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Lietuvaite Laimėjo Dovanai I ~ PilGii/lclriA T oiJ AtiTVAC > “Spelling Bee” Konteste J« riiMlUbMU LtdlUUlUV65’
Hartford, Conn. — Ang

lų kalboje leidžiamas laik
raštis “Hartford Times” 
suruošė parapijinių moky
klų šilibizavimo (Spelling 
Bee) kontestą, kuriame 
dalyvavo ir Šv^ Trejybes 
lietuvių parapijos mokyk
los mokiniai.

Gegužes 9 dieną, Bush- 
nell auditorijoj įvyko 21 
parapijinės mokyklos, 21 
mokinio sprendžiamasis 
kontestas. Lietuvių para
pijinę mokyklą atstovavo 
13 metų'mergaitė, p-lė 0- 
na Slivkaite.

Iš visų mokinių lieka tikt 
dvi gabiausios mokinės, 
būtent, lietuvaitė, Ona 
Slivkaite, šv* Trejybės 
par. mokyklos mokinė ir 
airė, Fitzgerald, 14 mėtų. 
Mūsų Onutė laimi pirmą 
vietą, o Fitzgerald —- ant
rą.

Onutė Slivkaite laimėjo 
pirmą prizą už ištarimą 
žodžių “rhapsody” ir “sil- 
houette” su raide “h” la
bai nežymiai. Ji gavo taip 
vadinamą “meilės” taurę 
ir penkių dienų kelionę j 
Washington ir atgal.

Washingtone įvyks tau
tinis “Spelling Bee” kon
testas, kuriame dalyvaus 
iš visų valstybių suvažia-

Maskva *2 3 da
no-

• sios industrijos taryboje, 
pareiškė, kad Rusija turės 
importuoti telhiškus žino
vus iš Amerikai. 7 ' " ' 7 

Iteknika yra įtsilikusi ir 
jie be amerikiečių pagąl- 

Į bos negali projęresuoti.
&&J0S 

| DAR RŲ STREI
KAS faOaige

7..... . ■■■L;,.... : .
I Tęledo, Obib,*-> Gegužes 
15 d., 2,346;Cfeevrolet Mo
tor Kompanijos darbinin
kų nutarė baigti streiką ir 

* - harrižti darban. Dėl streiko
Iš kairės dešinėn: Juliau B. Tuthill, Hartford 30,000 darbininkų bu- 

Times atstovas, kuris įteikė dovaną laimėtojai; kun. Vo be darbo, res šioje dirb- 
Jonas Ambotas, šv. Trejybės lietuvių parapijos klebo- tuvėje yra dirbamos da
nas, ir Ona F. Slivkaite, Šv. Trejybės par. mokyklos lys, be kurių kiti fabrikai 
.mokinė, kuri “Spelling Bee” konteste laimėjo pirmą turėjo sustoti.1 7 
Priz^—-------- ---------------------------------- —- ----------- -— RUSUOS S

ib, nes rusu

AUTOINI

tusieji kontestų čempijo- IŠVYKSTA I LIETUVĄ INBU^HI 
nai, tarp kurių bus ir mū- —-------- - - * Į , DARO Nl
sų parapijinės mokyklos Chicago, III. - 
mokinė, p-le Ona Slivkai-| nėšio pabaigoje 
tė. šis tautinis kontestas 
įvyks gegužės 28 dieną. Ti
kimės, kad mūsų Onutė 
laimės. To mes jai linkime. 

J.Sekys.

KLOJI 
^GAMYBA 
8TOLIUS

______ ___ — - Šio mė- g . . i u •* 
nėšio pabaigoje išvyksta į j

rapi jos klebonas. Grįš apie I su nuostciais^ . 
pabaigą rugsėjo. Gerb. Stalinas tucįmi nepaten- 
Pralotui linkime laimingos kintas; Jis pavedė -tarybai, 
kelionės ir malonių atosto- susidedančiai; |š 104 asme-

Jgų Lietuvoje,
i v ■ .k'-'' 't

Lietuvą J. M. Pralotas M. ji Mdustrįjoš įgamyba pa- 
L. Krušas, Šv. Jurgio pa- didėjo, bet vįs dar dirba-

PROGRAMA

Hęrbert

Herbert

Šeštadienį, gegužės 18 dieną, ųuo 2 Vai. iki 2:30 
vai. po pietų, Darbininkas vėl į Jus, Gerb. Skaitytojai, 
prakalbės gyvu žodžiu,; muzika ir lietuviškomis daine
lėmis. Teišgirsta Darbininko balsą visi, kuriuos jis tik 
pasieks oro bangomis iš stoties ,WAAB, Boston, Mašs.

1. RadioStoties. Pranešė jo kalba.
2. Darbininko Radio Vedėjo ir Pranešėjo kalba.
3 Lietuvos Vėliava ....................Medonis,

Darbininko Radio Choras -
4. Pasirenkant

Solo — Armonika - Pianino 
Gros Vincas Mazgalis

5. Nors Meilė Yra ............................... ....
Solo — p. Marija Petrulienė.

6. Ramunėle būk gera ......
Solo p. Margareta Mazgalienė ir 
Darbininko Radio Choras • '

7. Pirmyn Vaičiūnas
Vyrų Choras

• 8. Pasirenkant
Solo — Armonika - Pianino —

‘ Gros Vincas Mazgalis
9. Lekia, skrenda mūsų mintys----—— Aleksis.

. Duetas — Mari ja Petrulienė ir 
Margareta Mazgalienė.

10. Darbininko Radio Žinios ir pranešimai.
11. Suk savo ratelį Daukša

Darbininko Radio Choras,
Gerb. Skaitytojų prašome pasukti savo radio ro

dyklę ant 1410 kilocyeles ir klausytis gražių dainų ir 
muzikos, šeštadienio pusvalandis lai būna mūsų lietu
višku, darbininkišku pusvalandžiu.

Lietuvių Dienos Reikalų 
Susirinkimas

Lietuvių Dienos Maria- kiškų draugijų ir kuopų 
napoly reikalu susirinki- atstovus arba valdybos 
mas įvyks sekmadienį, ge- * --------
gūžės 19 d.,3 vai. po pie
tų, šv. Kazimiero par. baž
nytinė jė svetainėje, Smith 
St, Providence, R. Į.

Siisirinkiman kviečiame 
Gerb. Dvasiškius, Maria- 
napolio Kolegijos Vadovy
bę, Profesijonalus, Katali-

Varšuva — Visa Lenkija Pilsudskio širdis bus nifc .■ 
liūdi dėl maršalo Juozo 
Pilsudskio mirties. Tūks
tančiai Žmonių eina pasku
tinį kartą pažvelgti į jo 
veidą. Pilsudskio lavonas 
paguldytas paprastame ą- 
šuoliniame karste. Jo ran
kose paveikslėlis Panelės 
Švenčiausios Aušros Var
tų.^——----- ---------- 1_

Penktadieny įvyks laido
tuves, o šeštadieny jo la
vonas bus nuvežtas į Kro
kuvą, kur jis bus palaido
tas Vavelio katedroje gre
ta Jan Sobieskio ir Tade
ušo Kosciuškos.

VETERANŲ BONŲ 
BILIUS DAR NEPASI

RAŠYTAS

BELGAS IŠRADO 
NAUJA ORLAIVĮ .

Paryžius Prancūzija 
daro slaptus bandymus su 
nauju orlaiviu, kuris yra 
be sparnu, be motoro ir be 
propelerio, o visgi daro vi
są tai, ką dabartinis orlai
vis gali padaryti. Šį naują 
orlaivį išrado^belgų vete
ranas Paul Dupnys de Ro- 
lleghem.

“2ION PROTOKOLAI” 
ESĄ SUFABRIKUOTI
F T. * * ’ ■’

Berne ~ Šveicarijos tei
smas nusprendė^kad “Zio- 
no Protokolai”, kurie nu
rodo žydų planą užviešpa
tauti pasaulį, esą sufabri
kuoti* Teismas uždraudė 
juos platinti Berne kanto
ne.’ Theodore Fischer nu
baustas užsimokėti 50 
frankų už protokolų ats
pausdinimą, Jis yra nusis
tatęs apeliuoti į aukštes
nį jį teismą. - ,

VALDŽIA ATĖMĖ 
: PAŠALPAS BEDAR

BIAMS
St. John’s, Nfld* —. Ge

gužės 10 d., čia įvyko be
darbių riaušės, kuriose 
dalyvavo apie 900 žmonių* 
Susirėmime- su policija, 
dvylika policijantų sužeis
ta; -HfcuŠirinkai a* 
reštuoti. Krautuvių langai 
buvo išdaužyti ir daugiau 
kaip Uz 5,000 dolerių pre
kių išvogta iš krautuvių 
laike riaušių. Pagaliau po
licijai pasisekė riaušinin
kus numalšinti.

Bedarbiai skundžiasi, 
kad valdžia sulaikiusi iš
mokėjimą jiems pašalpų; 
kad ’parodytų sųbalansuo 
tą biudžetą , birželio mėne
syje.

Stockholm — Mažosios 
t Europos valstybės, šiau
rės dalyje, nėrimaudamos 
dėl vokiečių karingumo, 

i pradėjo daugiau dėmesio 
. kreipti į savo avijaciją. 
. Surinktomis žiniomis ir 
. dabar tos valstybės turi 

apie 500 karo orlaivių 
Suomija turinti 150 orlai
vių, Švedija tarp 80 ir 90, 
Danija apie 25, Norvegija 
apie 65, Lietuva 65, Esto- 
nija 50 ir Latvija apie 40*

Visos šios valstybės ruo
šiasi žymiai savo karo jė
gas ore slistiprinti.

VABALIUKAS priver-

vežta į Vilnių ir palaidota 
šv. Kazimiero katedroje* ‘ 
Taip norėjęs maršalas Pi>* 
sudskis. Be to, jis pagėida* 
vęs, kad jo, motinos Javo* 
nas būtų atgabentas ii 
Lietuvos ir palaidotas grei
ta jo širdies. .

— LENKIJAKLIUS ? 
GENEROLAMS

Varšuva —Lenkijos prei 
zidentas, Ignas Moscickis, 
kuris ligi šiol buvo Pilsud
skio paklusnus tarnas,^* 
gija naujos reikšmes, n^l 
naujai priimtoji konstitu* 
ei ja duoda jam plačiausias 
monarko teises,

Generolas Edward Ridi 
Smigly, kuris buvo paskir* 
tas kariuomenės vyriau
siuoju inspektorium, buvo 
artimas Pilsudskio drau? 
gas ir daugelis į jį žiūrį 
kaip į busimąjį Lenkijos 
vadą. Jis nepriklausė prie 
pulkininkų grupės; kurie 
Pilsudskiui vadovaujant 
valdė Lenkiją. Kalbama, 
kad pulkininkų valdžia pa* 
sibaigė ir dabar lenkus 
valdys generolai.

Kitas galimas < Lenkijos 
vadas yra generolas Sos* 
nowski, kuris buvo kariu 
su Pilsudskiu vokiečių ka* 
ilCįitoe. $osiiQws^€#ą& W 
artimar bičiuliB- Prkncūri* 
jos.

VOKIEČIAI MEDI 
PILSUDSKIO

Berlynas — VokiečiaS 
nuliūdę dėl Pilsudskio mir* 
ties. Jis buvo šalininkasf 
palaikymo artimų ir drau* 
gingų santykių su vokie* 
čiais. Jam mirus, vokiečiai 
bijo, kad Lenkija gali ap* 
leisti Vokietiją ir susidėti 
su jos priešais.

Generolas Hermann Goe* 
ring, oro ministeris va«? 
žinosiąs į maršalo laidotu! 
ves, atstovaudamas Vokie
tiją.

LAIVŲ STATYBOS ’ 
DARBININKAI 
SUSTREIKAVO •

VVashington— Dar tebe
verda smarki kova dėl iš
mokėjimo bonų vetera
nams. Pranešama, kad net 
prezidentas Roosevelfas, 
kuris buvo nusistatęs Pat- 
man bilių atmesti, prade
dąs sviruoti. Vice - Prezi
dentas Garner pasakojęs 
kaikuriems senatoriams, 
kad jei prezidentas atsi
sakytų šį bilių pasirašyti, 
tai jie nė kiek prezidentui 
nepakenktų tą bilių priim
dami . dviem trečdaliais 
balsų. ' ; ,

Prezidento . veto paten- 
kintų turtimium; ko Sen»- 
tas priimdamas 7; tą bi$ų 
patenkintų veteranus, i 

šimtai tūkstančių tele
gramų ir laiškų tebeplau- 
kia į Baltuosius Rūmus ir 
senatoriamš, kuriais rei
kalauja tą bilių priimti.

SENATAS NBA MAŽAI 
VERTINA

Washington — Nekrei
piant dėmesio į prezidento 
Roosevelto reikalavimą, 
kad NRA būtų prailginta 
dar dviem metam ir nepai
sant NRA direktoriaus 
perspėjimo, kad NRĄ pra
ilginimas dešimčiai. mėne
sių būtų “kvailystė”, Se
natas priėmė rezoliuciją, 
kuria prailgina NRA tik 
iki balandžio 1 d., 1936 me- 
> ■ • ••:. ,

RIAUŠĖSE PRIE ANG
LIŲ KASYKLOS DARBI 

NINKAI NUKENTĖJO
Wilkešbarre, Pa* — Ke

turi pikietįeriai ir vienas 
mainierys peršauti, devyni 
policijautai, dvylika kiti 
darbininkai tapo sužeisti 
ir desetkai darbininkų su
mušti riaušėse prie Glen 
Ąlden anglių kasyklos.

Devyni darbininkai areš
tuoti riaušėse.

VOKIEČIAI ATSTATO 
SUNAIKINTAS TVIRTO

VES ».
Copenhagen, Danija4 — 

Pasitvirtina gandai, kad 
vokiečiai intensyviai gin
kluojasi Schlešwing it pie
tų Jutland parubežį, nors 
tarptautinės sutartys drau 
džia tai darytį. Tas kėlia 
daug nerimo Danijoje. *

Pranešama, kad garsio
ji povandeninių laivų mo- 
kykla Kiel vėl atidaroma, 
ir, kad vokiečiai karo lai*

pabaigą rugsėjo. ’Gerb.| 

kelionės ir malonių atošto-l susidcdančį 
* < .V-7-TT?'’<7įnuoriolid&
ŠIMTAS- MILIJONŲ DO-|šioje industrijoje?,panai-

LERIŲ ELEKTROS kinti. .
ŠVIESOS ĮVEDIMUI M? Piatikoff, vicė-kpmi-

--------  sąrąs nurodė, kad- šioje ūn-Waslungton —• Federalė Į dustrijoje medžiagos pa
valdžia paskyrė 100,000,-1 reitais metais buvo suga- 
000 dolerių dėl teikimo e- dinta už 437,000,000 rub- 
lektros energijos 5,000,000 liųį netinkamas pinigų ai? 
ūkių, kurie dabar elektros kvojimas darbininkų bū? 
neturi. Direktorius ERA, tarnu suėdėj233,000,000 rur 
kuriam pavesta vykdyti bliu: dirbtuvių • valdybom^ 
šis planas pareiškė, kad buvo bereikalingai išmo- 
valdžia norėtų, kad priva- kėta 195,000,000 rublių ir 
čios elektros stotys pra- gelžkeliams buvo išmokėta 
plėstų savo tinklus ir teik- 129,000,000 rublių pabau- 
tų energiją ūkininkams dų uz laiku neiškrovimą 
prieinamomis kainom i s. prekių iš vagonų. / 
Bet jei kompanijos neno- Taryba, žinoma, gavusi 
rėš su valdžia kooperuoti, Stalino įsakymą bandys 
tai ji pati statys elektros nuostolius paversti į pel- 
stotis, kad galėtų privers- ną, bet tas visas greičiaū- 
ti privačias- kompanijas Į šiai bus daroma darbinin- 
sumazinti kainas už teiki- |kų sąskaitom 
mą energijos. x ■

—r.------ MIRĖ IŠ IŠGĄSČIO
AREŠTAVO ĮTARTINA —

“GRAFA’* - Berlynas---Gegužės 11 
*. d. mirė dvi vienuolės St.
► Slantoū Charles Borromeo vienuo-

- lyne, Trebnitz, Saksonijo
je* Jos mirė iš išgaščio ir 
susijaudinimo, . kada jų 
motina perdetinė ir kitos 
vienuolės buvo nacių areš
tuotos ir kaltinamos siun
time nelegaliai pinigų į 
Čekoslovakiją* t ‘

Osnabrufeck j? vyskupas, 
kuris kariu yra Prūsų val
stybės tarybos narys, iš
vyko į Berlyną bandyti 
vienuoles , išlaisvinti. Jis 
aiškina, kad vienuoles bu* 
vo apgautos nesąžiningų 
biznierių, kurie dabar pas* 
prukę į užsienius.
LOJALUMO ĮSTATYMAS 

MOKYKLOMS

Paryžius -r- Prancūzijos Gubėrnatorius Curley 
valdžios sferose nųgastau- pasirašė. įstatymą, kuris 
jama, kad Pilsudskio mir- reikalauja, kad visose,rie
tis pašalina pastovumą šose mokyklose Jungtinių 
Lenkijoje. Jie sako, kad Valstybių vėliava būtų iš- 

m*... Įkabinta ir kad visi .molti**
ti lenkiški vaidai vaduose niai ir mokino jai nors kar

tą i savaitę prisiektų, vė
liavai. '

, New York — ___
policija, kuri per septynisl 
menesius sekė Victor Lus- 
tig, vadinamą *-grafą”* j j 
areštavo ir rado jo čemo
dane raktuką. Tas raktu
kas buvo nuo NewYorko 
požeminio gatvekario sto
ties spintos, kurioje rasta 
51,000 .dolerių padirbtų 
banknotų.' “Grafas” esąs 
sėdėjęs daug kartų kalėji
muose . už panašius nusi
kaltimus.

Vėliau, policija areštavo 
dar septynis jo sėbrus,

PRANCŪZIJA SUSIRŪ
PINUS LENKIJOS

narius ir Federacijos aps
kričio komisijos narius iš 
Massachusetts, Connecti- 
cut ir Rhode Island vals
tybių.
VLADAS PAULAUSKAS, 
ALR.K. Federacijos Aps-

tis pašalina pastovumą 

Lenkijoje gali kilti papras- 

ir susilpninti Lenkijos rei
kšmę Europoje. " ’

MEXICO, D. F., — Va
baliukas, kuris įlėkė gar
siąja! lakūnei, Amelia 
Earhart, į akį privertė ją 
nusileisti. Tokiu būdu su
trukdė jos planą lėkti be 
nusileidimo 1700 mylių iš 
LoS Angeles į Meksiką.

Visai netoli Mexico mie
sto, vabaliukas ją taip a- 
pakino, kad ji negalėjusi 
matyti. Ji nusileido, išėmė 
vabaliuku iš akies ir tik 
tada sužinojo, kad ji tik 
60 mylių nuo Meksikos 
miesto,, kur jos laukė 
10,000 Žmonių minia.

