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Angliakasiai Pasiruošę 
Streikui

NACIAI PRIEVARTA j 
BRUKA PAGONIZM^.

Berlynas — Dvidešimts 
du vokiečių protestantų 
pastoriai, kurie.nacių yra 
laikomi konceritrac i j o s 
stovykose už tai, kad jie 
drįso protestuoti prieš na
cių skleidžiamų pagoniz- 
mą, gavo pasiūlymą išeiti 
į laisvę, jei jie raštu prisi
pažins, kad yra nusikaltę 
ir pasižadės daugiau nacių 
nebekritikuoti. Jie visi 
kaip vienas atsisakė par
duoti savo sąžinę ir visi 
tebekalinami.

Dar trys pastoriai ir ke
letas pasaulionių areštuo
ta. Protestantų vadas 
prieš nacių neo-pagoiiiz- 
mą, Dr. Bunzel, suimtas 
už tai, kad jis atsisakė ap
leisti miestą Breslau, Sile
zijoje, kur jis gyvena, ka
da slaptoji policija nus
prendė jį ištremti.

Po jo suėmimo, jo pase
kėjai suruošė. demonstra
ciją gatvėse prieš slaptąją 
policiją* Keli demonstran
tai areštuoti.

Dr. Kraūse iš Vootland 
ir Dr. Elsųer iš Salzwedel 
suimti už skaitymą iš sa
kyklų sakmių iš brošiūros, 
kuri kritikavo naują pago- 
nizmo judėjimą. L
. Karo'kapeliorias įr vieti

niu pastorius, Kplberg^Po- 
meranijoje tapo ištremti 
uį tai, kad ; jie drįso pro
testuoti prieš nacių perse
kiojimą;

Viename Bavarijos aps
krityje valdininkai už
draudė laikyti bile kokius 
tikybinius susirinkimus ar 

. pamaldas, kurios būtų nu
kreiptos kovai prieš riordi- 
ku pagonišką judėjimą.

Berlyno darbininkams y- 
ra įsakyta Tračių Darbo 
Fronto cĮrganizacijos va
dų, kad jie turi išstoti iš 
bet kokių katalikų ar pro
testantų darbininkų orga
nizacijų. Darbo Frontas y* 
ra nacių organizacija ku
rion darbininkai yra pri
versti priklausyti, nes ki
taip darbo negali gauti.

“NORMANDIE” JAU 
NEWYORKE

: New York —- Iš Europos 
birželio 3 d., pirmą kartą 
atplaukė Prancūzų linijos 
milžiniškas keleivinis gar
laivis “Normandie”. šis 
laivas yra nątik dįdžiau- 
sis visame pasaulyje, bet 
greičiausias. Iš Europos! 
New Yorką jis atplaukė į 
107 valandas' ir 33 minu
tes. ; • *'~‘

ATIDARYMAS LIETU
VOS BAŽNYTINIO ME

NO MUZIEJAUS

Gegužes 12 dieną Kaune 
atidarytas Lietuvos baž
nytinio meno muziejus. 
Tai pirmas tos rūšies me
no muziejus Lietuvoje. A- 
tidarymo iškilmėse daly
vavo Lietuvos Prezidentas 
A Smetona, arkivyskupas 
—- Metropolitas J. Skvi
reckas, pasaulinės ir baž
nytinės valdžios nariai ir 
daug žmonių, Naująjį nąu- 
ziejų atidarymo dieną ap
lankė keli tūkstančiai 
Kauno gyventojų.

WASHINGTON, — John 
L. Lewis, United' Mine 
Workers prezidentas, iš
siuntinėjo {sakymus 6000 
savo unijos kuopų esančių 
28 valstybėse, išeiti į 
streiką, birželio 16 d., kada 
baigsis dabartine unijos 
sutartis su darbdaviais. 
Virš 400,000 minkštų ang
lių angliakasių bus palies
ti. ’

soma Bosroa, kam, rrtorręjų
............ J 1 ’ ’ Į ........... ........ . Į N

Tūkstančiai Žmonių Dalyvavo ] 
Darbininkų Gegužinėje Montello] 
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POTVYNIAI IR AUDROS 
NEBHASKOJ

. -.-i

McCook, Neb., — PotVĘ 
niai ir aūdtos pridarė 
daug žalos Republican u- 
pės slėnyje, pietų vakarų 
NebraSkos valstybes daly
je* Dr*. J. JC Willis, vadaą 
nukentėjusių. š e 1 p i m e, 
sprendžia, kad 250 žmonių 

įžuvpf Tikrų Žinių dar ne- 
jra, hes susisiekimo prie
mones nutrauktos:

JUNG. VALST. TEISMAS 
ATMETĖ* MILLEN IR

UMNKO MDIO PRO- 
GMMI PASIEKĖ CEN-

TBALINĘEUSOPJ
Pereitą šeštadienį, šv. 

Kazimiero par, (Nashua, 
N. H.) chorui dainuojant 
per radio iš stoties WA- 
AB, radio stoties Pranešė
jas pairiformavo p* R. Juš
ką, kad stotis gavo žinių, 
jog Darbininko . Radio 
Programą . labai aiškiai 
girdėję Centralinęje Euro
poje, būtent: dalis Lietu
vos, Lenkija, Rytinė Prū
sija, Čekoslovakija, Aus
trija, Jugoslavija, Bulgari
ja, Albanija, Graikija, da
lis Italijos, Rumunija, 
Vengrija, dalis Vokietijos, 
dalis Danijos, dalis Švedi
jos, dalis Rusijos ir tt.

Vadinasi Darbininko Ra
dio Programą gauna nelik 
Naujeje Anglįįoje, bet ir 
Europoje. Gal klausite 
kaip? Labai paprasta. 
WAAB stotis turi ir trum
pųjų bangų perdav po a- 
paratą, būtent: WIXLA. 
Taigi jei kurie negauna il
gomis bangomis, tai tepa
bando trumpomis bango
mis. - »

Laukiame* žinių iš Lietu
vos, pranešančių, kad gau
na Darbininko Radio Pro
gramas; Ligšiol praneša 
tik, kad Centralinėje Eu
ropoje labai aiškiai gavo.

VYČIAI LAIMĖJO
SO. BOSTON, MASS. — 
Birželio 3 d., Lietuvos 

Vyčių 17-tos kuopos base
ball ratelis laimėjo žaidi
mą prieš Star of Sea 11 to 
1. Metiku buvo Julius Ta
mulis, gaudytoju, — K. 
Kundrotas.

Washington—Aukščiau
sias teismas atsisakė įsi
maišyti į trijų žydelių nu- 
j leistų mirti elektros kėdė- 
; e už’ žmogžudystę, jiems 
)uvo paskirta mirties bau* 

smė aukštesnio Massachu- 
setts valstybės teismo už 
nušovimą polieijanto lai- ■ 
le apiplėšimo bankos Nee-Į 
dham miestelyje.

