atgavusi nepri
klausomybę, turėjo veik 
viską kurti ir steigti nau
jai.

Daugelis dalykų lietuvių 
darbštumo ir gausios A- 
merikos lietuvių paramos 
dėka jau yra padaryta; 
bet dar labai daug kas 
tenka naujai steigti bei 
tobulinti, kad pasivyti ar
ba bent arčiau prisiartinti 
prie aukštosios civilizaci
jos tautų, tiek kultūrinė
je, tiek ekonominėje sri
tyje.

Taip prieš porą metų at
skirų asmenų iniciatyva 
su valdžios paratna buvo 
įsteigta pirmoji ir vienin
telė Lietuvoje aukštoji 
prekybos mokykla — Pre
kybos Institutas Klaipėdo
je (Business College). 
Šiame Institute yra dėsto
mi visi dalykai, kurie yra 
mokomi ir užsienių aukš
tosiose prekybos mokyk
lose, kaip tai: biznio admi
nistracija, ekonomika, e- 
konominė geografija, tei
sė, transportas, draudi
mas, prekybinis skaičia
vimas, buhalterija, mašin
raštis, stenografija ir pa
našūs kiti komerciniai da
lykai bei svetimos kalbos.

Norinčiam komercinius 
mokslus studijuoti dabar 
nebereikalinga važiuoti į 
svetimas valstybes ir iš
vežti dideles sumas pini
gų. Ir studijuoti dabar ga
li daug didesnis skaičius, 
nes savoje šalyj yra daug 
pigiau, daugelis studentų 
nuo mokesčio už mokslą 
visai atleidžiami, o netur
tingiems duodamos net 
stipendijos pragyvenimui. 
Institutas turi savo kny
gyną ir skaityklą. Bet iš 
karto susipirkti visas rei
kiamas knygas bei išsira
šyti savąja ir daugelį sve
timomis kalbomis išeinan
čių laikraščių bei žurnalų 
f magazinų) labai brangiai 
kaštuoja ir mes visko pa
daryti neišgalime.

Žinodami didelį Ameri
kos lietuvių duosnumą ir 
aukas įvairiems Lietuvos 
reikalams praeityje, tiki
me, kad Tamstos neatsi
sakysite ir mums padėti, 
išrašydami Prekybos Ins
titutui Klaipėdoje Ameri
koje išeinančių laikraščių
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Rugpiūčio 2 d. teko būti 
svečiuose pas p. R. Džio- 
valį, kuris maloniai priė
mė ir pavaišino iš Lietu
vos “Maisto” importuo
tais produktais.

Būtų gerai, 
kolonijos 
susitarę 
Lietuvos 
dūktų ir 
naščiuose kur galima pirk
ti.

Rugpiūčio 16 d. įvyks 
parapijos antras išvažia
vimas Atlantic Hay Land 
Beacn. Specialūs trauki
niai išeis 10 vai. ryte nuo 
stoties Elizabeth Avė. Pa
rapijai pinigai reikalingi. 
Taigi visi važiuokime į 
parapijos išvažiavimą.

Šio mėnesio paskutinį 
sekmadienį įvyks parapi
jos choro privatus išva
žiavimas, kur jaunimas I 
turės progos praleisti lin
ksmai laiką.

Šios parapijos vikaras 
kun. J. Kemezis buvo iš
vykęs atostogų į Kanadą. 
Grįžo pailsėjęs.

Singer siuvamų mašinų 
kompanija savo ofisuose 
ir virtuvėje sudėjo mar
muro sienas. Bet tas dar
bininkų nepatenkina, nes 
algas tebemoka tokias iš 
kurių sunku pragyventi. 
Darbininkai patys kalti, 
kad susiorganizavę į uni
ją nepareikalauja pakelti 
algas. Vietinis.

MISIJŲ REIKALU
Paskirta du Tėvų Mari

jonų kunigai misijoms A- 
merikoje — kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC. ir kun. A. 
Markūnas, MIC. Su misi
jomis pradės važinėti rug
sėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, ku
rie nori gauti misijonierių 
prašomi kreiptis sekančiu 
adresu:
Kun. J. Mačiulionis, MIC.. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinoia.

P. S.: Prašome gerb. 
klebonų kaip galima ankš
čiau savo prašymą atsiųs
ti, kad būtų galima geriau 

j sudaryti misijų maršrutą. 
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 

misijų tvarkytojas.

kad ir šios 
krautuvininkai 

parsitrauktų iš 
“Maisto” pro- 

paskelbtų laik-
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NATURAL - LAX - HERB TEA
šimtai Medicinos ir Naturopathy’os gy

dytojų savo pacijentams pataria nuo vidu
rių užkietėjimo vartoti NATUKAL-LAX- 
HEIIR TEA, John W. Thomson (Tankuno) 
sudaryta iš 12-kos Natūralių žolynų ir me
džių. lat»ų, žiedų, žievių ir šaknų arbatų, 
N'atiiral-I,ax-Herb Tea, kuri paliuostioja, iš
valo ir sutvarko pairusius vidurius. John 
\V. Tliomson’as yra pabaidęs Natūraliai gy
dymo mokslą (Naturapath.v), Rio-Chemi- 
jos. dietetikos ir batanikos. Natural-I,ax- 
Herb T<-a pakelis kainuoja 50c. tuojaus

prisiųskite už 50c. Money Order, o mes jums pasiųsime pakelj N. L. H. 
T. Rašykite šiaip,

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 

vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės:
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“DARBININKO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680
Labai svarbi mūsų 

lonijai naujiena: ateinan
tį penktadieni, rugpiūčio tA

s<