Ji vėl pakilo ir 1.27 va
landą po pietų laimingai 
pasiekė Meksiko, nors la- vų barė yra skubiai atsta- 
bai-nusiminusų kad toks tema. Kielerfjord tvirtovė, 
mažas sutvėrimas sugadi- kuri buvo 1920 metais su- 

I no jos planus. | naikinta irgi atstatoma.

1

Camden, N. J.— Laivų 
fabrikuose, kur statom^ 
septyni karo laivai ir vie
nas prekinis laivas, darbas 
sustojo kada . 4,000 darbia 
ninku sustreikavo, reika
laudami pakelti algas. 15 
nuošimčių ir panaikinti 
darbą dalimis.

PRANCŪZŲ POLICIJA 
AREŠTAVO NACIŲ ’■r " VAP* ;

Mete, Prancūzija—Pran- 
cūzų policija su revolve* 
riais rankose areštavo vo
kiečių nacių smogi 
dą ir jo būrį išvijo a 
per rūbelių į Voki 
Naciai perėjo rūbelių 
toli Freyming su tikšta 
aplankyti smuklę Prancū! 
rijos teritorijoje. .

Nacių vadas, vardu 
lingen, buvo areštuotas. Jų 
draugai bandė jį atimti it 
policijos, bet parisite* 
siems parodžius rinktas^ 
naciai spruko atgal J Vb* 
Metiją, palikdami tavo 
dą prancūzų polkdjoa 
guose. /

va



ViĖT 1NĖ& ŽINIOS:

Boitbnįęt$ išvažiavo Į IĄį* 
tuvą pas gfeones Varpute* 
niečius. Šešis mėnesius pa
sisvečiavusi, jį grįš So,

ministracijojį pas p. V, 
VŽdatką, p-le* Minim Ony
te ir kitur. Kviečiame iŠ 
anksto jaigyti, kad užtik- 
rito visiems vietos.

: Beįėjai.
>■ :    a-?

/
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* ponią žiminskienė va?
* WŠŠW. vežami 

ir gražų pavyzdį. Jiisva- 
duodama užsiprenumera
vo Į Vąrpuferius- ^paibt 
gW*; Pasak; ra nwįnt| 
žinoti kas dėsis Ameriko- 
je, ypač Bpstpnę per jos

SEKTINI PAVYZDŽIAI 

r Su'ponia Žiminskiene iš
važiavo atostogų Lietuvon 
jos giminė p. Malviną Siu* 
ikonięnė iš Belmont, Mas* 
aaehusetts. ši ponia apsk 
gyvens trumpom atosto
gom Dauguose. Rudenį 
grįš prie dukters, ir dviejų 
IftoU ReĮpįontan.
, Ląimingų atostogų,
f •. v n ■

Advokatas Frank H. Sul- 
livan iš Waban. pasiuntė 
laišką prezidentui Roose« 
veltui Reikalaudamas, kad 
jispąšalįntų gubernatorių 
Curley iš vietos, nes ji® e- 
sąs tik de facto guberna
torius, nes. nebuvo pri
saikdintas taip, kaip Mas* 
sachuąettsvą^ybeš kons
titucija reikąląuja.

Advokatas pataria pre
zidentu; pavartoti kariuo
menę, W tas, būtų reika
linga gubernatorių iš vie
tos pašalinti. Jis toliau nu? 
rodo, kad tederate valdžia, 
kuri buy^Riumačiusi duoti 
Massaehusettš valstyb e i 
$600,00($ŽKL viėšiesie m s 
darbams susHaiSe tuos pi
nigus pavesti, nes grei
čiausiai bįjosi tięk pinigų 
pavesti valstybei, kųr}ps 
galva nerą de jure.

Gegužes 11 d. p-le Vero- 
nika Stonytė Hųd*0n, 
Masa. laimėjo dovana Bos
ton Herald " SpellĮmr Bee, Fanuėii salėje.
la High Sahod, -Mtatane, 
kurją lauko p-4š Stonyte į- 
teikta sidabrinį taure ir

piaės pip^mius siĮiMąąti* 
me.
- Ji laikėsi iki paskutinių 
ir tik suklupo &4y ‘^Cor- 
roborątenr Todėl pirmeny
bę visų klasių gavo mer
gaite jž DorcMterio &v. 
Margąrątas tnokyklos,

lAnma wvAna ’
Pereitą penktadienį, ge-

way, K. of C. Pirate® ra
telis, laimėjo skirtą dova
ną už didziausį skaičių

gerai pažystamas lietuvis, 
L. Vyžių 17-tos ..Algirdo 
kuopos ilgametis sporii- 
nipkas Mikas Marksas..

RAPflUAS JUŠKA 1

Ini. Stasy* BeUskas, ,S*v.

7 yąl. vakare, .bažnytinėje 
ąąMK $¥• Petro parapijos 
Vaikai •* mergaites, kurie 
ląnko Šeštadieniais (r sek* 
: nūdieniais religiškas ir 
lietuviškas ,pamokas, Jė
zaus Nukryžiuoto Seserų 
vedamna mums: southboa- 
tonieriams bus istorinis į- 
vykis, nes tai bus pirmas 
vaikučiu ‘vakaras Seserų 
vadovybėje. Pelnas pkirią- 
mas lietuvių našlaitynui, 
gimhurst, Pa. Įžanga bus 
ląįp ir auka 35c-

T'"1'

5V"g KABIO SHOP TEL.Są BOSTON 055f 

4L4 W. Broądw*y> 80. Bogtos,iM»wh

susimuBimas šiame pože
myje“ "' sulaikė' judėjimą 
virš valandos laikp.

STATYS CCC NAUJAS

Generolas Fok Conner, 
gegužes IĮ d., paskelbė, 
kad jis priims pasiūlymus 
29 stovyklų pastatymui 
Naujoje Anglijoje. Stovy
klos turės'būti pastatytos 
iki birželio 15 d., kada bus 
priimta dar 14,000 jauni
kaičių į CCC stovyklas.

PASIDAIRIUS PO SOUTH

’ į3>L S. JL 2806-R
, MOJ¥-iii

9PTDKV HUTAS
I*e«*«mlpuorju aklu 
priskiriu akinta 

> kreiva* akla atitik 
? . .Maų h aaiblijonifr
ko**, (aklo*) i IjtaR 
Ivleaą tinkamu laiku.

J, L. BMAKABNI8. 0< D.
447 Br9B4w. StoUto B°®ton

MUZIKOS MOKYKLA

Šiuomi pranešamą, kad 
norintieji nuvykti į LDS. 
Naujos Anglijos Apskričio 
GEGUŽINĘ, ’ Rd m u vos 
Parke, Mohtelloje, yra tei- 
kiamas nuoširdus patarna
vimas, būtent: LDS. 1-mo- 
ji kuopa organizuoja bu- 

kurie išeis nuo Šv.

JU0ĮA5 WS |
- - į

$4 Brpadway, f, Bostop, M^s|

Tel. So. Boston 0948

GZVENIMO . .' 5 ' f 
Tel. Pąrkvvąy ISąH? |

’■ prisiekęsAdvokatas

: JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 g ąt. (kampas Broaohvay)

South BąBtęn, Mase.
Telefonas: Soų. Boston 2732

. Namų: Talbot 2474
ITŪuiu. . .... ......r... .... .

gggĮĮnTTL-,..^ į ...

MJ.6RW$
(GBieAriraiAS)
•ADVOKATAS
i 598 East Broądmy, 

SO. BOSTON, MASŠ.
W4W'

• ‘ Resiaeiicet
18 Thomas ik., Tel. S. B. 1048

. f-

. tMi * BLINMIO
į , . f Namą / -.
F ; , {antro*. lubos, Boom ir .

Boatoho Ohiaa:

I
WL Hūbberd 8890 * 
Gyytntab: £8 ’:Bo^monfc * 
Tol, Tąltįpt Ž87ą pogcheąt^r, Ifos*.

Vardu L. Vyčių ITrtoa 
Algirdo, kuopos, noriu iš
reikšti padėką visiems 
Motinos dienos bendra
darbiams.

Motinos dieną apvaikš
čiojome įspūdingai* todėl, 
kad . didžiuma prisidėjd 
prie šio darbo.
*įMingai ačiū kleb; ton.

na itiui už 'pąau- 
kojimą’ mufių; ir ’ už taip 
nuoširdų garsinimą musų 
programos.
5 Ačiū kunigams, K. Urbą- 
navičiui' ir K. Jenkui už 
dalyvavimą kartu sų mu
mis, kaip ryte, taip ir va
karė. ' "

Jaunimas irgi gražiai 
pasirodė, kai tai, choras, 
Męrgįhų Sodąlicija įr visi, 
UŽ ką ąčiuo jame.

Ačiū New York?o yy- 
čiąms, UŽ gražų jąiismihgą 
veikalą “Žnogžudžio Duk
tė”, kurį suvaidino Moti
nos dienos vakarę- Nema
žiau ačiū ir kįtiems šiqs 
dienos programos daly* 
viams: muz. k Juškai, p- 
lei E. Meškaųskąiteį, ir vi
siems kitįems. '

* Apart programos turėji
me ir darbininkų kaip .tai 
pusiyčių rengejąHs įr 
patarnautojai. Busryciaią 
dąugi^^^
darbšti vyte p-le B. M. Ka- 
vdliiitė,- SI K. Griganavi- 
čius ir gerosios musų po
nios: Baroliėne,' Lingevi- 
čfenė, Slatkėvičienė ir Jan
kauskiene. * ’

Prie" stalų patamayo; p- 
lės Oną’ Kanapinskaitė, O- 
ną Petfušytė, Oną Baruly- 
•tė ir Brone Petraitytė. “

Pusryčių rengėjams už 
.sįįąų,^ paruoštus ^ pusry
čius tariame nuoširdų a? 
čim , — -

: Buvo irjdaųgiąu visokių 
^ąrbHAH' wkų visiws 
esam© dękmgi. < —

i Vienų žodžiu visįęnąs ą-

Adresas: ■_
933 E, Proadway, 

so, BP^TPN, mass.

MUZIKAS |

Mok* murikOBt P1ĮW» J 
ir dainavimo. Spėrią- į 
les pamokas duoda- <

Geę. ^5 vai. vak., 
Sodalietes,. laike mėnesinį 
susirinkimą, savame kam
bary. Susirinko apie devy-. 
niošdešiinfs. Nutarė ko- 
gražiausiaį. dalyvauti Ge
gužes Procesijoje, kuri į- 
vyks geg. 2ft d. Taipgi nu
tarę remti1 Parapijos vasa
rinę Mokyklą ir parapijos 
gegUŠWt ’ r ' -

Po susirinkimo sodalie- 
tes turėjo pagėrbimo vai
šes ir programą panelei 0- 
hai B; Bielskaitei, kurios 
šliubas bus geg. 19 d., 12 
vai. Sodąlietės’savo myli? 
mai nariai ^dovanų davė 
;pųi^.kryžių.;-.' 
d W^us;',sodalW 
rčįų mylimas- dvąsioą 4^a- 
das, 
dahetefc ^iąfekait§? • > . :

Wl

ra tiaraiTrr

Tel. Ęevonghire įąog 
oriso valandos:

3 Malden Street, 
Boston \ f

f . V *» , *“** A • X N r • .• .
e • . ! - ’ ’ •

Į Tel Bė." Boston tžž» ' ■ '■ /T 
i LIETUVIS DANKSTAS į 

BlOKMf 
| Arti Municipal Į.
| 625 Br«!adway, |. Btoton | 
| .Ofitt TaZanfiTo* t
Š Nuo a iki 12 ryte Ir nuo 1.80 iklt 

ir iki 8 vai. yfckąfiį
fąas u?d»irytaš subatąa rakąraįs įr| 
E nedHdlenialš, taipgi serodomls nuo i 
| * ‘ dienų pŽdąjytM. i
I Tą^n ąsąpą » J -Bąę J

r'
9:30 yat vakare, Bay Vievv 
Mptor Serricė; kdmjbani jos 
įstaigon įšilaUžė'du jkuni 
vagiliukai, kuritįoš netikė
tai išlupo- JV Petras Tre
čiokas, tos įstaigos' dali
ninkas. PrnasTrečiokasa- 
bU vagilĮukū pagavo už 
pakarpos ir .atidavė polįcį-v f *. • J* - •

fe®

Įdatuyią Pantjgtąą.

Tel. Scį. Boston
414 Ęęoądmy, So. Boston

Ofisas ataras nuo 10 1M 12 yalL 
ryto, nuo 1:30 ilę| 5:30 po. Pietų Ir 
nu? 6 iki ą 1. vakarę. §ygnfo

‘ pagal Susitarta*. . '

TeL So. Boston 2660 ’ ū-

Lietuvis Dantistu

A. L K V D <1U S
251 W- Brųųdway, Sa. Butau
Ofiso valandos nuo. 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 iif nu o^6;3O iki V T. & 
Seredpmls nuo 9. iki 12 Y. dlęnv 
gubotomis nuo 9 iki 6 ’val. vaka^ 

. #ędai9i?i| m”0 iki 12 vąi. ta*.
(pagui autartiĮ. .■

.« į*;.*'.-..... ' ----- -...X, ,. ji.-; įį. .....74,,

’■ ’ tu. So; Boston riaę

; AMATAI ŠALNAI
į • / plmiĮNlNKO NAME’' . ’ • -
t ;

L Boiąh Bęiton, Mm* 
F . 1 »***.• -* • * _ _

Į? IfR. Pinnininįtąą.

/ WWIĮOQA
Rigiaį 3 Šeimynų namas 

umjps., Grąžįoj vietoj.

-t--»v ~ v »«-■»> wi»imy 
Tel. Trovfrrldgę 8330.

jmEPMM

■T--v'80'WWVijw.Sfc
Itarchester, Įfaši.'

278’HarviupdątreU, 
kamp. Inman arį| UėntrąĮ Sq.

jsįąvuunkas yra Juozas Ką* 
ppčįuhas fr Petras Trecio, 
kas. Jį įstaiga randas}: 1 
Hamlin St. ir B- Eight St., 
Sq. Bostone^ .

/PARAKIJ0S€IIORQ

Šv. Petro parapijos cho
ras rengįa milžinįšką/Bea- 
np “Pupų” vakarą, savo 
naudai, antradieny, gegu
žės 21 dieną, parapijos sa-, 
lėj, 492 M.Ševehth St., 
f :30 vai. vakare.

■Jaunimas, smarkiai dar
buojasi, kad vist kurĮ^tik 
atsilankys i šį parengimą; 
bpftų patenkMtn '
* Bus daug gražių dovanų. 
Btis ir šokiai. Tie, kurie 
lankėsi’ j’ p’aškutinį choro ; 
Beano Vakarėlį, atsimena 
dar ir dabar kiek gražių 
dovanų buvo ir kaip malo
niai praleido y^Iaikąr Q šį 
totą bus d^mdaugiau do
vanų* ir- daal linksmesnis 
laikas.. *•! ■ ■•■* ‘ ’

įpad visi 7T į choro Bcą* 
ho vąksurą. 7

•suswš« Atm>’ 
POžEMYJM * ’

f ų i. »jie ąi&f 
vai. po pietų, - Sąinner st, 
požemyje, susidūrė auto
mobilis. su \ sunkvežimiu. 
Trys, asmenys^'Ržrisri^Pa- 
liciia aišįma, ąacį J<ihn,T. 
Elite, ’KurišLvairavo auto* 
mpbilį buvo išsigėręs. ir 

mobili. Tuo tarpu.•Vąjją* 

vežimte negalėjo sušilai* 
kyti ir trenkę į autotnobi-

Dr. Povilas J. Jakimavi
čius išrinktas sekretorium 
ir iždininku Carney ligoni
nės Alumųų organizacijos, 
metiniame susirink i m ė, 
Lenox viešbutyje. Tos or
ganizacijos prezidentu iš
rinktas Dr. Eugene Jį. Ma- 
guire, o vice * pirmininku 
pr» Edward L. Kickham. , 

j—__—* ■

Marijona Kačinskaitė,16 
metų amžiaus, gyv. 344 W. 
3rd. St., sunkiai sužeidė 
veidą ir nosį, kuomet dar
žovių krautuves šėtros 
ramstis griūdamas trenkė 
jai į veiSą* Tai atsitiko 
prie Perkins Sųuare. Jį 
tuojau? pųyo nugabentas į 
gydytoj# ofisą, kur jai į- ’ 
dėtą keturi ^ątitriies-f

venanti 21 Gatės ^t., pa 
sunkios opėraęijoš Šv. Elž* 
bietosYiŲgihingj^ syėftsto. 
ppiūpse.

BAMBRIDGĘrMASS.
. Gegužės 12, tuoj po. sų- 

mos Įvyko parapijiečių sų- 
sirįnkimąs reikalu parapi
jos^ pikniku ’ Vienbalsiai 
visi sutarė pirmą pikniką 
rengti Romuvos darže, 

; lĮpųteTĮų, tošelių1^“'
Rengiama daug įyairiiį 

žaislų‘ir laimėjimų. '; ■

Geg: 12, tuoj, jo tožgarų 
įvyko Motinų pagerbimas. 
Mokykloj vaikučiai išpildė 
labai gražią programą^ 
Programos ' vedėjų buvĄ 
klebonas kum P. Juškąitis. 
Žnįpnių buvo pihią svetai
nė. 2 ' r ^ųvęs*.

tuja, moko mmdkaa
Ji yra baigusi 

rĄUtiTw

44$ je. Sixth šfceat, 
fe- Boston, Mąss.

ŪUEEN ANN LAUNŪRY, 
' ’ W3.

LIETUVIU SKALBYKLĄ
8kąlbl*mę iFprbMnąme yisoirius 

m«> paimgrija ir pratą- 
|oiqe Yijtur, kaip tau
8b. Bo^toų, Gambridge, Brlglitop 
Doręimeter kRur. Pamėginkite 
Ir pafmltb, kad. gaunate j$tąrpiP 

vimą už pigią kąlūą.
7-9 Ellery St.’, So. Boston'

į M •*,.

* MOTOR MVICE
flTriDBTUrRR

Įrolsfį

Tįlšumę ylso^lų Įšdlrby^lij aųto$- 
rhbblHūB. Taisymo |ę derpotiatrayl- 
mo yiėta: ’ ,

, ,1 Hunlin Sttešt
*. ir. E. ęięijth St. 
eOETH J3OI8TON/MA88.