Teismo išstatyta, kad 
jie turės mirti, bal. 28 d., 
jet gubernatorius Curley 
atidėjo sprendimo vykdini- 
mą iki gegužės 4 d., kol 
valstybes aukščiausias tei
smas galės išspręsti jų a- 
pelįaciją. ,

Valstybės teismas atme
tė jų apeliaciją; bet tuo 
;arpu jie padavė apeliaci-. 
ją į Jungtinių Valstybių 
aukščiausiąjį teismą.

Irving ir Murton Millen 
ir jų draugas Abrakam 
Faber dabar turės mirti 
birželio 6 d.

WORCESTĘR — Ste- 
phen Lisowski, / 
amžiaus, išrado nepapras
tą saūžudystės būdą.. Jis 
išsirašęs iš Cajifornijos 
nuodingą, juodą ^našlę^ 
yorą{ leiįd jam jlei^i nuo
dus j-jo kūną.* Dabar 'jis 
guli ligoninėje be Sąmonės 
ir gydytojai abejoja ar jis 
pasveiks.

BOttttfO - TOME, 4 D, 1985 M., No. 43.
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ETTHOPIJA SUSIRADO

VOKIEČIAMS UŽDRAU
STA APSIVESTI SU

r Cairo, Egiptas —- Ethio- 
pija -pasirašė . sutartį su 
Sudano įr Egipto valdžios 
atstovais dėl pastatymo 
tvenkinio prie Tsano eže
ro, kur kilsta Nilos upė. 
Tvenkinį statys Amerikos 
firma, bet darbą prižiūrės 
ir vėliau tvenkinį išnaudos 
Egypto ir Sudano val
džios. Faktūrai kontrolė 
pavestą Anglijai,

Jau nųp seniai buvo ban
doma panašių sutartį su
daryti, bet Vis Ethiopija 

26 metų{ atsisakinėdavo, bet gi da* 
bar prispirta Italijos,"pasi- 
įrašė. Tuomi atsiękta du 
tikslai. Vienaį Anglija da
bar bus daugiau užintere* 
sųota ginti-JSįfe^įss ne
liečiamybę in antrą Ethio
pija gaus stambią pasko
lą, kuri jai reikalinga pirk- 
ti'giriklams prieš: italus.

BERLYNAS 
naujuoju priverstinu; ka- 
riuomenėje tarnavimo į- 
statymu, vokiečiams vy
rams “arijonų” kilmės, 
uždrausta vesti Žydelkai- 
tes.

• AMERIKIETI8 APIE 
LENKMOSPADKTĮ

New York,John Cu- 
dahy, Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Lenki j a i, 
grįžęs Amerikon pareiškė, 
kad jis nenumato jokių 
permainų Lenkijoje mar
šalui Pilsudskiui mirus. 
Nors čia manoma, kad 
lenkai yra susidraugavę 
su vokiečiais, bet tam nee
są pamato/Jis mario, kad 
Lenkija yra daugiau lin
kusi bendradarbiauti su 
Prancūzija.

SPAUDOS DRAUDIMAS 
ITALIJOJ

Einant

- Italijos vai-ROMA — Italijos val
džia uždraudė išleisti laik
raščius didesnius kaip as
tuoniųpūsląpių.Šis įsta
tymas išleistas su tikslu- 
sumažinti popieriaus im
portą.

Baisus Žemes Drebėjimas Indijoje
LIETUVOJE SPARČIAI 
STATOMAS CUKRAUS 

FABRIKAS

Antrasai cukraus fabri
kas susidės iš 10 įvairiems 
tikslams skiriamų trobe
sių ir be kita ko turės mil
žinišką duobę runkelių li
kučiams suversti.’

Didžiausio trobesio jau, 
pastatytos sienos. Kai ku
rie trobesiai bus dengti 
specialia medžiaga, o kiti 
raudonom čerpėm ir skar
da. Fabriko dūmtraukis 
turės 90 * metr. aukščio* 
Toks aukštas dūmtraukis 
statomas tuo tikslu, kad 
geriau dūmus trauktų ir 
gerintų degimą, nes numa
toma fabriką kūrenti dur
pėmis, taipgi Lietuvos ku
rui .

. Iš kitų statomų trobesių 
pažymėtina didelė kalkinė. 
Kalkės bus vartojamos iš 
runkelių skistymu rakš
tims pašalinti, žaliavos 
kalkėms, arba kalkakme
nio yf a netoliese, Gruzdžių 
vals. ir kitur. Fabrikas tu
rės ir didelę vandentiekio 
stotį, kuri turės tiekti van
denį apie 100 litrų per se
kundę.

Fabrikas turės ir savo, 
geležinkelio, šaką, kuri da
bar jau baigiama tiesti. Ji 
eina iš Pavenčių stoties ir 
bus apie 2 kil. Iš viso ten 
bus geležinkelio įšakos. 
• Fabrikus statybos 'dar
bus dirba apiė 300 žmogių. 
Fabrikas statomas ties 
Kuršėnais .netoli Šiaulių* *

w * , Jei kiekvienas gautų, ko
ri SėimininkaĮ su savo pi- trokšta,. kam tada būtų 

_ dar kai kas?t . j

Quetta, Indija — Baisus 
žemes drebėjimas sunaiki
no tūkstančius namų ir už
mušė apie 30,000 gyvento
jų. Po žemės drebėjimo ki
lo feaisraš ir iš plyšių že
mėje, kurie atsivėrė laike 
žemės drebėjimo, veržėsi 
vandenys*

Apylinkėje žuvo visos 
šeimynos, nes drebėjimas 
įvyko trečią valandą ryte, 
kada gyventojai miegojo.

NAIKINA NARKOTIKŲ

DVI VALANDAS IŠBU
VO PRIKALTAS PRIE 

KRYŽIAUS

High Point, N. C., — R. 
J. Riggs, 36 metų am
žiaus, susipykęs šų savo 
žmona, pats padirbo medi
nį kryžių ir įsakė savo 15 
metų sūnui jį prįe kry
žiaus prikalti. Vaikas iš
pildė tėvo įsakymą ir tėvui 
paliepus, pats pasislėpė.

Riggs buvo dvi- valan
das vėliau atrastas ir nuo 
kryžiaus nuimtas. Nors jo 
rankos ir kojos buvo vinių 
pervertos, bet manoma, 
kadį jo gyvybei nėra pavo
jaus. .

.. -------- -------T—------ \ |

Geg* 30 d., įvyko LDSi vės traukimas tarp mažės* q 
Naujos Anglijos Apskri
čio Gegužinė, Romuvos 
parke, Montello, Mass*

Diena pasitaikę graži. 
Žmonių prisirinko važiuo
tų autobusais ir automobi
liais, ir pėščių didžiausia, 
minia. Autobusais atvyko’ 
iš So. Bostono, Haverhillio 
ir Peabody. Iš kitų koloni
jų vyko mažieji kimŠtinai 
pilni autobusai/ Automo< 
bilių judėjimas iš visų ko
lonijų didelis. “Darbinih- 
kui” prisiųstos telegramos 
apie atvykimą iš kolonijų 
jaunimo ir senesnių, —žo
dis stojosi kūnu*

Judėjimas visame parke 
didelis.

Sporto programos pir
moji dalis vyksta baseball 
lauke. Lošia So. Bostono 
merginų sporto ratelio mė
gėjos su Montello merginų 
Sporto ratelio mėgėjoms. 
Sportininkės energihg a f 
rungiasi dėl laimėjimo. 
Pasekmingumas . nusvyra 
southbostoniečių pusėn ir 

’montellietės lieka supliek
tos santykiu 26 to 15. So. 
Bostono Sporto rateliui 
vadovavo p-lė Ona Sinke
vičiūtė.

Antroji dalis sporto 
programos vyksta: ‘ leųįk- 
tynęs 880 yardų be/ 
Apibėgimas pasiekiau 
per 1 minutę 53 sekundas. 
Pirmas apibėga Danielius 
Sampsonas, antras Myko* 
Jas Grendelis ir trečias 
Juozas,Tamulevičius.

100 yardų šuolis. Perbė-

- Adolfas 
Kazimie-

Sampsonas, antras Myko*

nio skaičiaus

DŽIA LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ Į LATVI JĄ 
Biaurios Priemones!

X ' ’ t- ... . <

Švenčionių apskrityje 
pastaruoju laiku verbuoja , 
darbininkus Jauko dar
bams į Latviją* Kalbama, 
kad iš apskrities numaty
ta surinkti apie 700 darbi
ninkų.. Kadangi Čia yra 
daug laisvų darbo rankų, 
tai iš to lenkų agentai da- 
Latviją registruoja tik 
tuos, kurie priklauso ku
riai nors lenkiškai organi
zacijai. Darbininkus ver
buoja latvių agentai, kurie 
pareiškia, kad darbininkų, 
nepriklausančių prie len* 
kiškų organizacijų, Lenki
ja iš savo v-bės Latvijon ’ 
neišleisianti, Vadinas, net 
bedarbiams lietuviams ne
leidžiama emigruoti laiki
nai darbą dirbti. Šitaip el
giasi tik okupantai, ne tik- 
1 ‘ “/* / 
JieČiais. ; ’

GENEVA, —Victor Hoo, 
Kinijos atstovas prie Tau
tų Sąjungos opiumo kon
trolės komisijos, praneša, 
kad Kinijoje pereitais me; 
tais 263 asmenis buvo 
teismų sprendimais, nužu
dyti už peržengimą įstaty
mų, kurie kontroliuoja 
narkotikų prekybą. Jis pa
reiškė, kad tie įstatymai 
laipsniškai bus daromi 
smarkesni, kol visiškai 
narkotikų vartojimas Ki* 
nijoje bus panaikintas.

ANGLŲ DIPLOMATAS 
LIETUVOJE ■— KOMPO

ZITORIUS

Anglijos atstovas Lietu
vai Tomas Preston parašė 
gražų baletą “Nykštukas* 
granadierįus’*, kuris gegu
žės pradžioje buvo pasta
tytas Kaune, valstybes te
atre. Diplomatas - kompo
zitorius ta proga gavo 
daug sveikinimų, Pažymė
tina; kad Tomas Prestonas 
muzikos mokėsi Kauno 
konservatorijoje pas prof. 
J. Karnavičių.

KARPĮĮTARIA 
ŽMOGVAGYSTĖJE

; TACOMA, WasE, — Po 
aštūonių dienų, žmogva- 
giai, kurie buvo pagrobę 
devynių metų George We- 
yerhaeusęr, ji grąžino tė
vams, kada vaiko dėdė, F. 
Rodman Titcomb sumokė
jo jiems 200,000 driferių. t

Vaikas grąžintas < svei
kas. Valdžios agentai įta
ria Karpio šaiką šiame 
darbe. Vaikui grįžus, pra
sidėjo smarkus policijos ir 
valdžios agentų darbas, 
kad surasti ir nubausti 
žmogvagius.

Žymi Lyono (Prane.) ar
tistė Marysa Wending, ku
rį konservatorijoje gavo 
antrą prizą, įstojo į vie
nuolyną Lyone. Ji .pasiry
žusi keliauti pas raupsuo 
tuosius į Okeaniją. Tai jau 
trečias pastarųjų dienų 
panašus įvykis. Jos pirm- 
takūnės yra Ivonne Han- 
tin iš Comedie de Fran- 
caisė ir Suzanne Delorme 
iš Odeon — Theater,

Juozas. Tamulevičius;
/___v__ •»**__ .r

girnas per 11 sekundų. Pir
mas perbėga - 
Kielė, antras — ______
ras Kazlauskas, trečias 
Walter Dudovičius.

“Pole Vautt” — Tarpas 
9 pėdos ir 6. coliai* Rung
tynės dėl pirmenybės. Pir
muoju išeina Walter Sat- 
kus, antruoju Daniel 
Milės, trečiuoju — Jonas 
Donnelly, ir ketvirtuoju— 
Albertas Sabaitis. :-

Šokimas į viršų — 'Auk- 
ščiausį rekordą iššoka .Da
nielius Milės, antras — A- 
dolfas Kielė, trečias Jonas 
Donnely. Aukštis 5 pėdos 
ir 4 coliai.

100 yardų šuolis dėl vai
kų, nuo 14-—16 m. Laikas 
13 įr2/5 sekundės. Pirmas 
išbėga Bronis Kielė, ari* 
tras—.Juozas Kašėta, tre* 
Čias — Vytautas Šidląvi* 
Čius.

• Sunkaus svorio rutulio 
metimas į tolį r 45 pėdų to
lumą. numeta — Mykolas 
Svirsk’as; 43 pėdų ir 6 co
lių tolį numeta — Jonas 
Grigas; ir 43 pėdas perme* 
ta- Jonas Donnelly.

šokimas įsibėgėjus į to
lį* Danielius Milės nušoka 
21 pėdą ir 7 colius; Petras 
Valentukevičius — 20 pė
dų ir 7 colius.. ir Adolpas 
Kielė 20 pėdų ir 5 colius.