/ftšį' Pęier Trečiokai
- . ‘ «avin|pĮuįi '

ĄlĮI W C ' i' ui ^jSgg

Juttiče of ihe Pęace 
Visokios rūšies apdrauda ir tel- 

«higą$ 'pą‘tarptlvlinw.
588 E. Broiriv&y, So. Bostpų 

Tel. &ra, Boston 1761
Kcsidence:

120 Marine Rd., So. Boston 
WmųleLt'Soą>Bo^dn 2483^W 
Effl!feii!Bi,.:. 'ik..T-’1'1?-

FOTOGRAFAI STUKAI
Pądąrp geriausius ir graibiu
sius paveikslus. Šeimynų, ves

tuvių ir pavienių asmenų.
0. 8TUKA8 

458/Broa4wayi ’

-’w;»tf.(®|2’

0HAKLE8 CHA8AS 
(EAZY8 ČASAS) 

Ofisas:' «ą.Wds<» fit. ' 
i Tel: » Unive»iiy 411$

167 V^htogicto St;
■- Tel: Uhiversity 9221.”

Cambridge,Mąss.

r Ros
j Seniausias fe Saristoyis Šios"
, ' Valstybės , .
J LIETUVIŲ' GĘABOBIUS ią

< BALSAMUOTOJAS ’ J 
{Gyvuoja’26 metus. Pilnai’prlslruo-’ 
•Sęa buvo įrankiais Ir ikarštvešlmliiį 
^sutelkti geriausią patarnavimą die-’ 
)nt} ir naktį. Tarnaują ąr apylinkė 
, nSms Lletuvią kolonijoms. Į 
t TURI NOTARO TEISES j 
1 ‘

i vietai

y Tel. OolumHa 2537

VAMONUi^PAIlCTUkRAUTŪVBS
Pirkti pas biznierius piešą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie Skalbiasi '‘Ikitbiiiuijkė^ apsi
moka, peš jie parduoda Šviežius padūktas ir maloniai 
patarnaują. Nuėję 1 bite kprią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte ^Darbininke\ L T , , t,..,, ■■ ■ ... —. „,,,■■>■! I.r; II ■ „Į. , I -,.■.■■■■■■■■■■ „ , , ,, . H „ „ , ,„

BR0OW? M4BKBT
887. W. Bmadw

Telephone South Ęoitoh 8591.
48 Cręscent Avenue, ... 

Telephone Columlm S07O2
29 Savin Hill Avinus, . *
ĄtoCHEStfEę,MAaS,

45 ^pjpden St., 
>1

.TplTAS YATJACyAg
■ :

Telephone South Bosimi

II ■ Wi>i|Hįą^ąji iUimųiĮBtnr-iHiliHliJt.1 ■■■ ■■ 

biriai taįsomę 
STOGUS 

80, BOSTON BpOFING 00.

Taisome Via^kius Stogus
414 W. Broadvvay 

TELEFONAI:
South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

f WltE

BALDUS 
l Perkraus
iu loma 
G? VISUR 
ja PIGIAI 
■ GREITAI 
• SAUGIAI

J26-328W. Broadway
Tel, South Boston 4618

JUOZAS M. DILIS

Parduodn jYąiriaiW9S rūhes 
ąukainius ir sidabrinius daik- 
tus. Taipgi ir. pataisau.

. 366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

BBBKINS 8Q. 0A8H MARKET 
. ■ Bąvih* BaltmiiitoM,' Sst. ~ 

490Bręą4way, W&Bo«ton8i2O

Tohphimo Jouto B^ton 1892

JOKAS GinntCKAS 
503 B. Egiui. Si, 

Tel. 8k>. Ęū|rt<Mi 9621

. ........ .. ĄOAMareOĘ BHĮSm /
. \ •- '■ VMĮMMjpl ■■

* Moko populiarlikį Ir klMUką Taipgi grdtl tnukikog iq«tru- 
fmenUlK, kaip taU tįmiikos, plano, bnnjo, mandolinoj, fitaroa, »rmtaĮ-

? k<ų, jęlamętpš, aątaifiįCoftOį tHūbp«, trombono*, Ir'tV lrgV moko nirmo- 
' nijo*s Ir perHtatymp. Gerokai pri^ilavihe ipoklnial gauna progoj be 

jokio •kitro mokesčio, prigulėti prie mūri didėlio orkestro. Galimo 
. pfUtatytf bMius urbė prkeatrM ant bet ‘

f‘ MuzĮkor instrui^eįtuji |t dalis parduodame, laręndavojame ir til- 
a aume u< pĮ^lą Jkainą^ Atdara dieną |r <1

' 409 W.
• i. j * ■ »

J^Bostoa.MMs,

TęL Šou. Boston 8694

STANLEY
80TTLINGC0,

ų, B
Išdirbtas gerų minkštų. 

. » . gėrimų.
xo7W; r ‘4 “’ ' 

So. B9«1
Kamai;

Tel.NM.0Ki8

m aino sales
Parduoda mįNMh
blllus ir INTERNATlOiUI* tro- 
ku*. •anUBkąrni jnalnąlą.

Taipgi
Tąisome nutomobilių*

Darbu ųltikrintu, ne« ri8ii- 
hv darbininkų*.

< MBJUMUM, MISI ’

'Boston



Gegužy 1L 1635 DARgINJNfeAS

Sportininkų Dėmesiui '
it a V. • . . . i? ...

i—i Walter Satkus; ■> “Run- | 
ninfr B?oąd ImpFf « 
dolpas Kiele, Mykolas Gri
gas; "PoleVoult” —Al
bertas Barcevičius; “Shot 
Put”: Steve Balčiūnas; 
lOO yardų bėgimas: Pra
nas Jančįūnas, Jonas Ta- 
mulonis, Jonas Beneliša, 
Kazimieras Kazlauskas;
440 yardų: —Adolpas Kie
lė, Jonas Svirskas; 88Qf<»-4—.—-----
yardų; —-Danielius Sąmp- Į SSL.5 51?

-r __________ ' ___ ■ -r___ - -- - .-J*
lo. Vėlyvąsias šv. mišias 

[ atnašavo kun. Jonas Tre-
; į- T ■» a | n.uxm biuu metu

^oje parapijo-
mądos. * i giedojomišias. klebonas

s

LOS.-».A. APSURrao 
GEGUŽINE

Geg. 30 d. Romuvos Par
ke, Monteilo, Mass. įvyks 
LDS. Naujos Anglijos Ap
skričio GEGUŽINE. ’

Gegužinės programa bus 
įvairi. Tarpkitko progra
mos dienotvarkėj jau į- 
traukta šie punktai:

Merginų ^baseball-soft- 
baĮĮ” lošimas. Loš So. Bos
toniečių merginų ratelis 
su Montellietemis.

' Vytų bėgikų lenktynes. 
Lenktyniuosis Brocktono 
High Schdol * bėgikai —* 
žvaigždės ir kiti.

“Running High Jump”;

ISYKES&SYKES
B. A. Sykes ir B. D. Sykai 
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: 4
SANB0RN BLOCK 
681 Washingtoti St. 
N0RW00D, MASS. 
TeL Norirood 0330

Gyvenimo vieta: . 
82 Wahnit Avė.

Tel. Norvvood 1020

WILKEN’S MARKEI
(Užpakalyje ‘‘Darbininko” 

Spaustuves)

276 Atbens St., So. Boston

Geriausia Lietuviška valgomą
ją daiktą krautuve So. Bostone 
Visokios rūšies mėsos, vaisią, 

daržovių ir kitą daiktą.
Švieži produktai ir malonus 

patarnavimas.

Ateikite ir persitikrinkite,
PRISTATYMAS DYKAI

F.wmus

LIETUVIS GRABORIUS 
148 Cohimbia St.

CAMBRIDGĖ, MASS.
Telefonai:

Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

GRABORIAI

Detroito Zmios
• • • . * _ : • ••. < t

> st -yi—**r! '*'-4 

SV. PETRO PARAPIJAri
1 ■ . , - ■ f • • . •» ■■ ■■-■

Šv. Petro parapijoje Mo
tinos Diena iškilmingai 
paminėta. Vietinis klebo
nas atnašavo pirmąsias 

j šv. mišias. Giedoję jaunes
nysis choras, Laike mišių 
šv. Vardo jaunimo drau
gijos nariai priėmė Sv. Ko- 

___ _ __ ____   \ ’ 
šonai? Juozas Tamuleri-1 gausiai ėjo prie Dievo sta
čius,_____________ f lo. Vėlyvąsias šv. mišias

^kiai —hgi vakaro dįr- Ljjoc^ kuris Šiuo metu 
Vakare eheck dance jasį §įoje parapijo-

Ėeano —-sulig naujos|je< Didysis choras gražiai 
“»Tug of War” -diriguo-
ja Dr. Budreckir I P?sake Pamok’
a) žemaičiai - 'Dzūkai -i „ ■ „ . , ,

Kapsai — Zanavikai * Vakare įvyko koncertas^ Gandrai - Aukštaičiai iri Dainavoąbuchoraijaus- 
kiti mėgins savo masa-|mim?as motinų garbei ūai- 
lų stiprumą. TeisėjaiPJa®- Taipgi programoje 
bus iš’ -visų Lietuvos dalyvavo garsusis radio 
kampelių. artistas Ą. Vasiliauskas,

b) Kaip moterys myli yy- .k^o.dainavimas publikai
rus — metimas kačergųd labai patiko.. Dainavo m 
Chorų Dainų Kontebtas J skambino pianu Bobby 
Jokios įžangos j Parką ^UTH‘

nebus. gaspasaKe_praKaiDą.vF-
Valgiai ir gėrimai nupi- nas -AJkociunas, sios 

'gintomis kainomis. Biis ir P.ai dariiuotcrjas, ku- 
laimėiimu. / neužilgo išvyksta jLie-j

Visi nuoširdžiai kviečia- tuvą viešai atsisveikino, 
mi atvykti. I Po koncerto grojo Mase-

RengčjaiJ vięiutęs orkestras. Publi- 
———      ka linksminosi iki vėlu-

SPORTININKŲ DĖMESIUI
~: ■. kas, 109 Houghtbn St.,

‘ Naujosios Anglijos Lie-| Worcester, Mass. 
tavos Vyčių Apskričio. Vincas Viėraitis, 13 
Sporto Valdyba pranėšąd Louise St, Worcester, 
kad Naujosios Anglijos Mass. /'• 
Lietuvių Baseball Leagub League skiria tris dovar 
pradės veikti nuo gegužės naš, rateliui kuris geriau* 
30 dienos, š. m. Jeigu ku
rios parapijos jaunimo 
sporto/ sekcija norėtų pri
sidėti prie šios League, tai

slą.

šiai pasižymės per visą se
zoną.

j. Bučinskas,

šioje tvarkoje^
«a>Ai

Jurgis Bražinskas, šios 
parapijos komiteto narys, 
sunkiai susirgo plaučių 
uždegimu. Dieną ir naktį 
slaugė stovi prie lovos ir 
aptarnauja ligonį. Nors jis 
serga sunkiai, bet gydyto- ' 
jas turi viltį, kad, jis pa
sveiks. To mes jam visi 
linkime. 1. ,

Ona Zubaitė, gyv. Sprin- 
gwells Avė., Dėlray ligoni
nėje turėjo operaciją. Vis^ 
kas gerai pavyko.

A. Vaikus, kuris gyve
na arti Michigan Avė., pa
sidarė sau galą; Kaip gy
veno, taip ir užbaigė savo 
gyvenimą; Jis buvo vedįs, 
bet buvo pasitraukęs liuo 
bažnyčios ir apsileidęs ti
kėjime. Vadinasi apsilei
dęs tuose dalykuose, kurie 
duoda stiprybę nelaimėse. 
Jis su Savo žmona nesuti
ko ir ji ieškojo divorso. 
Jis sužinojęs, kad jo žmo
na turi atsiskirti, nuėjo į 
upę ir nusiskandino. Matę 
jį šokant į upę bėga gelbė
ti, bet jau buvo pervčlu. 
Jį ištraukė negyvą. :

III lllllliinIrtB IHMllI.B '

Paskutinis svetainėje, 
jaunimo vakarėlis pavyko. 
Šio vakaro pelnas buvo pu
siau su parapija; Klebo
nas pristatė vakarui dova- 
nasĮ o įaunim.^ - draugi-
EfliOHilHiliiiiHiHiHiiMiiiMioimiuiiiMuiimiiimiiuiiiinĘ] 

i Mtnmuii hat i 
| CLEANINGCO. į 
1 Pataisome ir Nuvalome! 
i . ; / .Čevęryfais -į 
lAr jau užėjote į mūsųnaują Į

J V ■ • vieteV; i"Jtl, ■* • t 3 ° ’ M JI & Akiu- • *" •*

sidėti prie šios League, tail - ' Raštininkas’ I,, I
teįraneša tuojau^ f valdy-M'Arlin^orfSt.v',IWorces-,1 f?*50 ^iekam.e 
bai žemiau paduotais a- ter, Mass. \ Ih* va^ S
dresais. Visus pranešimus —■ |.. mo darbus, s^ toliausiam |
Siųskite tuojau. TAMULIUI SEKASI į' *. ; ,?Jsiųskite tuojau.

Rašykite faile kuriam iŠ 
valdybos narių: /'Į
; Viktoras Babilas, pirmi 
.31 Folan Avė., Norwoodį 
Mass. - *

Jonas Bašinskas, raštį 
51 Arlington St., VVorcesl 
ter, Mass. . \. į

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RAB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Office; Tel. S. B. 1437 j 

Xes. 158 W. Tth St.
TRes.: Tel. S. B, 3960 

Patarnavimas dieną it naktį.

P. J. AKUNEVIČIUS
. GRABORIUS
Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 
- Reikalui esant kreipkitės: 

SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St. • 

Tel: 4H0

Tel. South Boston 0615

o. a. zaihskas
Graborius - Bals&muotojas

Patarnavimas dieną ii naktį.

Fanerai Home ir Bes. 
564 Basi Broadway, ■

So. Boston, Mus. ’ _._J

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR4OS. 
PO GLOBA MOTINOS £Vč.

Pirmininke —. Eva Markaienė, 
625 E. 8th SU So. Boaton, Mum.
Tel. So. Bptson 1298

Vlce-plrmlnlnkO — Ona SlaurlenB, 
443 E. Tth St, So, Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 8422

Prot Balt — Brone CiunlenO, 
2OGould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkway 1864<W • •

Fin. RaŽt. Marijona MarkontotS, 
88 Navarre St, Rosllndale, Mass.

Tel. Parkway OBSJkVV
Iždininke — Ona StaniallntS,

105 W«t Bth St., So. Boston, Mass
Tvarkdarft — Ona MisglrdlenS, •

1512 Columbla Rd., So., Boston, Mass..
*'■ Kasos Globėją — B. JanužonienB.
f; 1426 Columbla Rd., So. Boston, Mass,
v Draugija savo susirinkimus laiko kas

, ntemtoirt K^kriMM afioNto,

S

K

4.

ŠV. JONO E V. BL.PAŽALMN6 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. —■ J. Petrauskas, .
24 Thomas Park, So. Boston, Mas& 

Viėe- pirm. — V. Medonls, 
, 21 Sanger St, Sq. Boston, Mass* 
Prot Bafitininkas — J. Glineckis,

5 Thomaa Park, So. Boston, Mass. 
Fln. Baltininkas — Alb. Nevlora,

16 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 EL Broadway, So. Boston, Mass. 
Maritalka — J. Zaikls,

7 Wlnfleld St, So, Boston, Mass, 
Draugija laiko susirinkimus kas trfrd 

čia nedCldienl kiekvieno mSneėlo, 
2 vai po pietį], Parapijos salžj, 492 
E. Tth St, So. Boston, Masa. ~

7:80 vai. vakarą pobažnytinfij aw 
Viaah^raugŲos reikalais kreipkitės

Vytautui Tamuliui, ro
dos, vieninteliam lietuviui 
jaunuoliui iš Sąuth Bosto- 

[ no, patekusiam į yieną iš 
žymiausių didžiųjų lygų 
bašęfaall . tymą, būtent, 
New York Yankeėš, pui
kiai sekasi.

Balandžio > 2d, Tamulio 
tymui žaidžiant su Phila- 
delphia Athletics tymu ir 
Tamuliui metant bolę Yan- 

Įkęes tymas laimėjo 11 to 
2. Laimėjimo kreditas te
ko Tamuliui. Ir. jb Vardu 
šios šalies laikraščiai puo-Į 

Į še savo’ sporto puslapius 
antraštėmis.

Štai gegužės 10, Cleve- ! 
landė, Tamuliui metant 
bolę New • York ’ Yankeės| 
nuveikė Cleveland jndians 
6 to 3. Associated Press 
žinių sindikatas paleido 
žinią, kurią visa šios ša
lies spauda idėjų žymiose 

| vietose. Tarp kitko ten sa- 
I koma šiaip: ■

VITO TAMULIS TAMES 
Į INDIANS EROM THE

* START
Cleveland, May 10 (AP)-- Be-r 

hind the steady pitching of Vito 
Tamulis, stocky left-handed Lith? 
uanian lobber:, the Yankees snap- 
ped their four-game losing streak 
today, by beatiiig out the Indiana 
G to 3. \

Stebėtina, kad kur tik 
rašoma apie Tamulį Visur 
jo tautybe —lietuvišku
mas pažymimas. Pavardė 
taip pat visuomet taisyk
lingai - lietuviškai parašo
ma. Matyt, kad neveltui jis 
Vytauto vardą nešioja, nes 
lietuviams tiek daug gra* 
žios reklamos teikia/ 

Į Sport.
Jeigu prie, mano kojų su

dėtų visų viešpatijų, vaini
kus vietoj mano knygų ir 
mario pamėgimo skaityti, aš 
visa tai atstnmčiau.

į- Garantuojame ’ savo darbus.. į 
I Kaip praeityje, tąjį ir, ateityje | 
|. atliksime jūėą'dąrbps. | 
| PrlęSals Brockton. National Bank |' 
I 93 Main St.j Brockton, Mass. j 
Į > Tel. Md " I

Amerikos didžiausia kailių įstaiga
TEIKIA IAŪGUMĄ-PATARNAV1MĄ- '

PRITYRIMĄ

KAILIŲ UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų, užlaikymui 

cailių kaip naujame L L Fox name, čia yra didžiulė 
staiga specialiai {taisyta kailių pardavimui ir užlai- 
tymui. čia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 
įrengiu kailių prižiūrėjime, čia tavo kailiniai irgi 

bus tinkamai prižiūrėti. S ■.
BE TO, ČIA YRA PAGARSĖJUSIOS L J. FOX 

ŽEMQS KAINOS

į-? ja užkandžius. Rengimo 
“-komisijoje buvo šie: G.

Bražinskas, O* Gregiutė, 
abu Malinskai. Dovanos 
išdalintos tiems, kurie iš
lošė daugiausiai pinochle 
ir bunco. Pinochle pirmą 
dovaną laimėjo Mrs. Nau- 
bert. Ji gavo Imm & Kirs* 
chke krautuvės dovanotą 
elektrikinę maišymui ma
šiną. Dėkų jiems. Bunco 
pirmą dovaną laimėjo F- 

, Patterson, tos pačios 
krautuvės dovanotą. Lai
mėjusieji yrą Svetimtau
čiai. Jie į kiekvieną para
pijos pareigimą atsilanko 
ir užtai jiems yra kaip at
lyginimas.