šiam vyrų sportui vado
vauja p. Mykolas Grigas*

“Beano Party” — eina 
visu smarkumu. Vadovau
ja p. adv* Juozas Veracka 
ir jo darbšti Žmonelė* Jam 
padeda gražus būrelis jau
nimo. ,

Dr* Bu'dreckis, lengvojo 
sporto - šposų programos 
dalį išpildo su jauniausiais 
spprtninkais. įvyksta vir-

svarų iŠ vienos pusės ir 1M 9 
kitos pusės didesnis akai- 9 

’čius' vaikų sveriančių ma- 9 
žiau šimto svarų. Viduti* 9 
niai svarų kiekis eina lyr* <9 
giomis. Rezultai — mažės* 9 
irieji nutraukia didesnius* 9 

Salėje šokiai. Šoka jauni, 3 
šoka ir seni. Visi linksmi* <3 
Pažintys rišamos - mezga* 9 
mos į didelį tinklą. Įspūdis 9 
jaukus, rodos, Lietuvoj. •. 9

Šioje gražioje ir links- 9 
moję minioje matosi mūsų 9 
dvasiškiai, būtent: Šv. Ro^3 
ko par. kleb. kun. J. Švag-i 9 
ždys, Montello, Mass.; Šv* 9 
Petro par, klebonas kun* 9 
P. Virmauskis, So, Boston* 9 
Mass.; Nekalto’P. P. švč* 9 
par. Klebonas kun. P. Jufe -9 
kaltis, Cambridge, Mass.yčO 
Šv. Pranciškaus par. Kleb* 5 9 
kun. P. Juras, Lawrence, 9 
Mass.; Šv. Jurgio parapi- 9 
jos kleb. kun. S. Kneižįs, 9 
Norvvood, Mass.; PeaboByj 9 
lietuvių vadas kun. J. Sks^’91 
landis.; Haverhillio lietu- -jį 
vių, Šv. Jurgio par* vadas JB 
kun. Norbutas. .

'Matosi ir profesionalų 9 9 
Dr. Budreckis, Dr. LanĄjį® 
džius, Dr. Valiackas, 
Kasparas, Dr. Kvaracie*^9 
jus, adv. Veracka, adv* 9 
•Ganys, adv. Kalinauskas* 3 
adv., Sykes, mok. Galiniu.=9 
muz. R. Juška, varg. J. ,w9 
mulionis, varg. A. šlapelis^ 91 
varg. P. Sakas, kapitonai 
Moncevičius ir kiti. ~ : -9

Biznieriai atstovauja vi* 9 
sas kolonijas labai gau- 9 
šiai.. '■ ; . ’ 9

Kolonijų veikėjai repre« * 
zentuoja visas kolonijas* 
iš visos Naujos Anglijoj J

Darbo lauke aktyviai 1 
dirba daug darbininkų* 
Prie bilietukų matosi šie} 
p-nia O. Šiaulienė, p-nia O* 
Janusonienė, p-nia B. Ado* j 
maitienė, p-lė M. Kilmo- 
niutė, p-nas K. Grigas ie I 
kiti.’ J

Šiam visam’ didžiuliui < 
parengimui vadovauja ku
nigas Juozapas Petraus* 1 
kas, šv. Roko par. vikaras*

PILSUDSKIO ŠIRDIS -
VILNIUJE • / •

VILNIUS — Birželio $ ' 
’d., Pilsudskio žmona at* ■ 
veže maršalo širdį į Vii* 
nių. Indas su Širdimi buvo A 
laikinai padėtas Aušros ! 
Vartų koplyčioje* Vėlia# 
ji bus palaidota kartu s# « 
jo motynos lavonu kapinė* 3 
se* 9

Širdį atlydėjo Šeši gene* J| 
rolai, maršalo šeimos na- 3 
riai ir delegatai įvairių on« 9 
ganizacijų. 3

PIKTADARIAI NORfiJO 9 
SUDEGINTI VIENUOLY* 9. <N4 . S

Englewood, N* J., N&i« 
.Žinomi piktadariai, birže* <9 
lio 1 d. naktį kėsinosi au- 9 
deginti šv. Cecilijos vie*/9 
nuolyną* Priešakinės 9 
užpakalinės durys buvo a* » 
pipiltos gazolinu ir pader-,j9 
tos* Praeivis, pastebim ^9 
liepsną, pašaukė gaiariniriMB 
kus ir gaisras laiku bwm9 
likviduotas.
sai mkšai tepadaryta, 9
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junienės, Šimkienės, te ki-L 
-r Stalui reT

MIKE BALUTIENE i msi buvo Vincentas Ko- Juos. Grti<m 
f hfitfeMš it Ona Vengrytė. Į Valentaitė i

Mirželio i.4., aprūpinta Biri 1 d. apkrikštytas j zaųskiene, • Į 
^pžkMineht&ia gražiai mi- Edvardas Rudoku Antano Tvirakiėne/ 
»liltitiė Aiitžttiha Balu- ir Onos. Krtkšta ftviOū-ĮSlatkevičfe ~ 
^fenė‘, 44 m. amžiaus, sa- t _____  ____ , ..........rjl

namuose, 183 St. Ji Ona Rudotytė.
,buvo ‘‘Darbininko” skaity-l Biri 2 d., apkrikštyta 
^ja ir rėmėja. Mktatteė * 4 ~ f
ne abiejų Saldžiausios V. 
, tirdtei, Šv. Jdnchir Am- 
IhOfe Rožančiaus draugi
ai Paliko vytą, dvi duktė- 
f ir vieną seserį. Laidoja- 
njabirž. 5d., *9 vai. ryte, 
I Petro bažnyčios, 
faųjoą Kalvarijos kapuo

ti Bažnytinį patarnavimą 
Ufefeįkik jos artimas gimi- 
R&itis Mm F. Nbrbutaa iš 
iBtaverhill, Mass.
C* laidotuvėse patarnauja

D. A* Žaletškas,

iė’, 44 m. amžiaus, sa-

įĄpją ir rėmėja. Priklausė

jtwr
___________________________SlaricčrtČtent, Brariwi6 ir I , Pažvelgę j Lietuvos lite- vo Alfonsą* renmtas irlkitos - [mūro, istoriją i jo.

su 
a 
ko” 
Ho 
Jiiiktt/ 1

motinoms. Ji susilaukė
*F*

r Jkį#kį«io|P tautpi’f aHmaujitni;* 
ff.-'TfetiiYM turčri įvakiUri «*vo ■ 
f rIpoiMčr ųpdfckuM yiksm- 5 

' Į-kiūs ptatooį*» «ujiide4Bnšiwi‘ iš ’ 
Mių; muzikos ir U.

Į jįiprą metais Amerikon
■’ Strjphn BMbtiąt ChurchJ lietuviu ekskursija švedą Am. 

paSiu motoru

*, 13 į m,, ši ekiĘuraija yra irgi “ 
įrengiama’ j įdėt įalv. Agentų ;

. *|sąjnn»o» Amerikoj*. Ęlatauija : 
yyk« ii New išrita įer Gotlton- 
burgg. t Klaipėdą. Norį dalyvau
ti įloję skaitlingoje ir įvairioj 
ekskursijoj, malonėkite kreiptis i 
bet įturį lietuvį agentą, kuris 
pamatą pilnai aprūpins visais 
reikalingail dokumentais ir lai- 
yaknrtl. Ekekutsijos Švedų Ame
rikos Linija Hną visada akait’ 

į lįngos/ \
. , Biųkurdj| Palydljfirt.

Misuv-Mmms'
1 m. i r. 1.11-r ĮĮį ”

Nuo fęg. am ji'

941 .itandae.Stu. Wešti ’jLiiįijs špiauka tną-i'
Torontoį Ont., Canada. Uiti laivg

Nūn geg. ui iki birelio 9, “ ’’v‘
sf.Tairy oi Angele r*

in- 
10 Programas, ku- 
įdoVauja mUz. &

” Margarita yH pavyadys 
motinom' Ji susilaukė 
genkeioa vaikelių: augina 

sūnue ir dvi dulteri.Vy- 
riaų»W sūnus jau padeda 
jai kelti lietuviškos dainos 
groži ir pritaria*piano, ar* 
monika1 jai koncertuojant. 
Muzika spindi, kaip moti
noje, taip ir visoje šeimo’

f \ imt } • kad jj Vyresnybė numrt'
Jos visuomeniškas dar- to pai|>į Amerikoj grei

tos nesibaigia v en dainos Gausiai tik iki . 1936 metų 
srityje. Ji nriklaw prie vasaros, dėl tb, kas iš Gert

per 12 metų ein riti, tų gauti tik pradžioj atei» 
ražt. pareigas. Sęimynps ttanįi0 rudens irpo Kalg. 
priversta pertraukia 2 me* dų, gi adventas, gavėnia ir 
tUs-tavo-darhuotedr-ĘO td povelykinis laikas 1036 m. 
Vėl tą dąrbą tęsia ligi šių ,iau užimtas.JetUĮ. Taip pat, panašius J Gaiima kreiptis šiuo. a< 
pareigas ema ir Šv. Moni- dfesu: 
kos draugijoj jau aštuntas -• - - • -

įmetąs.
Kaip kiekvienoje koloni

joje, taip ir Montelloje art 
siranda per ilgą laiką ir į- 
vairių kivircių* Mainosi ei
lės darbuotojų. Anot poe
to: “Mainos rūbas balto 
Svieto11, bet Margareta ta 
pąti kovos lauke, ir su dai
nos pagelba karžygiškai 
kovoja prieš įvairią pagie
žą, siųsdama iš gilios savo 
krutinės lietuvišką jaus
mingą dainelę, — surami
nimą ir džiaugsmą, jos 
daina ir šiandie yra pilna 
jausmo ir romantiškumo.

Lai dar ilgus, metus 
skamba iš Tavo ; krūtines 
lietuviška daina po šią ša
lį plačiausiai!

Kumpa

OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
JKVIDUOTOSVISOS.LIE- 
TUVIŠKOSMOKYKLOS

noę žadintojus ir skleidė-
Bi . Į jus bėi liaudies dainos rim

nos Venckų. Krikšto tėvai f Geg. 28 d., miesto ligoni- įtikinsime, kad 
buvo John DUrlin ir Ona nėję mirė KazinUeras Ur- ^etuins Su dama .lydi sąvo 
.Turkonytė. , rife, 48 metų? gyvenęs

2ttt8ilver St.So. Bostone.!rt*UętuviikadrinaŪlaiM 
(PaėjoižTriikių. Ameriko*Įl?lrt®*l susipnitinag Jo 

je pragyveno 32. ’uEJ m
Meri Marijona. ' (Orin*

5iutri diikteri tt du Prieis Laisvą Lietuvą.
iūnū. Palaidotas Tž‘to PetL ■«««“ tg®*8l>.W,K’ r™bažpy«i08 geK. 21 d., 9 visokiais, budatedė- 
val. ryto, šv Mykolo ka*P°-S° *?illausius

Luošo • y * reikšdami savo proteVių
puu ; ,, ' meilę savo prigimta tėvų

NAUJAS PROFESIONA- uidainelę i tuos," kurie- jos 
L»as troško, ilgėjos, ir į tuos,

a‘ Kri“Į šiam jaunuoliui negirdėta, 
lausko, baigė Vaistininko! Įemį.a ijUV0 dirbti visokio- 
mokslus, pereitą savaitę 
laimingai išlaikė valstybi
nius egzaminus ir gavo re-l 
gistruoto Pharmacisto tei
ses.

Evelina Ona Zenono ir 0-

TR1DUUM
» i'.r‘<t>.i<rnTr-rįt * *'

? Birželio 2 d., 3 vai, poL_ ____, .
pietų, šVi Petro bažnyčių-Įkevičiutę) dukterį it du P1*.- ’ rfe sėkmingai užsibaigė iri- «iin« PninMnin< šv- PetįŠiems dainos kariams, 
jų dienų pamaldos (tridu- 
urnas), vietinio Kardinolo 
įsakytos Už Mexicos Kata
likus. Šio atmintinio tri- 
dionio pamaldas Vedė kun. Į 
K. lenkus. • .*■•

|C - Į., m, ■ ■ t

te . Šv. Petro parapijos ge- 
n||iiinės rengėjai kviečia 
iįfišus pkrkpijiečius pranešk 
Ęp k&^ką naujo gali išmis- 
E gegužinės pramogai; 
bįSfeffiažai atsiliepiu arit įd 
bkVtetiino. Pranešta, kad 
f ;jšMislų turi sugalvoju šie 
| ^įdononys: 'Bronius Pivoru* 

n į jiįbžaš GrudzinSkas, 
f ftmiaitis ‘ir te, ir 
g HVfęiaus kompanija.'Lati- 
L ^feihe daugiau.
r Atletai sū savo giidry- 
i temis teikitės pamatyti j. 
E;$šsparą, 494 Ė. ’ Brdad- 
|rWv • r ' •

f ;A sirtJBAi

| ; feirŠelįo Š d., po Sumai t 
f- buvo Šlfūbas Joaeplbfetrbz- 

B ir Joanos Zurbaitęs, kū-
’ gyVeną bOŽ Ei ¥th Št. 
ūdijo Frank Bannon ir 

f jaunosios sesuo Pranciška. 
|> Syal pgpietų^ėu^liū^ 
jįlhvd kleboniįbjė Hdębert 
ERėdman su Antaniuk La- 
E žžrevičiute, 2t Tudor S>tf

17 J IŠVAŽIAVO R0M0$
Rp ‘ ' *nf tr~ir 1*1 i,, ,

E-' -

r " Birželio j d., 9 vai* ryte, 
iškilmingai, prieš 

‘ bines šv. mišias sušliu
rti Ona Barysyte su 
mHiggins. Per ŠV. A 

it giminės ė- 
Stalo. Jaūno- 

yverto pas šayo moti- 
148 D St. So. Boston, 

s. 'Jt dirbo Valdiško 
rbo raštinėje. Jos žmo- 

eno sfi savo tėvais 
SL, Dorchestėr,

M

■ i

Kun. J. Bružiko, Š. jd 
nuolatinis adresas; 259 N, 
5th3tnBrooklyn,M Y.