Pirma Šv. Komunija mū
sų bažnyčioje įvyks birže
lio 2 dieną. Šiais metais 
neperdaug jaunuolių pri
ims Šv. Komuniją, bet mo
tinėlės turėtų savo vaike
lius gerai prirengti ir tą 
dieną pačios turėtų priimti 
Šv. Komiiniją, Pirmoji Ko
munija yra svambiausias į- 
vykis gyvenime. ’** .

Aleksandras Misevičius 
praneša, kad jo augintinis 
Sūnus Pranas Euleskis su
sitarė apsivesti su Alena 
Hendler. Misevičius yra 
vienas iš geriausių para-, 
pijus rėmėjų. Nėra to dar
bo parapijoje prie kurio 
jis nebūtų pridėjęs rankų, 
Linkime jo augintiniui ge* 
riausios laimes.

Šis paskutinis praneši
mas draugijoms dėl pikni
kų, kad jos gali gauti dar 
per vieną savaitę vietą 
piknikams. Po tu jos tu
rės kreiptis tiesiog pas sa
vininką ir jaih -mokėt: 
daugiųjg^> 
rapijai. Taigi ar negenaus 
užsisakyti dabar pas sa* 
vuosius .

SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

šaltose Kamerose
Apdrausti $100.00 -
Pristatymas į 1G minučių 

____ Apžiūrėjimas Kasdien ___  
Smulkus pataisymas , 
Pažinimas ir pristatymas
$5,000,000 Apsauga

SPECIAL PAMUŠALAS

' 411 Garantuotos Medžiagos
m * . Darbas žinovą

■ H B ■ Užlaikymas Kaltai

Apdrausti $100
$5,000,000 Apsaugą.

PERSIŲVIMAŠ UŽ $f2.00

Apykakles ir apyrankes gali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados, . -
Truputi brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio,, ūdros ar kitu bran
gesniu kailiu.

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS

Vienas iŠ mūsų, žinovu parodys 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis at
rodytu kaip naujas. -

10% NUOLAIDA LIETUVĖMS
Jeigu priduošite šį skelbimą p. B. KORITES priduodąnt savo kaili
nius pataisymui arba perkant naujus kailinius.

EOW. V. WA»JBOW 
(WRUBLIASKAS) 

inroviBGRAšoRros m 
BALSAMU0T0JAS 

iOdĮL WMbin#ton 
NORWOOp,:MASS. 

. ^SD.;Nontood.i5d3 

Montello OHice: 
•’ 10 Intervalo Šfc ~ 
TEt. Brookton 2005

: DUNOUUS LUNGH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir Šviesius 

valgius
v. ATDARĄ: >

Nuo 6:80 ryto iki 12:30 Vakaro
1118 Washington St., 

Norvood, Mass.

~J—Į ■ ■ ■ .- - -

Tel. Norwood 1003 > Notaras

*. K. NEVIACK AS
BEALESTATE 

INSURANCE 
visokios' rcsies apdbauda 

Laivakortės visoms linijoms
Teūtopa* Faiama*i«»a« 

' 1122 Washmgton St, 
Norwood, Man.

MORRISSHOESTORE
Lietuviu Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

OEVERYKŲ - KALIOŠU - RUPIŲ
Vyrama Lietuvių iždirbtua

OVER GLOBI ŪĘV1RYKUŠ 
ir imlCkUėrUniut

IMS WMhington Bt, 
Morwrod, .. MM.

Šiuo laiku yra labai 
daug maišytų vedybų. Pa
sitaiko, kad ir kito tikėji
mo vyrai gražiai -sugyve- 
ha, bet dąžniausiai yra ne
susipratimų, ir vis dėl ti
kėjimo skirtumų. Kas kal
tas dėl tokių vedybų? Kal
tė yra taikė, kad to pa
ties tikėjimo ir tautybės 
jaunimas nesilanko'į Savo 
tautos, parapijos ar drau
gijų parengimus, nedraų- 
gauja savieji su savaisiais. 
Tiesa yra mūsų senoje dai
noje: “Daug linksmybių 
tarp savųjų”. Mums tik 
reikia gerų norų ir susi
pratimo. '

Motinos Dienos vakarė
lis ne tik suteikė žmonėms 
linksmumą, bet kartu at
naujintos sėdos pažintys 
ir draugiškumas. Matyt 
buvo kaip Adomas Rokas 
ir * Kazimieras Lubekis 
gražiai praleido vakarą/ 
Vilkiškiai su savo artimais 
ir parapijiečiais turėjo 
daug linksmumo, Antanas 
Zimnickas vienoje svetai
nės dalyje, o Lenkaitis ki
toje patenkino svečius va- 
karėly. Daugumas moterų 
pasiliko po koncerto ir 
džiaugėsi žiūrėdamos į be
silinksminantį jauni mą* 
Prisižiūrėjusios į jaunimą 
ir jos kiek patrepsėjo, su 
savo sūnais ir dukterimis. 
Visi džiaugėsi linksmai 
laiką praleidę paskutinia
me šio sezono vakarėly. .

REIKALINGAS
GERAS ŠLUOTŲ D1BBĖ- 

•- JAS ’
Turi būti geras bei pasto
vus darbininkas. Kreipki
tės:

45 Bassett St., 
Providence, R. L

Tel. HUBbard 3000
iki vidurnakčio

■

C'Ca/tGetč ~ruu
. 411 WASHINGTON STREET
BOSTOK, MAŠSACHŪ8ETTS

Mes eąame Brocktono Centras dėl 
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų Pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano. •

Mes Atliekame Visokius Stogų
Taisymo Darbus 

Visokius SneetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus 

’ Kokie Jūsų Reikalavimai? 
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai? , 
Ar Dirbtuvei?

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?
Ar1 Jūsų Kaminas Griūva? . * _• 

Ar Jūsų “Conductor” Vamždžiar yra Surūdėje ir 
Griūva?

Telefonuokite 1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsą 
‘ apskaitliavimą kiek kainuos pirmos rūlies darbas ir medžiaga. 

Sutiksime atilkti darbus ižmokSjimui.

CHESTER A. HICKMAN
- Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Rontraktorius 
Tel. 1646 — BROCKTON — 89 Prospect St

w Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan- 
gus, . ; c ' Mttton.

DARBIJ<1J*KAS
(THE WORK1R)

Publiihėd ftvery Tuesday and Friday escept/Holkteys rach at 
Nevy Year, Geod Friday, Memorial Day, Independenoe Day, 

Labor Day, Thankegivmg and Chriatmaa
•-------— by—— : . • * .

SAINT JOSBPH’S LITHUANIANR. G ABSOGLiTIONOr IAB0B
Entered m Mcoad-daM matter 8»pt 12, 1915 tt the btffce at BoabM, 

Mm*, undar the Act of Mareh 8» 1STO . «
Ąeceptance UotiaalUng et apecial rate of poataga protided forto SecttoaliOt 

Act of Octobar 8,191T, anthorbted oa July 12, 1918
SUB8CRIPTI0N RATK8: PRENŲMBBATOB KAINA:

Domeatlc yoarly Amorikoja mMamt ............ MM
Forolgn jearly UMlany matote MM
Domeotič onea pir Yraak.’yaarly >2.00 Viang kart amitėja Matoma .. UM 
Portlcn onct par vrtek yaarly.. MB0 ViaUtoTlkart aavaitlh ntetoma MM

DARBININKAS
366 WMi BfMMhray ŪMrth BMtes, Mma

mitom*
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PILSUDSKIS
atmosferos nepapra s t ą

m Dievo

Nieku kįtu daugiau mes 
neprisidėsim prįe žios ko
vos/kaip tapdaną '

nymo tikrose Svarios ver
tybėse, visiško prisirišimo 
prie Dievo žodžio, Kris
taus ir Bažnyčios, o galop 
atsidavimo dieviški e m s

užpelnyto ujjufliteanio, iž- 
jųdarto ne- 

;■ Svarbu, 
Į krik* 
imus,

DA|tBiy(IJ<KAS r; ? •'.* *£.
I T I ■ II        iii' r  I     mi j .f ■ iir W ijy, H i |1n ~ |

’i
■,<

Dievo vardu.- :

ninkatrig darbo ir

nlffepeĮ 
sayo kama kšs ifeči

jas driykwrkwrt šiam *un- 
Idamfe^bUke jįfeyrą 
bę gak> aktriąMoš. Reik 
tinkamai suprasti, kad bę 
kolektyvių ’ pajotu 
čiony* nejsmgs pasek
mingai kovoti BU naujai 
gimusiu vargu išplaųkiąn- 
ciu iš pagomškų įpročių* 
Tik realizuojant labdary
bės veikimo planą pw- 
tą šoriai* teisybe, galima 
daug laimėti. Taįbegąįo 
svarbus uždavinys — Su
blaškyti visas egoizmo ar-

į ‘; < Nąm 
\ Visa Bkabickų šeimyna 
taria nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie kokiu 
pora Wu prkidęją prie 
f®!«a8ž 
Ačiū parapijos kūnįgąnis 
fe Vietinėms fev, Kazimie
ro Sesutėms uą jų mnldasj 

i™ fa fe pa^tamięmŠba mandagesne formą ta- uj jų prietelišką ųįuojau-
__ _____  

‘Jfc Nors a-’ a* Kąįimįėras. ti savo pagarbą ir savo 
'džiaugsmą iš viešo mūsų 
Klebono pagerbimo.

kuN:kkhk>bxaw
KORTAVIMO VAKARAS

Vienas iŠ sėkmingiausių 
šio sezono kortavimo va
karų be abejo buvo kun. 
Keidošįaus globojamas va
karas, kurs įvyko penkta
dienį gegužės 10. d. Daly
vių buvo virš 30Q ir pelno 
parapijai liks artį $200. 
Kun. Keidošius padėjo 
daug rūpesčio, kad vaka- 

v ras atneštų šias gražias 
pasekmes. Kaip svetainėje 
taip bažnyčioje viešai kun. 
Keįdošius dėkojo visiems, 
Įurfe bent kokiu būdu jam 
pagelbėjo.

KB a. dubinskas 
PHILADELPHlJOJ

Nežiūrint Motinos die
nos iškilmių, musų ištiki
mas, darbštus kun. Anta
nas Dubįnškąs išvyko sek
madienį. pas kuri. J/ Oepu- 
kaifį, šv. Andriejaus para
pijos kleboną,Philadelphi- 
joj, kad pagelbėtų Ketur- 
dešimtės metu. Jei neklys
tu, tai sekmadienio vaka
rą kun; Dubinskas pasakė 
turiningą pamokslą šv. 
Andriejaus pąr. žmonėms. 
Nugrįžo' namo trečiadienį 
■po pĮefcų.. ■

L womusW0<tF
IŠVAŽIAVIMAS

- Susirinkime, laikytame 
antradienį, Altoriaus Tar
nai, savo Sesutės pataria
mi, nutarė rengti metinį 
vasarinį išvaž į avim ą, 
Druįd Hill Parke, antra
dienį gegužės 28 d. Stanis- 

: lovas Lrntus, dr-jos pirmi
ninkas pasirūpins svedi- 
niusį ir kitus žaislus, kad 
nebūtų nubodu Parke, ži
noma, tą dieną bus užtek
tinai saldainių, šaltos ko
šės ir Šaltų gėrimų visiems 
ištikimienįs altoriaus tar
nautojams dykai. Nors 
žmonės toli nuo bažnyčios 
gyveną, tačiau skirtį tar
nautojai ištikimai ateina 

_ ___ _______ kas rytąs. Toks pasišven- 
pagalbos, Marijos glo- iimas pilnai užsitarnauja 

s. Nes šių dienų sugedu- Jokio pasilinksinbiimp. i 
šiame įr moraliai supuyu- Baltimvres Kromstas. ’

^padienį,, birželio 2 d., 8 
yąl. vakąre. J. M. Prelatas 
J. Miliauskas bus vakaro 
vedėjų. P. Jonas.Olšauskas 
rengia ypatingą to vakaro 
iškilmėms programą. Rū
pestingos ir visiems Balti- 
moręčiams gerai Žinomos 
ponios Stefanija Šilanskie- 
nė ir Petronė Adomaitienė 
apsiėmė pašeimininkauti 
tą vakarą. Manomą, kad 
svetaine bus, perpilna, 

, žmonių, kurie horiiparody-
* .. .F ir savo 

džiaugsmą iš viešo mūsų

jūs vargšams duoti yisą 
tai ką tik jūs iŠgalit...

VyskupaSilabai teisingai 
šiais taip, sunkiais krjžio 
laikais nurodo taip aktua
lų labdarybė reikalą. Tą 
pat pavirtino savo paskai
tose, neseniai Romoj ir ki
tas žymus darbininkų utę- 
vas” Tėv. Routtęn, Oi 
belgas. Jiš nurodė ir kitą 
žmonių vargo prieŽaštį, taį 
perdidelj bankų išpaudoj^ 
mą. Tenka tik viena pas
tebėti, kad Šio teisingu
mo užlaikymas socialiam 
fyvenpne privalo ypatin- 

o atgarsio ir pritarimo 
tarp krikščionių.

Nemanykit broliai, sako, 
tas pat vyskupas, kad tur
tingieji gali nupirkti kai 
kurias vargšų teises ir bū
ti su jais neteisingais. Pir
moji labdarybėj kurią jūs 
^privalot vargšams suteik
ti kada jie ateina jums pa
galbon su savo patarnavi
mų, tai žmoniškas šu jais 
elgimasis, nereikalauti jų 
visiško pavargimo, o pas
kui neišmokant savo laiku

čionišką pirmųjų amžių 
Bažnyčios dvasią. Tik to
kiu būdu mes išeisim rify 
galėto jais ir ragausįm šios 
“mistiškos mannos”, ku- 
iaiDievas leidžia iš dąn- 

gaus kristi in tų krikščio
nių sielas, kurios išsilaiko 
grynos nuo šio pasaulio 
sugedimų/

KRIKŠČIONIŠKAS 
TLRTę VARTOJIMAS

Viena iš , svarbiausių 
priezašČių, dėl kurių skuį 
das ir pagpmzmąs įsigali 
yra blogas turtų sųnaudo- 
junas. fr čia tikrasis krik* 
ščionis privalę būt atsar
gūs nesiduoti suvedžioja
mas “stąbų garbinimo” 
įr nęšvarąuš Šykštumo, 

Neesant didelių ekonę- 
mistų galima drąsiai tvir
tinti, jog dabartinis krizįs 
yrą kaip kraujoplūdžio li
ga; auksas kuriuo jierpii- 
dyti turtingieji uztroski- 
na juoSj o vargšų, kurie 
kasdieniniam gyvenimui 
jo-taip reikąlingi, ątimri 
paskutines jėgas. Tas auk
sas, kuris galėtų būt su
naudotas vargšų sušelpi- 
mui yrą beprasmiškai ir 
net beprotiškai eikvoja
mas turtingųjų lėbavime^ 

Pasiturintieji krikščio
nys privalo sau tartį: ^ie 
keliai yra nė mario keliai, 
aš stengsiuosi užlaikyti 
(padorų turtingumą, aš 
taip tvarkysiu savo namų 
[reikalus, kad galėčiau su? 
i taupyti •lėšų geresniems ir 
svarbesniems reįkaląmSj 
Aš galįu šelpti vargšus, 
remti katalikišką 
kat. akciją ir f t. Be abejo 
tokiam gyvenimui galima 
tikėtis ir Dievo palaimos, 
atsikratant niuo “turtų 
stabo” ir “aukso veršio”.

Pažiūrėkim kaip vysk. 
Cazząni, savą ganytojiš
kam laiške, šių mėtų kovo 
mėn., prįtąikė šias šv. Tė
vo mintis: Turtingieji ne
sakykit — mano? piiugai 
yra mano nuosavybė, su 
visais jais aš galiu daryti 
kas tik man patinka. Jūę 
negalit apie savo turtus iš
imtinai galvoti, kaip vien 

-r> * • • i . t I tik absoliučiai jūsų vienųJraMoiiizinas if fckiogas lurtij turtus, juk ne jus. juos su- 
“ ' z A - ’ 1 tvęrėt. Vieną gražią dieną

gali Dievas iš jūsų juos a- 
tfetį arba visam žibėjime 
mirtis gali jus iš jų išplėš
ti. Tik rimtai pagalvokit. 
Kai Dievas pat pradžioj 
sutvėrė turtus, juos pačius 
arba jų šaltinius, Jis nie
ko nesutvėrė vien tik dėl 
Jūsų, bet dėl visų žmonių 
ir pat pradžioj yisį tūręįj 

į teisę lygiai jais naudotis. 
Net ir paveldėti turtai, vi
sai teisėtu keliu visvieri 
[palieka toj pat jurisdikci
joj, kad Dievas juos sutve
ręs yra dėl visų žmonių * ir 
[visi privalo Jais naudotis, 
o kas jais egoistiškai riau*: 
dojasi, apsirubežiuodamas 
tik sayo ašmęriičkąįs rei
kalais, savo asmeniškais 
kaprizais ir užgaidomis, 
neatsižvelgdamas į visuo- i 
menės gerovę, tas eina 
prieš dieviškos Apveizdos 
tvarką/

Jūs gi turtingieji, jūsų 
> turtų vąrtojime, nępriva- 
11 lot galvoti, kad jūs esat

I?

£

t

viešpatijas.
Mūsų gilus tikėjimas, 

kąiįf tfk ir duoda atsaky
mą' in šią“ problemą,1 kad* 
mes neturim, tikrų dom 
bįų, tikros' artimo meiles, 
gyvo tikėjimo, vienų žo
džiu, kilnios Krisįąūs dva
sios, jei mes esąm nejaut
rus. dėl mūsų brolių, kurie 
taip skaudžiai kepČiašių

menišku saugumu,'o nepa- i 
dedam Bažnyčiai gelbėti šį 
taip vargo pribėgtą ir pa- i 
niekintą pasaulį, taip ąun- j 
kiais ekonominio krizio; 
laikais; ' ' ■ ' j
iįfra. Aug. Žilinskas, Q. PU 
Roma, ■ ‘ į
Ii 18 aprile 1935. ’

Šeimynoje gailą ir skaudu 
buvę skirtis, ątj juoiųi. Tę- 
4ęi tariąmė.ąčaų’tūkstąntį 
kaitų tįsiems?; kurie sten
gėsi mus raminti, mųsų 
populį palengvinti šioj 
[skaudžioj valandoj. Tegul 
gerasis Dievulis visiems 
už tai gausiai atlygina!

LIMviM »r
Šeimyną.