TfiVAS ĘBU2IKA8 PRA 
ŠOPAšKELBTIį

' * ’jtinijiį^Kų^ii m i i.

OUEENANN LAUNŪRY,
į LIETUVIU SKALBYKLA ‘ 
SkMtįortėi Ir . jjtosifitfaiė vlėoldUB 

Ldr&builiit. Me«jįaltodmęjr ftdiĮtit- 
Į torte, drabužius vižur, kaip tat f 

Bb. BohtoH, Čdmbrldito, Brighton 
Į DbicWtoV it kitur, tamsinkite 
Ir patyrėte, kad gaunate patttrntt- 

; virinį už pigia kainą.
7-D Bliery St, Šo. BoBton 

Tbl. So. Boston 2923

1 kalba ’ per tą . jaudinančią

I troško, ' ilgėjos, ir į tuos, 
4 o j kurie jau hųvo užmiršę art

į šiam jaunuoliuiu negirdėta, 
‘[lemta buvo dirbti visokio

se sąlygose. Šiems lietuviš-l 
kos dainos mylėtojams; li
kimas skyrė darbūotiš.Lie- 

j tuvoje.— Dzūkijoj, žemai- 
tiM Prūsijoj,„Mažojoj
Lietuvoj, Amerikoj ir ki
tuose pasaulio kraštuose.

šio straipsnio kaltinin- 
Į kei p-niai Marįaretai įtaz- 
galiehei (Raipaltei), Mūri 
šiuo metu mini savo 25 m. 
visuortleniškOš darbuotės 
jubilėjų, teko dirbti Šioje 
šalyje, viėnoje iŠ lietuviš
kiausių kolonijų Ametiko- 
je, ir ūgdyti liėtūviškos 
dainos meilė-tai Montello
je, Mass. ir plačidje Naii-. 
jbėios Anglijos višuonfene-i 
[K:-. -V ’?•; * \.

n i v t 1 ir i i . Mai^areta (Raipaite) U A h’t A n A l (Mazgalienė gimė 1897 me- 
..v.;.......■,-t ... faiSy įg tėvų Antano ir Ma

rijonos (Gulbiniutės) Rai- 
pų, Bostone, Mass. Pradi
niusmokslūs^ ėjo Boston 
Public Šchodl. '

Būdama. 6 metų am
žiaus, prisirašė prie vai
kučių choro Šv* Petro pa
rapijos, So. Bostone} kw 
riam vadovavo a.a. vatg.

1 Karbauskas.' ,
1 3]«,<*|*"|||*|«i|<|i*!*,,ii»«|>*«hh*>v»<|«iiiiiiiiiiiiuiiuiiiqį "Vėlu jersikelia gyven- 
i'Tėl. So. Boston 0828 | į tį'su tėveliais Montellon ir
rT Ue±UVIŠ I (stoja prie vedamo aaa. var-
I flfi U U h ię Dtiį l iniuko v. Juškos, šv. 
1.11111 nll ■ t Un w T E. IĮ lįRokopar. choro; - .
I Aiti iiunicipai Buiiding i j Jaunutę Margareta lieka 
I 525 E. Broadway, Š. BostonIĮ mylima dainininkė - solis- 
I , . o/iao vaiūmM , : Į te.' Rūpesčiu a.a. V. Juš- 
=Nuo e išr 121 tm ir nuo kos jaunute Margareta f =5 ir riua 6 iki 8 vaL vakare. 6fi-= | . . v

| =sa8 Uždarytas subatoa vakarais, irf I nustatoma jai tinkamų ke- 
| Šiietl61dieriiaiš, talhgErteredpfaalS htfd| Iįu 13 metų Sulaukus, 
Į I pasirodo, vi^r-ir sūdai-

I r nuoja solo. v ai puče, pu—
, te, šiaurus vėjelis”. Nuo to 

laiko Margareta palieka 
aktyvi Veikėja šv. Roko 
par. chore ir dirba prgani- 
žacijinį darbą. Keliais .art 
vęjfe bayp ehoro pirmi- 
ninke ir iždininke, .

Organizuojantis Lietu
vos vyčiams ‘, Montelloje, 
Margareta būVo yienaiš 

Įf orgūnizatorkų 1-mbs tae? 
j tuvoš Vyčių kuopos. Ir jos 
[ gyvavimo pirmus ketVė- 
I rius metus ėjo kuopos vai- 
Į dyboję iždininkės parei- 
| gas. Visą laiką . dirbk su 
Ijaunimu.
Į Energinga Margareta į lieka, pastebėta v ir ■jauni- 
| kaičių, ir štąi Su vienu iŠ 
Ii jų.1919 metais Klemensu

rungtynes
c L. Vyčių kuopos bowlingl 
alleyš vedęjai, gegužės 29 
Ą, vėl buvo surengi rung
tynes mėgėjams, duodant 
progos išlaimėt! skirtas! 
dovanas. + i

Žaidime dalyvavo, Virš r Džiaugiamės susilaukę 
30 Ušmėhų, kurie enėrgin- dar Vieno lietuvio profe- 
gai lenktyniavosi. Pirmą sionalo ir linkime jam kud- 
dovaną laimėjo vyčių kilo- g^iausio pasisekimo. i 
pos sportininkas P.’Kas- ‘ v J1 ■ •'* 

iauskas, numušdamas 229 MOKYKLA
lazdeles* antrą dovaną Ui- wLIKUa HIUM
mėją Pr. Dvareckas, nu- M. Trėinavičiūtei inoky- | 
mušdamas 224 lazdeles,] to ja, moko muzikos pi£nw 
trečią dovaną P. Mikelio- jį yra baigusi • 
Uis, numušdain&s 223 laž-l faeltbn piaRofortb 

dėlės ir ketvirtą K, Mįke- kolegiją
iionis, numušdamas 229 * x
lazdelių. Iš merginų už di- ^44 E* Sišth Sfreetį 
džiausią skaičių lazdeliuj So. Boston, Mass. 
dovaną lajinėje Pr. Jakš- 
taitė, numUšdama 198 laz
deles.

Sekančios rungtynėm į-
■hfa

J

^plšimeldę ir užkandę sū 
Ąhinėmis^ Sėdo laivan ir 
Skįj Rbinoh. Abi! yrą 

SuCtAiikiško nusistatymo ir 
kįuų senai turėjo troškinių 
|f>amatyti tą Amžiną Mies- 

ir Krikščionystės vądo- 
Popiežių. Liudyto- 

užsirašė jaunosios se-
o l Leonora ir jaunojo 

| hbtolis ‘Henry. Laimingos 
įmones jaunikiams į hau* 
I gyvįnimą, ir Europą.

■ . .r,. .  j-.i -
KBIKSTAI ■

B -G«g. 26 d'.« tapo apktiltš- 
frtyt*'. -Juozapo ir Monikos 
lEarkų: Barbara Ona. *Kū* 

J-;. ■.... . . . .• - • . •

•’SŽ
JI
’Į

*

MUZIKAS i
E AĮ’lil AS ,n :SKA

Mdko inWko», piano 
te iUlMViind. Spcbia- 
MW*<**« Mda

*««*' «•» TTCMkCM^, '.Y^Hf V'-' 
damose Trimpunt Bbwlihg 
Alleys, Broadway\ . .. 5 J

Viši kviėčiaini atsilanky
ti pasižiūrėti šio įdomaus 
žaidimb. Rap<|

MIRĖ

Gėg. 31 d., mirė, 
namuoset 89 SiivertSt^ Te^ 
klė Ambrožienė (Rokolėvi- 
čiutė). Ji mite Staiga iiūo 
aukšto kraujo. . Paėjo iš 
Jonusiškės parapijos. A- 
mefikoje pragyveno 30 m. 
Šliūbą ėmė Lowellyj lenkų 
bažnyčioje. Paliko vyrą 
Vladislovą, dvi dukteiį Įf 
Sūnų. Palaidota iš ŠV» Pet
ro bažnyčios 9 vai. ryte, 
birželio 3 d., Šv. Trejybes Į 
Kapuose, Lowell, Mass.J 
kur jos pirmas Vytas yra 
palaidotas —■ Vincentas! 
Butkevičius.

IŠCHICAGOS

Broliai Beleckai, su tre
čio žmogaus pagelba riu-|. 
pirko Chicagos Radio iš- 
ditbystės rinkoje vėliau
sios mados brangų tarp- 
tautinį Radio. Juonu bus 
galima gauti Viso pasauliai 
kraštų programos. Jis pa
reina iš Chicagos ir bus 
rodomas krautuvėse. Jis 
yra dovanojamas parapi
jos gegužinėje prie- įžrtn-. 
gos 'ženklų. Nenuostabu, I 

i kad šie .taip smarkiai iš?

į PRANCIŠKONAI DIRBA 
į / • 4

Geg. BO <t; vakare, po 
pamaldi}, savo susirinki-1 
me, Pranciškonai Tretihirt^ 
kai pakėlė'prisidėjimopriė! 
parapijos gegužinės klau-l 
symą. Pasirodė; kad pran
ciškonai Urna reikaluil 
daug dirba. Knygutės de* 
Šimtą dolerių laimėjimųil 
paskleistos/ -Išduota 100 

I tartptautinicr Vadio — įžati-l

savo

ŪR. ROGER J. ABIZAID
, *' i •J'Jf •«, ■ > -*■ . •* rų- I

Tęl. Devorišhire 7906
OFISO VALANDOS:

3 Malden Street, 
Boston

Lietuvis Dantistas

DB. S. A. GALVARISMI
(GALINAU8KAS)

’ TQ. Šd. Boston ‘ ’ 
414 Broadway, So. Boston | 

Ofisas atdaras ntio 10 Iki .!£ vii 
ryto, .nuo l;30 iki 5:30 po pletų lr 
nuo o iki 9 Į vakare, šventę, djėriį

. pagal ŠubitarlHit. * 
ĄmAŽArmiill «l>liT1i-f~T ssillNlitTiira fili! I HHillIiMiilTlI

TREČDALIUI LIETUVOS 
PALĖKTA 3 MOKYKLOS

“Vilniaus Rytojus” rašo: 
Šiėinet kovo rriėmll dieną 
Vilniaus “Rytas" buvo ga
vęs mokyklų, kiirątorijos 
raštą, kad besibaigiant 
šiems mokslo metams Už
daromos lietuvių mokyk
los Kabeliuose, Šklėriuose, 
Musteikoje ir Mafgionyse.

Vėl Šio men. 11 dieną 
“Rytas” ‘gavo pranešimą, 
kad besibaigiant • šiems 
mokslo metams Uždaromos 
lietuviu mokyklos Vieciū- 
nUose, Mašnyčioje, Nera- 
vuose H Kabeliuose Ąsa- 
šnykuose, Tiltuose, Pože- 
mišky, Kroksly ir Kania
voje. • •; ’

'Tuo būdu, uždarius šias 
8 mokyklas, Vilniaus “Ry
to” žinioje belieka tiktai 
TRYS pradžios mokyklos*

k1

. ' Tel. So. Boston 2060
Lietuvis Dantistas

A. L'RAPOCIUS
351 W. BroiuhVay, So. Bostou
OrthO ’VRlSoaoB faub 0 lki '12,
ĮjSO iki Uit nuo fhSO m 0 r, v? 
Serertotali nrio 9 iki 12 v. dievą, 
gubotomis nub O Iki 6 vakari 
NedSUoinli nuo K Įki lk vai,. tlhma, 

” (dagai RUtartO ? /

■' j,i iii ' rųS

Tel. Trpwbdd<e (JĘ30. *“ *

JOHN REPSHIS, M. D.
...... (iia?gYs>■ 

iijBTtfvis
• , * * * * . f. ' * • -
Ofho Vahni(Io|: .3--4' ir Š-rfc

lmnp« Intokrt arti Otntral SqM
CmtibrtfK

------------------ - .1..^..*^—i------

\ Nors ir apsiVėda Marga- 
i reta, bet jos krūtinėje ne
gesta liėtUviMką 'dainą. Ji 
dalyvaują draugi jų,. para- 
pijdš, orgąmžamjų pabert- 
gimosĮ bei koncertuok. 
Ir čia jiį pastebi, kaip M. 
pattaitakįN. Kuris ja vadi*

“lleiuViAkft .-daifta”, p 
mus. A. AlekBis, bavadin 

j‘'Montello ■ Kvaigfae". G 
lito SS metų Visuomeriišk 
paaidarbavimo' -proga jau 
'jį vaflina IUdlo 2vai|fide,

BUS'Ų TIKIETAI

Rev^ J. Bružikas S* J.
259 N< 5th Sir< 
Brooklyn, N. Y.