MOTINOS DIENA

“Karalius ndrė Jai gyvuoja karalius!” taip 
buvo sakytina senovės valstybių ceremoniJaluose. Tas 
keltai skambąs posakis buvo pateisinamas tuomi, 
kad karaliui mirus, jo įpėdinis aųtomačiai užimdavo 
karaliaus sostą. Bet velionio maršalo Pilsudskio daly-, 

* ka tęksai išsireiškhnas netinka. Maršalas mirė — ir 
tiek* gyvnufe mąršalas” — čia nepritaikoma,nes 
kito panašaus maršalo — diktatoriaus jau nebėra ir 
—- nebus. Lęnkija pasijuto našlaitystėje. Ji tai žino 
ir nebereikalo Skiria net Šešis mėnesius gedulo, kad 
lenkų tauta, mirusio vado pagerbimui, bent per šešis 
mėnesius ramiai užsilaikytų, kas,* prie karšto lenkų 
temperamento, vargiai bepasiseks. Kaip lenkams to-

,r liau seksis, tuoj pamatysime. Atmainų ilgai laukti ne
reikės. 6 kad atmainų bus, apie tai netenka abejoti.

~ Vienoj knygoj “Polska idzie” (Lenkija eina —žy-
* giuoja ) autoriuS; plačiai išdėsto Pilsudskio valdymo

. f ~ sistemą, bet jam taą nesiseka, nes sunku suformuoti 
JI27 savotišką Rilsūdskio valdymo būdą į bet kokią tai-

» syklingą sistemą* Pilsudskis, pasidėkojant dideliam 
jo populerųmui armijoj, valdė kaip tinkamas, bet pa
stovios fašistinės valdžios jis nesukūrė. Tos knygos 
autorius su nugąstavimu pabrėžia, kad, jeigu, Dieve 
gink, maršalas nuo valdžios pasitrauktų (apie mirtį 
dėl mandagumo neužsiminė), tai Lenkija atsirastų ti- 
kroj bėdoj. Yra, tiesa, fašistų partija Lenkijoje, bet 

t ji neskaitlinga įr, kas svarbiausią, nęturi žmogaus,
’ & kurs tinkamai Užimtų maršalo vietą. Kįtos gi partijos

tiktai to ir laukia, kad Pilsudskis pasitrauktų. Tuomet
/ seimas būtų neišvengjainas. Su seinįais visur yta bėgų dos; gi pas lenkus tai daugiau negu dvigubai. Lenkai Sį*, jau “mokėdavę” seimauti nuo Žilos senovės — XVI įf • * šimtinečįė — ir beseimaudami neteko neprikiausomy-

fįį bes. Po pusantro šimto metų pertraukos jie vėl buvo 
Įff atgaivinę senuosius gabumus trukšmauti seimuose, jfy kol pilsudskis seimo neišvaikė; Jam mirus, kas turės 
E i . tiek autoriteto ir pajėgos, kad lenkai vėl nepradėtų M ” seimauti po senovei? Prie to, jeigu jie ir būtų kiek iš- 

mokę parlamentarįnįų seimavimb taisyklių ir vestų į? '• seimus kaip reikiant;, tai vis tiek Jų seimai bus aršūs
[- & fr trukšmingi dėl kitos priežasties. Lenkija ’ apžioja 

perdaug svetimų žemių. Nelenkiškų mažumų tiek 
į$ . daug, kad jeigu jos susilietų į vieną bloką ir sudarytų 

opoziciją, tai ji išeitų nėtoliesia lygi pozicijai. Tada 
valstybės reikalai būtų nuolatos trukdomi. Lenkijos

t politikai tai numato ir jiems Pilsudskio mirtis tai tik- 
|. ras sinūgis._ Kažkoks Amerikos laikraštininkas - ang-

i las paskelbė nųęįmonę’(nežiįiią iš kur jis ją sugriebė) , 
O &ąd dąbar, Pilsudskiui mirus, lenkų partijos veiks vie- 
W ningiau.. Nieko panašaus. Išeis kaip' tik priešingai.

Pilsudskio mirtimi visos partijos pasijus išlaisvintos 
“ ir —• prasidės tikros rietynės, su piadvigubintu dėl il- 

’ go bado apetitų.
fe * Kokia bus lenkų politika link Lietuvos, Pilsųds-
B kiūi mirus, •—sunku numatyti, bet vienas dalykas tai
p , tikras: blogiau nebus. Pilsudskis, kaipo, sulenkė jęs lie- 

. įįį ' tuvių dvarponis, buvo labai neprietelingas nepriklau- 
įg L iomai Lietuvai. Jam galima prisegti Vilniaus prarądi- p mą. Figūravo Želigovskis, bet visas planas, buvo sugal

votas lenkų armijos štabe, kurios vyriausių- vadu bu
vo Pilsudskis.

Europa nemažai susirūpinuęi visokiais politiškais 
galimumais, kurie gali Susidaryti dėl nelauktos Pil-

* Jūdskio mirties. Kur kryps Lenkija? Pranpūzijon-Ru- 
sijon, ar Vokietijon? Spėliojama, kad Hitleris dabar

. smarkiau imsįs Už Dancigo koridoriaus, nes pirmiau 
į:iėk privengdavę Pilsudskio, kurs mokėjo laikyti Len- 

"' kiją geležinę ranka ir pridavė netvarkingai lenkų tau
tai bent išorinio vieningumo požymių. Dabar, kai len
kai pakriks, Hitleris galėą sau ramiai sudraskyti tą 
^popierio sklypelį” r- dešimties mėtų nepuolimo su-

: taw* ■ " . " . Kį
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Naudojimas
I - Šv. Tėvas*Pijus XI nese-Į specialiai pagoniškas ma

niaikreipdamasis in Ęo- įoųumams atsidavimas 
n mos klebonus ir gavėnios 
| pamokslininkus atkreipė 

dėmesį iri du naujai pasi- 
įreiškusius dalykus: pago- 
nizmo atgimimą ir blogą 
tiiįtų naudojimą.

Pareiškė, jog labai liūd
na esą, matant grįžimą 
Šių visais atžvilgiais peikt 
tinų pagoniškų papročių, 
kurie vis dažniau ir daž
niau pastebimi krikščio
niškam gyvenime^ Negali
ma suprasti tokių krikš
čionių, kurie laiko save iš
tikimais bažnyčios sūnu
mis, išpažįsta tikrąji;tįkę- 
ilRh-. ^Uteųgia 
paęiprlešmti. siai skanda- 

. lingai opozicijai.
Bių dienų pagonėjantis 

gyvenimas, kuris varžo vi
gų atviras ir pastabias a-, 
kis — yra rafinuotas ir

Tai nepaprastai nepadorus 
gyvenimas, kuris peržen
gia net ir senovinio stab
meldžio nepadorumo ri
bas. Šis pasibaisėtinas ne
padorumas pasireiškė po 
forma, taip vadinamo — 
“nuogumo kultu0, 

. Vyriausias Ganytojas 
mato kitą pagonizmo ten
denciją šiam “nesąžinin
gume*’ Įr ^skonio trūku
me’’, būtent dvasinių ver
tybių paniekinimą, kurios 
taip kiekvienam padoriam 
žmogui, o ypatingai kata
likui yra reikalingos. Šiuo 
būdu jžeidžiant padorumo 
jausmą pereinamą in pa
vojingą maniją* jog Vis
kas yra leista “matyti” ir 

; visu “kuo džiaugtis’*. >
Mes negalim, tylėti, sako 

šv. Tėvas, matydami Šios

Lietuvos Bičiuliams Žinotina
■ Dovanų siuntėjams svar-ltų muitinę pastebėtų ir 
trbų žinoti,, kad pastaruoju naujų 'dalykų^ tai! muito 
laiku Lietuvoje pasikeitė mokėjimas dargi su pinigi- 

j užsienių prekių insileidi- f 
mo tvarkįttk prasme, kad ; 
daugelis prekių pakliuvo ♦

■ in sąrašus, kuriems reika- 
iingi Lietuvos; Prekybos 
Departamento, leidimai; Bę 
tokių leidimų, tąetuvoii 
atsiųstos prekės, nors ir 
kaipp dovanos, sulaikomos 
Lietuvos mUitiiese. Šios, 
tvarkos nežinantiems gaji; 
tokiu būdu*šųsidaryti toaė! 
stolių ir įiemalonumų. Ta
rnaus to viso galima iš
rengti, kad ir tokiu būdu: 
s Prekių (dovanų) siuntė- 
įjas turėtų pirma parašyti 
[laišką savo giminėms Lie-J 
Įtuvorų kad patirti ar pre*J 
įkės, numatomos siųsti, 
reikalauja leidimo ar ne. 
jei prekėms leidimas rei
kalingas, tai kad giminės 
pasirūpintų gauti prekėms 
priimti leidimą is Preky
bos Departamento Kaune, 

į Sekančioms prekėms rei-
J kaiangi leidimai : '
’“į kava, cukrus ir saldai

niai, kosmetika, kvapn
iai. * Galeno preparatai 
(vaistai), medvilnės (co- 
tto) audiniai, (baltinti, 

į nebaltinti, dažyti) auto- 
[ mobiliai ir jų dalys. Ta

bakas lapais, augalų a- 
lįe jai, vilnoniai audiniai, 
šilko verpalai, kaliošai, 

h radio aparatai ir dalys, 
ir daugelis kitų prekių.

: Dėl invairių muito ir 
pašto formalumų,, dovanų 
ęiuntimas prekėmis daž
nai sudaro keblumų kaįp 
siuntėjui, taip ir dovanų 

'gavėjui. Todėl dovanų 
siuntimas pinigais yra 

, daugpatogesnisirtiksles- 
nis, nes Lietuvoje už pini
gus galima daug dalykų 
nusipirkti. ,t ?

Kas siunčia dovanas pa- 
vydale vartotų drabužių 
bei avalynėj žibo, kad pi

i

ne pabauda , nužvengia
mas: — A
* Lietuvos Generalinis

H Waverly Place East
Nęfe¥orl^N.T.‘'"-

RUSIJOJ VELYKŲ DIE
NA W <WĖKW BWQ

Maskva Bąlandžįo28 
d., rusai šventę Velykas. 
Iš tųkstaųčįų cerkvių, w 
nos buvo prieš karą, boL 
ševikai uždare visas, iš
skyrus tik 35,, bet už tat 
Velykų .dieną .visos Jbuyo 
kupinai perpildytos. TukSr 
pančiai klausęsi " pamaldų 
šventoriuose. ' . , * 

i . Apskaityta, kad ' virš

ja. šiais metais susilpnėjo, 
bes jiepamatė, kad veltui 
darbas.

Pamaldos p ras i d e jo 
11:30 vaL vakare. Chorai 
giedojo liūdnas gavėnios 
giesmes. Lygiai vai, na
kties visi žmones pradėjo 
giedoti Velykų giesmes. 
Maldininkai su žvakėmis, 
lydimipopų, sudarėproce
sijas cerkvėse, ę kaakurio- 
se vietose ir Šventoriuose. 
Pamaldose tęsėsi ikiauš- 
m; ■

Kadangi bolševikai yrą 
panaikinę 'sekmadienius, 
tai darbas dirbtuvėse ėjo

į Didžioji metinė Motinos 
’šventė praėjo? mūsų para?- 
^pijbj su nepaprasta iškįl- 
Įmėi Arti 1000 žmonių tą. 
dieną ėjo prie šv* Komuni
joj, kad susijungus su sa- • 
yo. mamytėmis ar tai gy
vomis ar mirusiomis. Pe- 
reitų sekmadienį teisingai 
dvejopa iškilmė buvo mi- 
nima mūsų parapijoj, bū
tent; pašventinimas, ir iš
dalinimas 8-to. skyriaus 
klasės spalvų fe Motinos 
pagerbimas. Pįrm išdaly
siant klases spalvas, kun. 
Dr-ąs Mendelis visiems 
žmonėms paaiškino pras
mę tų. apeigų. Jis savo pa
moksle pabrėžė, kad ši a- 
peigą turi savo ypatingą 
tikslą ir savo ypatingą 
svarbą. Viešas pašventini-, 
mas ir įteikimas klases 
spalvų bažnyčioje turėtų 
sustiprinti ištikimybės ry
čius kaip tarp tos pačios 
(klases narių, taip jų baž
nyčios ir mokyklos, kuri 
^visuomet rūpinasi jų gėro
ve. Spalvos — baltą ir mel- 

į sva —; turėtų visuomet 
priminti, kad skaistybė ir 
(tiesos meile yra vyrūojan- 
|ttęjį katalikiško jaunuolio 
gyvenimo dėsniai. O ta 
špilkute su Marijos Nekal
tai Pradėtos vaizdu, jun
giančius tuos kaspinus, su 
Šūkiu Marija be nuodė
mes pradėtoji, melskis už 
mus, kurie tavęs šaukia
mės”, jiems nuolat turi bū
ti akstinas jieškoti Mari-

šiame pasauly, Marijos ga-Į, /• ■■■'— ..
liūgas užtarimas ir Jos Tekfonas: Plaxa 13140. 
saę e&i ■** 

nuo sielčs pražūties. 1 " -

Telefonas: Plaxa 1380.

Grabelius ir Bahamuotojas 
423S.PacaStreet PATHFTMAlFin MT>

bolševikai deja visas pas- 
tąngas išrauti iš 'žmonių 
ŠfeShų tikėjimą, .bet jiems 
tas darbas nepavykor pr da
bar, atrodo, kad ir ue pa
tys suprato, kad jų darbas 
yra bergždžias.

;iį i n ii MMl liiĮ!* i r 11 iili.ii.M»ih^|i į

Apkalbėjimas kerikia 
trims;
sako;'

šiauši jei tarpe senų dsik-.

tai siunčiami paštu ryšu
liais iki 22 svarų. Nerei
kalinga nei Lietuvos kon
sulųjokio liudijimo,. Tą-

CMS. I. MMEUS 
mipviĮi $1W8 

ir BaJumuotoju * & Pu* Sb 
\ ląltiniirą JWL

Laidotuv6«o patarnauju «erai 
ir pigiai. Pagrabua paruošiu. 

Kuo k
ausčiau 

. - ftartk 0083
............. . .. . Iir ....... .

sužinoti, kad mūsų Kleba* 
nas kup. Juozas Lietuvni- 
kae už savo 40 metų dar
bą dėl Jietųvybėsčta Balti-, 
motėje Lietuvoe Valdžios 
[yra dekoruojamas Gedi
miną Drdęnu. įteikimo a- 

>as apeigos, kuriose pasižadėjo.
dalyvauti Marylando Vąls- 
ityW Gubernatorius NfeėJ 

.. .. w. >. _ Battimoršs miesto Mayo-
s: tam, apie kurį pa- ras Jackson, Lietuvos Ats- i ...

___ >ja blogą, : tam, kuris tovas' Washingtone Dr-as
tki klauso, beį daųgįąusįą Mikas Bagdone* k kiti —pąčiam apkalbėtoji. ‘ įžymūs asmenis,*įvyk* sėk- tlSSSą1
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POPE OPTICAL co.
Registruotas Optometristas 
jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas iriumis dėl 
akinių.

897 MainSt, Vforcester, Mass,

SOOTIOOS CO.
? 9OA Millbury st. Tel. 2-9875.

VIENINTELE LIETUVIŠltk 
VAISTINE \VOROESTERYJ

Mūsų “Special”.
*‘Kąpo-SaIvęw

Geriausia mostls dSL ramatų ar 
kibj! Skauduolių. Mes patys darom 

Ir Garantuojam. Pinigus sugra- 
■ ilnam jei neužganėdinti. Siunčiam 
[ per paštą sii mielu noru bite kur,

• . ' Tel. 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Pižkios Krautuvės

Užlaikome puikiausių drabu- 
. žijj. visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, pąrduodamė RA
MOS aparatus ir AB© SKAL

BIAMAS MAŠINAS,
372-376 Millbury St. 

Worcester, Mass.

Į < WORCESTERIO ŽODIS į
—1----------- ^u.-------- _^_------- u_—---- l—------- ----------- ----------- —------------------t——■■—i---- ;—------------------------,---- —--------

’ • * .' 1
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BILLING’S SQ. 
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir 
Jack EUęr Savininkai

, SiuvazNanjaa^ T^nt^iisalak.
senas drapanas^ir Putras 

Geriausia lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St

Tel. 3-5710

GBTODDffl
Mūsų pienas įr Smetoną 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

CMOMJ’S
Catholic Art Stop and

BODE STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kės, Rąžančią!, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Reinai 

Sulig Jūsų Reikalavimo

Tel. 54516
10l Trombui! St.,. Worcester

MODERNIŠKA LIETUVIŲ 
KRAUTUVĖ

? : UŽLAIKO '
? JONAS B. BAŠINSKAS 

(SUNŪS)-
• 344 Millbury St. Tel. 5-5746
. Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda-
i- vimo Reikalus Veda

JONAS V. BAČINSKAS
f (TĖVAS)

»■

F. A. MKHOM, M. 0. f-

■j

THEPEOPLE’S ;

SAVINOS BANK

450MAIN STREET

Skersai Gatves Nuo City HaU

AUŠROS VARTŲ PARAP.

Pianus — Bądioš 
GRUNOW 

ELEKTBIKINIAI > 
ŠALDYTUVAI 

parduodame lengvomis 
• ^lygomis

J?er 30 metų patenkinančiai 
'turėjome reikalus gu lietuviais

GHARRON’S
20 Trumbull St. Wcrcester, 

Tęl. 49430 Mas*.

BEANOPARTY
Ketvirtadienį, gegužės 9 

dieną, B vai. vakare, baž
nytinėje salėje įvyko ant
ra parapijos naudai ren
giama “beano. party”. Su
sirinko gana gražus būrys 
jarapi jiečių ir svečių ir la
bai linksmai visi praleido 
laiką. Sekantieji išlaimejo 
skiriamas dovanas: S. 
Grokaitis, P. Kalantienė, 
E. Nėdzveckaitė, F. Tamu
levičiūtė, J. Tamulonis, B. 
Klepauskaitė, . P. Aikšno- 
fras, V. Stoškienė, M. Štru- 
ckienė, Ė. Džiaugienė, V. 
Kartonas, Mrs. Ernest 
Johnson, M. Kibildięnė, K. 
Pilipavičienė. Pinigais do
vanas išlaimejo A. Onusai- 
tis, K. Morkūnienė, E. Ma- 
•nasa®į^€r. 'Dubickas; O J 
Butkevičienė, Ą. Mortu- 
naitė. Atsilankymo dova
ną išlaimejo J* Manasas.

Sekančios Sodalietes pa
sidarbavo šiame parengi
me: L. Totilaitė, X Kašė
taitėj A. Nedzveckaitė, J. 
Valentukevičiute, Ą. Bu- 
daitė, G. Luckauškaitė, B. 
Sprikaitė, Ą. Valentukevi- 
čiute, P. Zakaraitė. Vado
vavo V; Vieraitis ir V. 
Kruonelis, • ‘

Nuoširdus dėkų visiems 
pagelbininkams ir visiems 
tiems, kurte lankėsi į šį 
vakarėlį.. ,

MERGEI SODALICIJA
Mūsų Aušros Vartų Pa

rapijos. Merginų Šodalici- 
ją taip padidėjo paskuti
niais laikais, ypatingai pa
ragintos kun. Bružiko, S. 
J., laike rekolekcijų, nese
niai |vykusių, kad mūsų 
kleb. kun. Vasys numatė 
reikalą perorganizuoti So- 
daliciją ir sudaryti du 
skyrįu. J pirmą skyrių į- 
eina merginos nuo 14 ligi 
17 metų, o į antrą mergi
nos baigusios 17 mėtų įr 
aukščiaus.

Į valdybą pirmo sky
riaus įėjo šios merginos.

1. Prefekte —-1. Džiau- 
gytė; 2. Vj Pirm. — E. To-

< tįlaįtė; 3. Rast. M. Trun- 
caitė; 4. Iždin. E, Nedzvėc- 
kaįtę. . . “

Antro skyriaus valdyba 
susideda iš 1, Prefectė — 
J, Kašėtaitė; 2. Vice-pirm. 
—T. Simoniutė; 3. Rašt. F. 
Zakarąįte; 4. Iždin. — A. 
Smolskiutė. Patarėjos—-

Draugiško Patarnavimo Bankas

M. Tamulevičiūtė, M Ba- 
nionytė, O. Valentukevi- 
čįutė*

Sekmadienį, gegužės 5 
d., pirmo ir antro skyriaus 
merginos ėjo prie Šv. Ko
munijos “in corporen, gra
žiai apvaikšČiodamos pra
džią gegužes, Marijos, sa
vo globėjos mėnesį.

Sveikmani Sodalietes ir 
tikimės, tad atneš daug 
gražių vaisių musų para
pijai.

MOTINOS DIENĄ
; Pas lųus, kaip ir visur, 

gražiai paminėta “Motinos 
Diena”. Ryto per 8:30 mi
šias vietinė Moterų Sąjun
gos kuopa “in corpore” e- 
jo prie Šv. Komunijos. Vi
sos motinos su gėlėms, al
toriau papuošti, pritaikin
tos giesniė^ tai vtųiyp i§tin 
krųjų gražus įspūdis.

’ V:akare įvyko Sąjungie- 
čių surengtas linksmas va
karėlis su dainomis, eilę? 
mis, ir komedijėle.

Programoje dalyvavo 
mažasis bažnytinis choras, 
vadovaujant varg. T. Bąl- 

Jsiui. Eiles, pritaikintas 
motinoms, sakė Katinaitė, 
Žemaitis, Šiaurusaitis, Či- 
žaitė ir Bieliauskaitė. Solo 
sudainavo p.-nia Putelienė; 
guitor duetą f— brolis ir 
sesuo Geruliai; solo Mažei- 

j ka. Kalbėjo dvasiškiai ku- 
nigas Vašys ir kun. Baka- 
nas. Mažos mergaitės gra
žiai pašoko drilių.

J Baigiant buvo suvaidin- 
, tas įdomus ir juokingas 
teatrėlis “Piršlybos”, Se

nkantieji artistai dalyvavo: 
P. Matačinskas, p-nia Bal- 
šiene, P, Aikšnorąs: ir J. 

[ Balsis, kuris taipgi buvo 
į rėžisorium. Visi gerai atli- 
. ko roles ir visus gardžiai 
t prijuokino. .
n Lauksim daugiau tokio 

šaunaus vakarėlio.

mokyklos kambariuose, 
geg. 19 d. šv. Kaamįerb

Po sesijų atstovų pager
bimas. Gi 7 valandą vaka
re bus suvaidintas gražus 
veikalas: “Liurdo Stebuk
lai”. Šį veikalą vaidina 
Blaivininkų draugija. Vi
sas pelnas parapijai. To
dėl atstovai turės gražią 
progą minėtą veikalą pa
matyti -■ ir > pasidžiaugti 
Blaivininkų darbuote.

KOMTlfeTAS
Seimelio ^surengimui ir 

atstovų priėmimui išrink
ta komisija sekančiai:

klebonas kuri. A. Petrai- 
tis, P. Manįįuš/ V. Rimša,! 
X Svirskąs. O. ^idąbrienė, 
P* Mankienė, V. Kėreįšiė- [ 
nė^ K. Statkiene, JJ Slavic
kas, A. Morkūnienė.

Šiame suvažiavime gali 
dalyvauti ir svečiai, kurie 
dar iigra nariais Blaivinin
kų organizacijos.

Komitetas.

MOTINOS DIENA

Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos iniciatyva Šv. Ka
zimiero parapijoje, sekma
dienyje, geg. 12 d., buvo 
lahąį įspūdingai paminėtą 
Motinos dferia. Trijų orga
nizacijų nrirįai-ės —- Są- 
jungietės, L; Vyčiai įr di
dysis ę&f£pijos choras, 
gėlėmis ir ' ženklais pasi
puošę laike in šv. mišių ė- 
jo “in corpore”.; prie šv. 
komunijos. Mišias atnaša
vo ir pritaikintą tąi dienai 
pamoksią pasakė kun. S. 
J. Vembrė. Įspūdį dar pa- 

. gražino, ka£ tuo pačiu lai
kų, SėseĮiųTftKązimieriečių 
vadovaujamu ^apie vai
kučių ^priėmė pirmąją Šv* 
Komuniją. Ąltdriąi tiesiog 
skendo gėlėse; laike iškil
mių gražia solo sugiedojo 
p-lė A. Tamkiutė.

■J

GEEEN MOUNTAIN
BAIRT

j SAVININKAS-—JUOZAS
j . .. BALTRAMAITIS /,/.
E VĮforcester Te JVebster Road1
* Visokię Valgiu Užkandžiu ir

. Gėiįln
PARDUODA

J Kai-tik Pravažiuosi Pirmą !
^TRAPFIO LIGHT” kairėje..

V1 ............  ■' " .n
“Daugiausia Gėlių Už Jūsų 

Pinigus”
?. / Pas ■ ’ .

GEORGE'S FLOWER
SHOP

30 Truųibull St.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tęl. 5-3524 
“Gėlės -siunčiamos per pasiun
tinį j visas.,.dalią pasaulio”.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
BLAIVININKŲ SUSI- * 

RINKIMAS

Pilnųjų Blaivininkų 25 
kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyko gegužes 10 d. 
Apsvarsčius- svarbesnius 
kuopos dalykus, išrinkta 
komisija priėmimui Pilnų* 
jų Blaivininkų Naujosios 
Anglijos Apskričio Seiine- 
lio dalyvių. Seimelis bus

BILL’SLBNGH
; Lietuviška Valgykla

29-31 Grafton St.
(Kampo F»anklin St.)

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas -pa
tarnavimas. . Persitikrinkite. !į
VINCAS šNARAS^Savininkas

Dial 2-9025

[į^i.i>iiiimliiuiiHiittiii>uiiiiiiiiii,iiiiiiH,iiiiiiinii>iiiiiiiiti|7]

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI 

: ; , savininkai .
63PENNAVE. VVORCESTEK, MASS.

DIAL 5-6367 .

.i. f >

Berandėtos Mamytės ROr, 
’ WJb ' “ *' ‘ 1

Beraądėtos Rolėje

Sekmadieni; gegužės 19 
dieną, 7 vai. vakare, šv, 
Kazimiero par. svetainėje 
bus suvaidinta keturių ak
tų drama “Liurdo Stebuk
lai”. 1

Vaidins Šie: Bernadetos 
rolėje —- Aldutė Ramanau
skaitė; Jos motinos Luiža 
—, Oną Zinkiutė; Eleonora 
dvarininkė — Leonora Ta* 
pąrauskaitė • Rožė — jos 
akla podukrą ;— Petronė
lė f Svensbriiųtė; Cecilija, 
jos duktė -—Agniete Kle* 
bauskąįtę; Ląurinda, tar
naitė X- Marijona Ząlec- 
kaitė; / Antonija, ‘tarnaitė
— Darata ciginškaitę; 
Gertrūda — Magdalena 
Rūgenytė; Marijona, Ber
nadetos sesuo — Prąnciš- 
ka Mažuknytė; Agnieška

Vakare 7:30 vai. parapi
jos salėje sąjungiečių bu* 
vd suruošta griaži progra
mėlė.1 /Bifvo’ suvaidinta 
linksmą 2 veiksmų kome
dija “Piršlybos”, kuri pa
sisekė kūopuikįausiai. Vei
kalą artistais buvo: atsar
gos kapitono rolėje -r p-lė 
Matilda Liutkiutė; Bimba
lo, kapitono draugo — p-lė 
Ona Bruožiųtė; Blyno, 
kupčiaus — p-le FL Sipa
vičiūtė; Baltanosip* bajo- 
ro p-le Veronika Kantą* 
kevičiutė; Magd. šarkai
tės ponia Zofija Beik
šienė;: Marcelinas, tetulės 
~ ponia Viktoriją KuČin- 
skięne; Cecilijos, piršles— 
p-le Genovaitė Vaitekunai- 
tė; Rožytės, tarnaitės — 
p-lė Marytė Nevuliutė; ir 
Motiejus, kapitono tarno
— p-lė Leokadiją Liūtkių- 
tė. Visos artistės savo ro
les žinojo labai gerai įr 
sulošė taip stebėtinai gra
žiai ir artistiškai, kad pu
blika < vos “nenumirė” iš 
juoko įr pasigėrė jimo;

Šiame teatro paruošime, 
apart kun; S; J. Vembrės, 
režįsorįaųs, daug pasidar
bavo iį truso įdėjo sąjun
gos pirmininkė ponią Mag
dalena Urmonienė ir ponia 
Veronika Lįukienė, vakaro 
komisijos pirmininke. Va- 

; Mo sąjungietės, turėdamos 
tokias šaunias ii* gabias 
artistes, su kuriomis ne 
gėda byle kur pasirodyti! 
Gražiai eiles pasakė p-lės 
Irena Katąuskaitė ir Julė 
Grigaitytė, neblogiausiai

ALDUTE RAGANAUS-, 
y . ; KAĮTg

Salomija Paruliutė; Ona— 
Marijona Tamošąitė; Te^ 
resėMildreda Karašau- 
skaitė. “

Prancūzijos motetas:

te; Mme. Dozons — Bro 
iLL-
Mme. Veržė — ?
Laukaitytė; Elžbieta 
na Zeikaįtė; Lydi ją - 
goriaitė f ~ 
kaitė. v

KAIMO MERGAITEI:
Jozęfina Darata Či- 

ginškaite; Bronė Biru
tė, Jurytė; Ąmįlija — A* 
nulį ja Laukaitytė; Aleną 
— Marijoną Tamošaitė.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir pamatyti ką jau- 
nieji gali -nųvęikti. Bąp.

Mme. Mase — Ona Žukai
tė; Mme. Dozohs — Bro- 
nįslava Klebau s k a i t ė;

— Marijona
“ ‘ —-O-

, - či.
Rita šeškaus*

pasirodė ir VEĮI skyriaus 
mokiniai su linksma r dai- 
.nelę...

Malonias, prakalbas' pa
sakė — kūn. A. Petraitis, 
adv. Ą. Milįeris,,' adv. Pr. 
Baublys, 'daktaras P. Vai- 
ksnprą, M. D. ir visų są- 
jungiėČių vardu p-lė G. 
Vaitekūnaįtė. Vakarą už
baigė sąjungiečių kyąrtę- 
tas: p. Žemaitienė, p. Tau- 
tkieriė, p, Delionienė ir p. 
Beikšienė. ■ * •

,,r<

PETRAS BUTKEVIČIUS 
IŠVYKO LIETUVON

LlBTUVIS GYDYTOJAS / 
96. Virnon St,,> T®L5-78ifti 

Ofiso Valandom: ,a i 
lft.12, 24 DUaoi—6-8 VakMT- 

SEKMADIENIAIS 
SULYG SUTARIMO 

W0R0B8TBR, ŽįA8B.

■Į?'!Sg.T." '. 1 ĮlMjįlIS^J.L-l , ,'P. ■■;iJ=S.lMMWį

Tel. M753, Namai Tel. 4,9141 
” 3-3760.

FRANK J, BURBUS
* ADVOKATAS ,

Office:
683^642 WORCESTER,»d
materęidg. MASS. p

TeL5-5452,Namai—Tel.5-2079

ATOMY J. MM
' ' ' ADVOKATAS

:• Office
406-408; W0RCESTB»
SlaterBldg. . MASS.

Tel. 5-2576 Namai: 2-0911

KAZ. W.TAMULONIS |
ADVOKATAS

z Office:
527 WORCESTER, 

Slater Bldg. ' MASS.

M. A. C1VINSKAS & co.

LIETUVIS :
Graborius ir Balšamptojas

WDRCBSTER, MA’SS. 
; 7 ‘V-r-

Atdarą Tel
Dieną ir Kaktį Dial-5-58®ft

Tel. 43501 arba 4-8865

JUOZAS I. DIRSA
* ‘Graborius n? Balsamuotojai

\ “Fanerai Parlors” ir NamaĮ,
• -ant '

13 ELLSWORTH ST.

Išnuomojam Automobilius 
Visokiems Reikalams.

Petras Butkevičius, gyy. 
36 Wąrd gatves, išvyko iš 
VVbrcesterio gegužės 1-me 
dieną,, vidurnaktį, trauki
niu į Nevy Yorką. Stotyje 
buvo didelis būrys lietuviu 
giminių.ir draugų atsisvei 

/kint. Gegužės 2-trą dieną, 
laivii “Kungsholm”, wor- 
cesterietįs išplaukę Lietu
von. jisai apsigyvens Už- 
redžių kaime, Kelmės vals
čiuje, Raseinių apskrityje. 
Grįš kitą mętą*

BEA’S BEAUTY 
SHOPPE

Pris Petronis Paiiiliutč, savininkė

156 Green Str. ant Kelly sq. 
Tel 60055, Worcester, Masą. 

. LIETUVAITE?, dabinkite# pas 
lietuvaitę.

Finger Waves, Manięurįng, 
Permanent \Vaving, Shampoo;

i""!L““i BLUE R1BBON DA1RY i
• Lozoraičiai *—* Savininkai s J* it

,T B
| Lozoraičiai — Savininkai | 
š Išdirbame gerus minkštus ge-f 
Irimus.J Geriausias patarnavi-j 
i mas vakarėliams ir. piknikams i
| bei išvažiavimams, |
P , Tel.3-6525 |
1 495 Millbury St, 1
I worcester.;mąss.- į

<1 .
Ih} MŪSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS ffl 

jĮ- 22 Spriice St,. : lel.' ■ į

Runkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody*’

VEHNON STUDItJ
į JONAS CERNIUS-Saviiunkas

8 VemonSt. Tel, W7$j

VIENINTELIS J
WORCESTERIO 

FOTOGRAFAS;

/ TĖMYKITE!
Vėliausios mados plaukų, kir
pimas vyrams, moterims ir 

vaikams.
Vyrams it Moterims — 35$.
Pradines mok. vaikams 20c.

D. MAŽEIKA ir J. JONAITIS
26 Ward St, VVorcester

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Na.Tnin.iai 
? Rakandai, Nadios it Elektrfc 
kiniai GRUN0W šaldytu^
GLENWOOD it ATLANTO:

Virtuvit Rečiai i
Geros rūSioe baldai už itmian* 
šia kaina. Mokant tuojau atta 

; mmokSiimuL j

V^RCESTEŽU MASĄ /
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PENNSYLVANUOS ŽINIOS
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^Ekscelencijos Vyskupo T. Matulionio
1 Maršrutas Pittsburgo Apylinkėje

lio 2 d. Šv. Luko bažnyčioj Ellsvorth, Pa. pas
- kun. J. Mišių. ■’" ? .

lio 3 d. šv. Izidoriaus baž. »Braddock, Pą*. pas 
kun. V. Abromąitį.

lio 4 d. ŠV. Pranciškaus baž. Youngstown, Ohio 
pas. kun. E. Shteigmaną.

lio 6 <1. ŠV. Antano baž. Bridgeville, Pa. pas kun.
A. Jurgutį. ,

elio 9 d. šv. Kazimiero baž. Pįttsburgh, Pa. pas 
kun. M. J, ijazeną, 10:30 a. m., o pas 
kun. Vaišnorą 7:30 p. m.

elio 11 d. šy. Kazimiero baž. Vadergrift, Pa. pas 
v kun. Joseph O. S. B.

Ifo 1245 d. Dubois ir apylinkėje pas kun, M. J. 
Urb6uą._ ___ ____ ___ __  ■ •

Šelfo 16 d. ŠŠ. Petro ir Povilo baž. Homestead, Pa. 
pas kun. E. Wassel, iš ryto, o popiet 
Seimelis Šy* Kazimiero par. Svetai
nėje, Pittsburgh, Pa.

išželia 17 - 22 d. Šv. Pranciškaus Vienuolyne,
Sėlio 23 d. 3:00 p. m. Išleistuvių vakarėlis šv. Ka

zimiero par. Svet., Pittsburgh, pa.
Į Nuolatinis J. E. Vyskupo T. Matulionio antrašas 

Brikoj: Holy Cross Rectory, Mt. Carinei, Pa.
* ' •

į PRANEŠIMAS
* '■

j. Juozapo Marijos Vilos 
ftįdentėš iš Newtown, 
Jhį,, atvyksta į Pottsville, 
1*4 su dvigubu perstatys 
m “Tarp Dviejų Aušrų”, 
Įfaįfca drama ir operetė 
|Tmai Mano Širdis Trau- 
įur- Šis perstatymas bus 
fevaidintas Šv. Patriko 
pfeų salėj, Pottsville, Pa., 
Sekmadieny, birželio 2 die- 
|ąį7:30 valandą vakare.

«

p j
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[ . Ant.
^SMENIŠKO PARAŠO 
B&TOIAT DIRBANTIEMS Už 
H/ ALGĄ ŽMONĖMS 
Pfclte jokiu žirantu. užstatu ar 
F BarRiSiu... konfidenciališku- 
L Ims užtikrintas.
[ik šteinai už 100 dolerių, kai- 

Eųa tik $1.65 mėnesiui, ka- 
suina gražinama į 10 me
lų. Kaina. priklausp

k nno laiko kiek pinigai lai- 
L Komi.
»&tmokėjimai gali būti mę- 
[ ftfcsiais ar savaitėmis, kaip 
LJ ortogiau iki 20 mėnesiu.
te didesnės sumos iki $300 ga- 
f fima paskolinti per ; mūsų 
r draugiška,. mandagu, finansų 
L ) u patarnavimų..
B gelsta Valstybes Banko Dept. 
į f Lie. 104 
| L KENNEDY BLDG’ 
| J'<143 Main St, Bročkton 
1 J Ofisai.irgi sekančiuose'

2 miestuose^
5" Boston Worcester — 
in Norwood — Athol.

?i! D E AL PERSONAI

i
t

MOTINOS DIENA

Įžanga visiems tik 50c.
Nuoširdžiai kviečiame 

visus lietuvius iš artimų 
kolonijų. Atsilankusi e j i 
nėtik praleis linksmą va
karą, bet savo atsilanky
mu parems Seselių darbą. 
Visas pelnas skiriamai Vi
los reikalams. , *

Rengimo Komisija.

SHENANDOAH, PA. .
MISIJOS

; -Misijos, kun. K. Žvirblip 
f)iP ^skelbiamos ptasiddjį* 
mūsų bažnyčioje, gegužės 
13 dieną..

Misijų tvarkas pirmoji 
savaitė, moterims; antroji, 
vyrams. Pamaldos: 9:0’0 
vai. ryte, mišios ir po tam 
pamokslas; vakarę, pa
maldos prasideda 7:30.

Ligi šiol moterys skait
lingai lankosi į pamaldas. 
'Visi kviečiami dalyvauti 
misijose. \

Motinos dįdnoje, žmones 
daugiau kreipėsi prie dva
sinių dalykų aukoti savo 
motinai. Mišiose Žmonės 
skaitlingai dalyvavo |r su- 
virš 1,000 priėmė komuni
ją beabejo savo motinų 
intencijai.

Vyčių ir sodaliečių su
rengta programa įvyko 
2:30 vakjao . pietų, vyčių 
svetainėje.

Svetainė šiam tikslui bu
vo labai gražiai išpuošta. 
Kiekvienai , motinai, įei
nant į svetainę, buvo pri
segta raudona rože.

Programa buvo sekanti:’ 
Albinas Matulevičius, pro
gramos vedėjas. - Petras 
Jakubonis * sudainavo dai- 

. nelę, mamytei skirtą “Tu 
Mano Motinėlė”.

“Dvylikta Gegužės” ei
les recitavo — Elena 
Kraūgžliute. Dprotbea Slo- 
vick, iš Maizevillėš, sudai
navo dainą “Motina” ir 
pašoko “tap - dance”.

“Gera prie Mamytes”, 
eilės, — Marė Janalevičiu- 
tė. Armonikos grojimas 
Stanislovas Aukšt i n i s. 
Lietuviškas šokis — Pra
nas Jankevičius. “Greita 
ant Naujienų”, komediją, 
suvaidino Magdalena Be- 
rūkštytė ir Aleksandra 
Malakauskaitė, abi iš Mai- 
zevillės. ’

Kun. A. J. Degutis, dva
sios vadas; pasakė'turinin
gą kalbą apie motiną.

“Sapne” — daina — A- 
dele Stepulaitytė. .../

“Motinai” — eilės — E- 
lena Kraugžliutė. “Tupi 
Žvirblis ant Tvoros“ su- 
fdainavo mažų * mergaičių ' ČMras/P^^h^iO® 
ge trumpa kalba, kurią pa
sakė programos vedėjas, 
ir giedojimu “Lietuva Tė
vynė Mūsų”. “Pūtis”-

SCRANTON, P4.

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Mlį N. H
DARBAI

Cotton mills labai silp
nai eina. Didesni pusė ma
šinų stovi, d kartais ir vi
sai uždaro dirbtuvę visai 
savaitei.

Čeverykų dirbtuvės dir
ba gerai, kaikurios po 45 
valandas į savaitę. Popie
rinės (card shop) dirba 
geraųkitosmažesnėssilp- 
niau. , . ■ ■ • ■

LDS65KP.
Gegužės|5 dieną įvyko 

LDS. 65 kp. mėnesinis su
sirinkimas. IŠ raportų pa
aiškėjo, kad kuopa veikia 
gerai, tik gaila, kad va
jaus metu neturėjo pasi
šventusių narių vajaus 
darbui. ;

Kleb. kun.’ Dr. Bružas 
pranešė, kad jaunimo teis- 
mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 19 dieną. Tą dieną 
iš Lawrence atvyks profe
sijonalų grupių kun. Jurui 
vadovaujant atliks teis
mą, Teisėju bus Teisėjas 
Boleslovas Degasys. Pel
nas skiriamas “Darbinin-

ko” Radio Programą pa
remti.

Rengėjai nuoširdž i a i 
kviečia visus ateiti į tą pa
rengimą, pasiklausai mū
sų profesijonalų kalbų ir 
patyrti kuo yra nusikaltęs 
mūsų jaunimas, kad jis y- 
ra patrauktas teisman.

Klebonas pranešė, kad 
šv. Juozapo spalvuotas 
langas, kuri apsiėmė ap< 
mokėti LDS. 65 kp„ greit 
bus įdėtas. Kainavo trys 
šimtai dolerių. Aukavo šie 
nariai: Antanas Sabaliaur 
skas $15.00; po $10.00 — 
S. Kupčiūnas, J. Overka, 
A. Zautra, J. Grigas, X 
Staniulis, X Tamulionis, 
S. Ulčiskas, S. Kudžma, A. 
Tūbinis. P. Karosas, V. 
Tamulionis, V. MitchelĮ. 
K. Nadzeika; po $5,00 — 
P. Gaidys ir N.N. Kiti ža
dėjo aukoti vėliau.

Gegužės 21 d. rengia 
kortavimo vakarėlį/8 va
landą. Pelnas lango fon
dam

Į LDS. Naujosios Angli
jos apskričio Gegužinę 
daugumą žada važiuoti au
tomobiliais.

MCSV BIZNIERIAI

Lietuvių Kooperacijos 
krautuve, vedama p. V* A- 
likonio, gyvuoja, net biz
nis, nepergeriausiai eina. 
Tarno Bakanausko krau
tuvė, 12% High St. verčia
si neblogai, bet gali būti 
geriau, nes jis užsitarnau
ja visų paramos. Jis yra 
geras lietuvis katalikas ir 
visur darbuojasi: remia 
katalikišką spaudą ir ka
talikųparengimus. ■

X RaŠytenis, duonkepys, 
6 Scripture St. ir V. Mit- 
chell, real estate yra ga
būs lietuviai biznieriai ir 
LDS. nariai, Jiedu visiems 
maloniai ir naudingai pa
tarnauja. Domininkas Va
linskas, elektros suvedžio
jimo kontraktorius, Jis da
bar persikėle į naują vie
tą, būtent: 51 E. Pearl St.

MCSŲ PROEESIJONA- 
—------— LAI —-------

Dr. Kazimieras Umpa, 
177 Main St., labai popu- 
lerus gydytojas.

Teisėjas Bolis Degasys 
yra žymus advokatas ir 
daug pasitarnavęs lietu
viams.

Mūsų graboriai J. Mi- 
keiionis ir K. Kazlauskas 
labai gražiai darbuojasi ir 
verti paramos.' .

Lietuvaites taip pat turi 
gerą vardą ir užima atsa
kingas vietas Lankose ’ ir 
kitose įstaigose.
. Lietuviai šioje kolonijo
je turi gerą vardą., Tiki
mės, kad ateityje dar auk
ščiau jį iškels.

I Dzūkelis.

LAWREHCE, MASS.

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

81/ž E. Peart St, 
NASHUA,N.H.

Tel 1961-R

Tel; 3368

ADAM WAITEKUNAS
* LIETUVIS GRABORIUS
Virš 13 metų, kaip tarnaują 
Lietuviams Montello;irapylin- 

/ kėje.
Laidotuvių Įstaiga: •

124 Ames St., Bročkton, Mass.
Gyvenimo vieta: . / t

25 Enterprise St., Bročkton

EXTRA!
EXTRA!

naujiena, kurios daugelis jau laukia Išgirsti, 
Įtąd:
j * Kainos už anglius
į T Krito žemyn! '
• Žemyn!
f . . ... ŽEMYN!
Sužinokite kiek galima sutaupyti DABAR per
kant dalį arba visą kiekį D. & H. CONE- 
ELEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.
: NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS/

LAWSONCOAL& GRAIN CO.

f

2 64 Amea St, Montello, Mass. .

Verbų sekmadienį mes 
turėjome laimę pamatyti 
Jo Ekscelenciją Vyskupą 
T. Matulionį mūsų bažny
tėlėje. C , ;

10 valandą ryte, mokyk
los vaikučiai sudarė pro
cesiją ir pasitiko. Jo Eks
celenciją prie klebonijos ir 
ėjo į bažnyčią. i( 

r Procesijoje dalyvavo šv. 
Vardo draugijos 125 na
riai, apsirengę gražiais ap
siaustais ir prisisegę drau
gijos ženklelius. Paskui ė- 
jo mažesnieji bernaičiai, 
kurie nešė baltas lelijas, 
tarnautojai ir Nekalto 
Prasidėjimo P. ŠvČ. drau
gijos mergaitės; .

Šv. Vardo/ vyrų draugi
jos nariai palaikė tvarką^ 

:'t Suėjus į bažnyčią, X E. 
Vyskupas Matulionis at
laikė Šv. mišias ir pašven
tino verbas. Vyskupui pa
tarnavo vietiniai kunigai.

Po pietų, 4 vaL, vėl susi
rinko žmonės į bažnyčią, 
kur sugiedota “Graudūs 
Verksmai”. Jo Ekscelenci
ja suteikė palaiminimą 
ŠvČ., Sakramentu ir pasa
kė turiningą ir pamoki
nantį pamokslą.

Laimute.

PHILADELPHIA, PA.
.J; r .   —— ■ ' V ■ 

Balandžio 28 dieną, Šv.
Kazimiero par. bažnyčioje 
Moterystės Sakramentą 
priėmė p^ Kolnis su p-lę 
Balčiūnaite. Vestuvių po
kylis įvyko parapijos sve
tainėje, 331 Ėarp St. Sve
čių buvo daug. Linkime 
jaunavedžiams ilgo ir link- 
emaus gyvenimo. J. C,

BUDGET i 
PAY PLAIŠI Į

■ ■ ■ >TI B E S "T 1
Our.nerv J^odcrn Budjįet Pay Plan makes it 
very easy to buy the Tire® ybu’ve always 
wanted—thefamousHood White Arrow Deluxe • 

. —with the šensational nev? Speed Shield fea- , 
ture for greater safety. Even vdththis added 
protection Hood Tirea coet no more thaii . 
ordf nary tire*. ’

EASY T E R M S
Unbelievable!—our nėw Modem 
Budget Pay Plan—-Yes Sir! A plan

• designed for ūse by everyone and 
to. fit everyohe’s needs. You make 
yourselection, arrange the terma to 
your liking and we will install free 

all in a veryfew minute®—Unbe- 
lievable.butTRUE—wemean what 
weadvertise.

. . Td Oūt Pnnted tišt

No .

•4"

MOTINOS DIENA
Motinos Dieno je, geg.12 

d., Sodalietės ėjo “m cor- 
pore” prie šv. Komunijos 
ir po šv. mišių atkalbėjo 
rakančių už savo mamy
tes. Po pietų Sodalietės 
surengė arbatėlę su užkan
džiais, pagerbti savo ma
mytes. Gražus būrelis mo
tinų ir dukrelių atsilankė.

Vedėja šio parengimo 
buvo Sodalicijos pirminin
kė p-lė E. Butkevičiutė, # 
Kalbėjo O. Jerackaitė ir ‘ 
O. Grendaitė. Su dainomis 
palinksmino Lėlytės, sesu- ’ 
tėš ir L. Kareckaitė. Atsi
lankė svečias misijonie- 
rius, Tėvelis Aukštikalnis 
ir labai įspūdingai apie 
“Motiną” kalbėjo, kad, 
“the old - fashioned mo- 
ther”, kaip dabar jauni-, 
iųąs vądiną,. daug daugiau j___
turėjo pasišventimo ‘ kaip 
jaunosios. Todėl privalo
me ir turime klausyt ir 
gerbt savo mamytes.

Mūsų kleb. kūn. F. M. 
Juras išaiškino ką reiškia 
“motina-’ ir , kad mergai
tės neturėtų nieko slėpti 
nuo savo mamyčių; turėtų 
viską pasakyti, nes moti
na tai yra geriausias prie- 
telis pasaulyje.

Tarpuose kalbų sugiedo
ta giesmės į Panelę Šven
čiausią.

Visos draugijos parapi
joje jau stropiai rengiasi 
prje milžiniško parapijos 
pikniko, kuris įvyks birž. 
30 d., Palangoje. Visas 
pelnas skiriamas dėl iŠma- 
liavojimo Dievo darželio.

Priscila..

Pp. Marcinkevičiai, gyv, 
308 Park St., susilaukė sū
nelio. Tėvams didelis 
džiaugsmas.* Sveikiname.

’T”----------------- ■

Darbai neblogai eina ir 
kas moka darbą, tai dirba, 
bet .nemokantiems darbo, 
tai sunku gauti. S. C,

Balandžio 11 d., pp.**Pad- 
vaiskiai minėjo savo ve
dybiniogyvenimo 25 metų 
sukaktuves. Pp. Padvais- 
kai yra darbštūs šv. Pran
ciškaus par. nariai; pri
klauso prie Tretininkų 
draugijos ir p. Padvaiskąs 
prie Šv. Kazimiero dr-jos, 

Dievas juos laiinino su 
vienu sūnų, kuris dabar 
mokosi Seminarijoj, Mon- 
treai, Canadą ir viena du
krele, Adele, kuri mokosi 
Assumption mokykloje.

Visi draugai sveikina ir 
linki p. Padvaiskams il-

• glausiu inetų. Rap.

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Lietuvos Antanas Gai- 
diiionis. Lietuvoje jis išbu
vo 11 mėnesių. Jis pasako* 
ja, kad Lietuvoje duonos 
užtektinai, tik žmonės su
sirūpinę, kad nekiltų ka
ras.

Fabrikai pradeda smar
kiau judėti, Gyvumas di
dėja. Laukiame gegužes 
30 dienos, nes tą dieną Ro-. 
miįvos parke įvyksta LDS. 
Naujosios Anglijos Gegu
žinė. Bus daug svečių.

Šv. Roko par. parapijie
čiai kalba apie statymą 
naujos svetainės, kuri yra 
labai reikalinga,

S. Jungira.

JONO KMITO EILŽS
Tai gražus tnūsų išeivi- 

jos įžymaus poeto kun. K* 
Urbonavičiaus eilių rinki-

“DARBININKO” Adm, .
366W*Broadw»

South Boston, Xmb, .

NO EMBARRASSMENTJ

EASYTERMS QN 
AUTORADIOS 
Now you too can. 
enjby a radio In 
your car. Let tu >6 
ftiye you a deni- 1 
onatration.
Pay • ŠihaV Amount W«clt!y

Fully
- Guaranteed
EASYTERMS

>. To fiuit You

m*# • &•.•Sic , .-.-S

MONTEIIO, MASS. /

BATTERIES 
Ahy aižo for

' »ny Car •' •NO EKTRA CHARGES

Schedule
HOC

of Weekly Pannente, 
)D PATRIOTS

SIZE, ‘ TERM ■' DOWN 
FAYM’T

4.50x21 
4.75xlf 
5.00x19 
5.25x18
5.25x21

Only5»« 
Only55« 
Only 
OnlyXM 
OnlyĮbS*

None 
Noae 
None 
Nohe 
None

YOUR CREDIT IS 
GOODHERE

. Regardle** of your eiperiėnce* 
el»ewhere—come here and we 
will make lt ea»y for you to ūse 

im.n. our Modem pay Plan.

663NO.MAINST.

NO VVAITING

NO INVESTIGATION

THOMPSON TIRE CO
t
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UNCLE
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PAGRAŽINĘ SAVO NAMį
; jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa- 

togumus. Padaryk tai dabar.

R]*

MM*

IŠLAIDOS TAI NAMU 
PATAISYMUI

PADARE TAI GALIMU DEL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBA 
PADARYTI DABAR! 

. A ' r1"”'.1"'J1/!' I .

PASINAUDOK PROGA

™ BIRD produktus
TUOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ;

Niekas taip greit nedidina namo vęrtes,rkaip į 
naujas stogas ar sienų apmU^Mas iŠ oH 

—«??•Ju8ų bamąs netikgražįaįmro^, ^ tąip 
gi turės didesnę vertę. 

DIDESNIAM PATOGUMUI
BIRD’O PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 
didesnį patogumą nępaprastąi dideliuose ikar- 
ščiuose ir šaipiuose. ' ' ■_. *

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS ? 
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 

„ jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽIUREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

; BIRD TllCi BŪT? SHINGLES • 
BIRD ART BRIC SIDING 
BIRD INSULATED BRIC SIDING 

BIRD 1NSULATING BOARD 
BIRD 1JEPONSBT WALLBOĄRD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 
BIRD ĘMULJIPĄINTS 
BIRD MmROOF COATING *

= GROSSMAN S-OUINCY
a, ; ' * •’ ■ ; : V. * ' .1 \ x’,■ • . • . fc' ♦ . ■ ■ ' • */“ .

■. 130 jatANlTE STREET '

P5?
»Ą«.

Daug namui savininkų naudojasi taja proga, 
dastatydami daugiau kambarių ir kitaisatsE 
tikimais pertaisoĮųamųš taip, kad padarius 
daugiau vietas išnuomavimui,

DIDESNĘ APSAUGA
Bilo invęstmentas namų pataisymui yra tai in- 
vestmentas didesneŲapsaugai.

į nįKT KAD PADIDINTI PAJAMAS IS NUOSAVYBES
•yjp' ' S?* ’ r* K 1 v , . t. ’ * / ?

PkODUCTsI , Ttaiifff namiilcntrininbii naiirlnkci taia n

1

v

i

S-

k

.*1

r t

> H

• STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI > 
PASTOęE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVĘ
PRIEANGIS(PORCH)
WI8 ; -..k;; V 
garažas
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,W*TERBURY, CONN.
WATERBURY SAVINGS BANK

. Brooklyn Office

i!

i!

i!

U

ELIZABETH, N. J.
LATIMER SKALBYKLA

^“*5

Tel. 755

NEW BRtfAIN, CONN,

-t.. JOllNA.HlO®c"J JAMES P. HlCKEY

ence

U. 
•i L 
n

JOSEPH S. KANIA
DANGSTĄS

/•’ 476MainSt, 
r - ‘ 1 ’ ’ • •

i t 4J ■><--< -

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Oratorius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Connecticut Vaistytos 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 B/

* Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
- LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių • rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų siautimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai (galiojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

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

ĮSTEIGTA 1803 
Telefonai:

Waterbury ... Enterprise 6500 
New Britain 321

Telephomj Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEM
GRAB0BIU8

402 Metropolitan Ava. 
BROOKLYN, N. Yk

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau Automobilini Ves- 
tuv&ns, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliam.

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M*TTHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS) -
LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street,
BROOKLYN, K Y. T ‘

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti do
vanai, Nulludlmo valandoj kreip
kite* pa* mus. Patarnavimas yra 
uĮtikrlntaa Ir ui prieinamų kainų.

Atliekame visokios rūšies Šei
mynos skalbimų - plovimo 

darbus

■ n 
i

Wa.tertory’o Savingi Bankoi .BrooHyn’o Skyriai gali aprft- ; I 
pinti tavo viiui bankos reikalui. ; j

Tol pačio# bankos knygutito, karias gavote ntto Waterbury i į 
S&vings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 11 .j

H 
H

Prie durų tikietai nebus 
pardavinėjami. Ba M. V.

PRANEŠIMAS

DĄH KINĮ JT KĄ 8

Rytinių Valstybių Žinios
dar gali užsisakyti tikietų.i "D-m/t viztTviTef •'■ f ]

T Pereitą mėnesį prisirašė 
prie LDS. 5-tos kuopos šie 
asmenys: Jonas •Kalinaus- 

i kas iŠ Watertown, Juozas 
? Montvilas, Kazys Matulio

nis, Jieva Glibienė, Vincas 
Urbonas, Elzbieta Statku
viene iš Watertown, Kas
tancija Jasaitienė, Pranas 
Glaudenis, Juozas Ordėc- 

F kis, Elzbieta Seleniene, 
t * Veronika Valančiene, Ona

Stokniute, Marijona Stok- 
niutė, Marcelia Stokniutė, 
Juozas Damulis, Stasys 
Jueis, Antanas Spitris ir 
Marijona Danesevičienė. - 

? ! Rūpintis LDS. Conn. ap- 
fckričio, vietiniais, išvažia- 

/ Vimo reikalais tapo išrink- 
> ti Šie nariai : B. šilkauskas

įr P. špokas.
J. Totilas, 

Kuopos Rašt.

■ BROOKLYN, N. Y.

; šiuo pranešame visuo
menės žiniai, kad L, R. K. 
& A. 134 kuopa rengia 
Karalienės Angelų par. sa
lėje, So. 4th ir Reobling 
Sts. kampas, Brooklyn, N. 
Y., š. m. gegužes 19 dieną, 
sekmadienyje, 2 vai. po 
pietų, vajaus prakalbas ir 
kviečia visus lietuvius, ku
rie Susivienijimu įdomau
jasi ir norėtų prie jo prisi
rašyti Į prakalbasatvykti, 
kus kalbės gan žymūs kal
bėtojai.

Reng. Komisija.

• Balandžio 28 d. įvyko 
kelių draugijų “margučių” 
balius. Dovanas , davė trys 
draugijos: Sodalietės — e- 
lektrikinę lempą; Vyčiai— 
tortą; Sąjungietės dėžę 
Saldainių.

... > Pirmą dovaną laimėjo K. 
Miškunas. Jis turėjo nępa-

f prastai gražų su Dariaus 
l fr Girėno vaizdais išmar- 
. gintą margutį;' antrą do- 
/ vaną laimėjo p-lė Kazlauš- 

■ kaitė; trečią dovaną — p- 
’į lė Brangaitytė.

MOTINOS DIENA
v Moterų Sąjungos 35 kp., 
gegužės 12 d., 9 vai, ryte 
Įvyko mišios, kurių iš
klausyti Susirinko visos 
Barės. Laike mišių priėmė

Komuniją. Mišiasr at- 
Jašavo kun. A. Petraus« 

as; pamokslą pasakė ku
nigas K. Paulonis, klebo
nas/
v Vakare įvyko Są jungie- 

t Čių vakarienė, kurios me- 
lu pasakyta daug kalbų. 
Dainavo p. Stąnišaitienė ir 

f jos dukrelė Genovaitė; A- 
> dėlė Jekupčionytė. Kalbė- 
į jo kleb. kun. Pautonis, A. 
į Kazlauskienė, M. Tamo

šaitienė, B. Mieželienė, T. 
Sakupčionienė, S. Jakup- 
jčionytė.
* Programos vedėja buvo 
kuopos pirmininkė p. M. 
Brangaitienė.

; 'v Kuopa laimėjo naują na
rę, p. Mineikienę, šokiams 
grojo geras orkestras.

Pirmininkė p. M. Bran- 
jaitienė labai dąug dar- 
mojasi kuopoje, o ypatin
gai rengiant šį vakarėlį.

Dėkojame visiems prog- 
rainos ir vakarienės daly
viams. Rap<* • '. •

IŠKILMES
Kaip jau . buvo rašyta 

’ laikraščiuose, kad gegužės 
26 d. įvyksta bankietas 

f komp. J. Žilevičių pagėrb- 
t ti. Ryšy su tuom, bus įtei- 

Jrtas jam Gedimino ordi- 
/ nas, kurį Lietuvos valdžia 

jam skyrė už pašidarbavi- 
mą muzikos srity. Bankie- 

? tasi įvyks puošniam “Vic- 
toria” Hbtely, 7th Avė ir 

k 51st Str.New York’e.Va- 
karo pradžia 6 vai. L 

r ; Prieš ir po vakarienei* 
, bus šokiai. Gros puikus or- 
t kestras. Tikietai tik $2.50 
* asmeniui. Jų galima gauti 
* “Amerikos”. “Vienybės” 
' redakcijose, pas apylinkės 
" vargoninkus ir kitus ko- 
initeto narius/ Bankietas 

/tada būti vienas iŠ pui
kausiu, kokių senai mūsų 

s apylinkė turėjo. Norintieji

CHBISTMĄS DK VACATION CLUB8 
TRAVELER’S CHECK8 

FOBEIGN DB AFTS
i į Ateikite męs jums patarnausinie, kaip ir senoje Bankoje. 

! • ' ——- - "79S49TBank St.— -----H ‘ ’

Gegužes 5 d,, Šv. Vardo 
Jėzaus draugijos nariai 
priėmė bendrai Šv. Komu
niją. Apie 70 vyrų dalyva
vo. Po komunijos įvyko 
bendri pusryčiai. Turinin
gas kalbas pasakė šie kal
bėtojai: p. Serijer, p. Bon, 
p. Vord, p. Vagnėr, kun 
Kinta, tos,, draugijos dva
sios vadas, klebonas kun? 
J. Simonaitis. Po prakal
bų buvo išdalintos dova
nos. Dovanas išdalino p. 
Bon, bolių žaidimo pirmi
ninkas. Pirmą dovaną ga
vo Kakščio komanda. "

Vietinis

HARRISBN-KEARNY, N J
/^Lietuvos Vyčių 90 Al

girdo kuopa iškilmingai 
minėjo Motinos Dieną, ge
gužės 12 d. 8 vai. ryte vi
si suėjo išklausytų šv. mi
šių ir priimtų šv. Komuni
ją. Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai. Dalyvavo apie 
100 narių. Visiems paliko 
didelį įspūdį.

Po to visi nuėję į West 
Hudson parką, nusifoto
grafavo. Fotografavo p. 
J. Ratkus, vytis biznie
rius. <

Pusryčių programos ve
dėjas p. Velyvis, supažin
dinęs svečius su tos die
nos tikslu, pakvietė kalbė
ti LRKŠA kuopos rašti
ninką p. J. Vaitkuną; 
pirm. Stankiutę, V. Au
gustinaitį, Meėulskį, Dės- 
kevičių, rast. Velyvytę, A, 
Savickiutę. P-nas Ratkus 
visiems parodė paveikslus 
ir visi užsisakė atminčiai. 
K Buvo ir dainų. Dainavo 
Seveickas, Deskevič i u s, 
Makarauakas. Taipgi kai*

bėjo basket - bąli čempijo- 
nas L. BudreviČius ir mo
tinų vardu A. Kazlauskie
nė. Viši džiaugiasi, kad 
mūsų jaunimas — vyčiai 
taip iškilmingai ir gražiai 
minėjo Motinos Dieną.

J. S.

C. BROOKLYN, N. Y.
CHORO PARENGIMAS _ _ .... B.
Sekmadienį, gegužės 26 savo tėvelių. Toks pagerbi- 

d. šv^ Jurgio parapijos 
choras, J. Brundzai vado
vaujant rengia metinį 
koncertą su įvairiais pa- 
marginimais.

.Choras sudainuos nau
jų dainų. Bus suvaidinta 
“Užburtas suolelis”. Bale
tą išpildys gabios šokikės. 
Nepraleiskit šios progos, 
nes šį sezoną daugiau to
kių parengimų nebus. Pel
nas skiriamas parapijai.

Po koncerto šokiai. * Ti
kietų kaina iš anksto, per
kant tik 40c.; prie durų— 
50e. Laukiama daug publi
kos.. ' •

■ , ■ ■;

LANKĖSI KUN.DRAZ- 
DYS

Gegužės 5 d. lankėsi ne
senai iš Lietuvos atvažia
vęs kun. Drazdys. Pasakė 
labai gražius pamokslus. 
Gėrėjosi gražiu choro gie- 
doijmū, kuris svetį sužavė
jo. Labai Jam patiko “Al- 
leluja” Handell, kurią cho
ras po mišių sugiedojo. 
Parodė krutamu paveikslų 
iš misijų kraštų, žmonėms 
labai patiko.

MOTINOS DIENA
Gegužės 12 d. buvo už

prašytos Lietuvių Darbi
ninkų . Sąjungos kuopos 
mišios 8 vai., giedotos. Tik 
gaila, kad /apart valdybos 
mažai kas teatėjo. .

9 vai. mišios buvo mote
rų Sąjungos. Narės ėjo “in

corpore” prie Dievo Stato.
Kleb. kun. Paulionis pa

sakė labai gražius pamok
slus apie motinas. Dauge
lis net ašarojo. Jis priminė 
sūnams ir dukroms, kad 
jie gerbtų savo tėvelius, y- 
pač motinas. Kad nepirktų 
joms gėlių ir saldainių, 
ries iš to tik biznieriams 
nauda, bet kad rodytų sa
vo tėveliams paklusnumą, 
gerą Šwdį, prisirišimą prie 

mas, tai tikrai, anot pamo
kslininko, ^/buteiks tėve
liams tik džiaugsmą. Ka- 
žiri ar yahhuolįįi jsL 
dėjo savo širdin tuos Rą
žius klebono žodžius? ,

PASTABĄ; Kadangi jau 
daug išpardavė tikietų į 
J. E, Vyskupo Matulionio 
vakarienę, į bus gegu
žės 3b d., t, „ norintieji dar 
gali įsi^Hįfiiiėtų, nes vė
liau jų neh įgalimą gau
ti — pritijdčs/Tąd nelau
kit paskutinės dienos, o į- 
sigykit dabąr. šį sekma
dieny, tuęij po sumai, bus 
rengiamas vakarienės ko«> 
miteto susirinkimas.

y B. M. V.

Gegužės 12dieną, Sąjųn- 
gietės labai gražiai pager
bė savo Dangišką Motjną 
bei ' žemiškas motinėlės, 
gyvas ir mirusias. Jos ųž- 
prašė šv. mišias ir susirin
kusios jų išklausė ir “in 
corpore” priėmė . šv. Ko
muniją. Mišias atnašavo 
kun. P. P. Kartonas. Jis 
taipgi pasakė atitinkamų 
pamokslą.

Gaila tik, , kad kuopoje 
turime dvi sergančias na
res, būtent, M. Skarups- 
kienę ir M. Lazaunikienę. 
Visos sąjungtotės linki 
jom greito pasveikimo..

'CHARt-Žš H. Hičlce^

- 4mceMfl6<^ 
■ ■ ę*

, . , j u To all who call on ąs
we pledgę. the FuII hieasure oF.our skili

; and our2experiettce — 'without regard For 
price h .< / •. /
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JUBILEJINIS VAKARAS $25.00 ir Alvira Joninaitė 
io W00<. to viso liko gra- ^aus uaujai bainy- 

aieną, sv. Cecilijos choras, 
vadovaujant varg. p. K. L 
Zalnieraičiui rengia vaidi- ' 
nimą, koncertą ir šokius, 
Senior High School audi- 
toriume, 7:30 vai. vakare. 
Koncerte dalyvaus operos 
artistė p-lė Ona Katkaus- 
kaite ir pp. Sintautai iŠ i 
Hartford, vietinės solistės, 
p-les K, Ražaltytė, O. Ri- 
žauskaite. " 4

•Choro nariai bus pasi-« 
puošę tautiškais rūbais, 
Vakaro pelnas skiriamas 
Šv. Andriejaus parapijai. 

Šios iškilmės bus pami
nėjimui šv; Andriejaus pa- 
rapijos 40 metų gyvavimo. 
Daug darbo, daug rūpes- 
čio įdėta šią parapiją or
ganizuojant ir bažnyčią 
statant. Tai ga’rbe ir padė
ka priklauso ,a.a. kun. j. 
Žebriui ir geraširdžiams 
parapijiečiams.

GRĮŽO Iš LIGONINES
Šiomis dienomis grįžo iŠ 

ligoninės Jonas Valauskas 
pas savo mylimą šeimynė
lę. Jis buvo pavojingai ap
degęs. Sveikiname jį pa
sveikusi ir linkime geriau
sios kloties. T., M.

ROCHESTER, N. Y.
ŠV.JURGIOŠVENTE
Balandžio 28 d. mūsų pa

rapija iškilmingai apvaik
ščiojo savo globėjo Šv. 
Jurgio metinę šventę. Sti
rna buvo iškilmihga su į- 
statymu šš. Sakramento. 
Po sumos iškilminga pro- 
cęsija* bažnyčioje. Laike 
sumos Šv. Jurgio vyrų 
draugiją dalyvavo bažny
čioje “iri corpore” su savo 
vėliava.

Tą pačią dieną vakare 
buvo surengta vakarienė, 
kurios pelnas buvo skirtas 
naujos bažnyčios fondan. 
Kadangi tą vakarą prog
ramos, nebuvo, žmonės pa
valgę gardžių valgių šoko 
linksmai iki vėlumos. 
Taipgi išdalintos brangios 
dovanos, kurias gavo se
kanti parapijiečiai: Kaz. 
Bertašius $50.00 — Mįllers 
market (Kr Juškevičius) 
$35.00 — Ignas Vilimas—

KUN. J. BR0ŽIKO, S. J. 
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo Geg. 5, iki geg. 12 d., 
St. Aloysius Chųrch, 
Great Neck, L. I. N. Y.

Nuo Geg. 12, iki 15 d., 
St. Peter’s and Paul t 
Church, Elizabeth, N< J.

Nuo Geg, 16, iki 19 d., 
St. Mary’s Church v 
Yonkers, N. Y.

Nuo Geg. 20, iki 26 d., 
St. George’s Church 
1910 East Falls St., 
Niagara Falls, N. Y. 
Kun. J. Bružiko, S. J. 

nuolatinis adresas: 259 N. 
5th St., Brooklyn, N. Y.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 
Aš jonas Sieslauckaa, jau a« 

pie vienuolika tuiidanias 
guparaližuotį koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirba gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
ąri» rusvus sulig užsakymo. 
/Parduodu du rąžančia už vie- 
ną dolerį; su persiuntimu $1.05. 

Kas norite įsigyti gerą rašan
čią siąskite pinigus Šiuo adresu: 

John Šhisloiky, .
King’s County Ohronic Hospitad, 

. Ward K < 
Brooklyn, X Y.

ten siunčia vis daugiau 
kariuomenes, ginklų ir ka
riškų reikmenų, Tuo tarpu 
varoma propaganda per 
spaudą ir radio.

Kiekviena žinia iš Addis 
Ababa, Abisinijos sostinės 
yra išpučiama, buk esanti 
nukreipta prieš Italiją. 
Vokiečiai buk teikia tai 
valstybei žinovlis ir kariš
kų reįkmenų, kad jie ga
lėtų prieš italus atsilaiky- ’ 
ti. ' .' -

Italai net nebando patei
sinti savo Žygio. Jie neno
ri valdyti Abisinijos, tik 
nori ten turėti dominuo
jančią rolę. Jų gyventojų 
perteklius kasmetai siekia 
keturis milijonus ir jie tu
ri surasti vietą kur tą per
teklių galėtų apgyvendin
ti, Vienintelė tinkama vie
ta esanti šiaurės Afrika.

čiai, kuri yra baigiama ' 
statyti. .

SODALIEEIŲ METINE 
ŠVENTE

Gegužės 5 dieną, pirmą 
sekmadienį Marijos mėne
sio Sodalietės apvaikščio
jo savo metinę šventę. 
Prieš mišias giedodamos 
Litaniją ŠŠ, Marijos suėjo 
į bažnyčią. Suėjus į bažny
čią naujos narės sudėjo 
savo įžadus tarnauti Mari
jai ir užlaikyti skaistybę. 
Laike mišių visos narės 
:“in_corpore” priėmė šš. 
Sakramentą. Tai gražus 
jaunų mergaičių pavyz
dys. '

MOTINOS DIENA
Gegužės 12 d., Motinos 

Diena, per pirmąsias Šv. 
mišias visas jaunimas ėjo 
prie Dievo stalo ir meldėsi 
už savo motinas. Klebonas 
pasakė labai gražų pamo
kslą, primindamas kokia 
sunki yra motinos užduo
tis ir kaip motiną reikia 
gerbti. “Pagonystės lai
kais moteris buvo vergė, 
bet Dtovas ją išaukštino 
ir išlaisvino ir, Bažnyčia 
aukština ir gerbia skaiš- 
čiausiąją Dievo -.Motiną. 
Todėl visĮ turi gerbti savo 
ihotinas, o vyrai savo žmo
nas”. Tokiais žodžiais ger
biamas pamokslininkas 
priminė motinos augštą 
pašaukimą.

•’ z MBBfi ■
Gegužės 5 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu p-lė Mari
jona Rickiute, duktė žy
maus parapijiečio pp. J. J. 
Riekių. Persiskyrė su savo 
tėveliais ir sesutėmis po 
labai trumpos, bet; sunkios 
ligos iškilmingai palaido
ta Holy Sepulchrė kapinė
se iš Šv. Jurgio bažnyčios, 
geg. 8 d. Nuliudusiems tė- 
vęli&ms ir sesutėms Vytu
rys siunčia savo užuojau
tą. Dievas pašaukė pas sa
ve jaunose gyvenimo die
nose. Tegul būna jai amži
nas atsilsėjimas.

IŠ LENKŲ GYVENIMO
Pastaruoju laiku lenkai 

pradėjo, atsižymėti negra
žiais darbais. Štai geg. 7; 
d., Sokolų svetainėje, lai
ke kokių tai rinkimų iški
lo peštynės ir liko užmuš* 

• tas vienas jaunas lenkas.
Užmuštasis buvo labai di
dis lenkiškas patriotas ir 
baisiai nekęsdavo lietuvių. 
Kaip ir kodėl toji kova iš
kilo nėra išaiškinta. Tik
tai policija sulaikė tos sve
taines užvaizdą, kuris yra 
padėtas po $4900.00 užsta
to ir kaltinamas už tą kri- 
minališką darbą.

PIKNIKAS NAUJO
ALTORIAUS NAUDAI
Pirmas piknikas įvyks 

parapijos darže gegužės 
19 d. Pelnas skiriamas 
naujo altoriaus naudai/ 
Prasidės 1-mą vai. po pie
tų. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Vyturys.

ITALAI PRADĖS KARį 
RUDENĮ

Florenoe, Italija Vi
sur kalbama, kad spalių 
mėnesyje; kaip tik pasi
baigs lietingas sezonas A- 
frikojė, Ital pradės ka
rą prieŠ Ethiopiją. Dabar

is šėtonas A-
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