STUDENTŲ IR PROFESI-i 
JjmųSHMK

" ’’ »l. \l-ll !«>■■■ i!.1 Ji I

t Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų ir Ptefesid 
jonalų Sąjungos0 CehtroĮ 
Valdyba šiuomi praneša J 
kad Studentų ir Profesio-| 
balų Seimas įvyks š. ’ni 
birželio 2T (ketvirtadie
nis) . ifc 28 d’, (penktadie
nis) Mariahapolio Kolegi
joje, Thompson, Conn.

Visi 'Amerikos Lietuviai 
Katalikai — DvASioš Va* 
dai —Pfofesijonalai 
Šttidėhtąi(ės) Vfetioitte-I 
hės Vadai it tt Visose 
Amerikos Lietuvių Kolo
nijose, kurie yra susirūpi
nę mūsų - 'tautos ateitimij 
yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame nepairas-1 
tame iškilmingame lietu
vių katalikų šviesuomenės 
suvažiavime. \ 4. .

Centro Dvasios Vadas: 
. Kun. Jonas Balkūnas,

Maspeth, L, L, N.X 
Centro Garbės Pirm. 
Leonardas šimutis, 

Cliicago, III. .
Centro Pirmininkas:

' JohaS C. Morkūnas, 
Rochester, N. Y.: ’’

< Šv. Petro liet, parapijos 
metinio išvažiavimo, ku
ris įvyks birželio 16 d.j 
Romuvos Parke, Montello, 
Mass. bus’ų tikietątgam 
narni pas: V. Valatką, V, 
Kališių, tK. Šidlauską; M; 
Kilmoniutę, A. Majauskai- 
tę^Si Grigauavičių/J. Gri- 
eiuną, .M. Grilevičių, J. 

, Kumpą,' -“Darbininke” ir 
pas visus kolektorius. '

BRONIS MITRIU
. EEJkt ESTAIS

I • jtliticė tfiė Peace
Vtookkrt tŪBles apdrtLUda to tel-

. Mugąs rtoiarū&vimdB.
598’■>; Broadway. Sa. Boston

- Tek Soū. Boston 1761
' • tteriidencė:

120 Marine Rd., So. Boston
Namu tek: Sau. Boston 2483«W

'‘ '-■M—■—

FOTOGRAFAI STOKAI
Į Padaro geriausius ii? gražiau-
I sius -paveikslus, Šeimynų, ves- 
| a tuvių ir pavieilių asmenų.
I JUACIIS C. STUkAS
I . a 453 Bifoadwaįi
I • JoM Boaton. Mass...
I W;feBoA2^9
I Tėl Nor. 0242

ALENA 8. STUKIENt
I . ; 681 Washingfon St„ .Ui

I
 PIGIAI 1AI8OME

STOGUS
80. BOSTON BOftriHG OO.

JOHN MARTIN & CO.
taisome Visokius Stogui

414VF- Broadfeay
‘ ' ^ELEfrONAl: ’ ,

South Norton ' 0074 ' dtoriomis
South Boston 0184 Vakarais

GA AMERIKOS LIETU- 
: VIŲ ĘKSKERSIJA į

• ' LIETUVĄ J: 
: ; 'irr.r,.

Gegužės 25 d. š. uį 4 vai. po 
pietų, Švedų Amerikos . Linijos 
moderniškuoju ‘ motoriniu laivu I 

išplaukė skait-Į 
lingiausia siais inetais ekskursija 
Amerikos Lietuviu į Lietuvą Iž Į 
Hew Yorko tiesiog į Klaipėdą. 
Rengiama Lietuviu •Laivakorčių 
Agentų , Sąjungos Amerikoje. 
Ktrtit išplaukė ir kitą rengiamu Į 
ekskursija. Motorlaivis 
RGLyt” priplauks Klaipėdą bir- 
žęlio. 6 d. 12 vai. dieną. Iš Klai
pėdos laivas vyks | įteisinki, Šuo 
miją. •’ , •; . .

Išlydėti keleivius ir apžierėti l 
laivą SuBirinko didelė lilinia žmod 
uių. Sulig priduotą skaitliniu lai-Į 
ve buvo ^ečių apie keturi tuksi 
tančiai asbriUnį. K«leitiU išplauki 
tūkstantis keturi įimtai tankio* 
dešilptys‘keleivių, *t, y^iHuvnįf 
Buortiųf ertą if ihtodiį. Pirmi la> 
ve vietą uiėmllvedaij* antrą buo 
iriiai ir trečią lietuviai; j .. * ' ’

Kelionė bife labai ’įvąiri;‘nėą 
—.• t   .«. ■  T.., H'rr-4 -'‘A'“'.M<4■» f I*#>«» * 1 —   _ ______ j,   .........

AcAnonr
Moko popiiltarlftfcąNartlką mtlKUc?

inentąlB, kaip tul: nmrtkon, pltno, frtnto; jnandoltnoK ąrmopU 
kpf, kiantį Majarifono, trtflboi, įroiabonog, to Irgi, juoko hwmo* 
Vijo* ir G«rok*l bwuUavlt)f ftiokitilat fRrtri Mritta H
tokio gkitro «okto«to,- ;mW diifetb bHneta
prtotatyti kenu» Urbk urkvstrMi tnltyt kokio pWrtri<l»* <

Mualkok instrumentui? Ir daili parduodamu Umdarojam* 4r UU 
tome ųt pijfią Jcalriu. Atdara dlant fr vakar*.

* • Tai. So. Borton 10T9 *

=-

JUOZAS M, mus

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius- ir? sidabrinius daik
tui. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway 
SO.: BOSTON, MASS.

■MJUM

Tei. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGCū.

0. F. GRIOAŠ, SAVININKAS 

Išdirbėjus ąėrų minkštą 
, ■ ; -gėrimą.

N.mii: 181 D. Sfc, &>• Bcrtbn

•ąeeMMMteėeeMeeeMM

S. BtUSEMS IR
. SUNK

Įr .BMVteiovii iiog
/■* ■!

Oyvudj* 9d meto* Pilnut pridruo- ;
liįvri Irtnktob Ir kvrtvdtimUi 1 

■utollrti <wlMwlą. p*ton»*^im<<n»< [ 
ną to todrtĮ. Tmauju Ir ritoUnkb 
r ntak Uriturttj Itolririlkm.
!•’ TbRf'NOTirtbTBisiS

» ■!

V
T ■V

Ml-M Bro»dway, 
80.BOSTON, MASS.

v
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KdtUjHZitoriaus J.ŽileviČiaus 
Biografija

Laimjbgt tauta, kuri tu- rėje 
ri gibių mokslo vyrų. Lie
tuvių Uų tą tuom galidi- 
džiuptis, uis ji'senuose ____ w _
anjŽįuoM gabių žmonių tu- kilti aukščiau,' o kadangi 
rėjo. Daug ji davė mokslo medžiaginės aplinkybės 
gabiiį Jbnphių ir kitoms laisvai neleido to daryti, 
tautom! kąip tai: rusams, 
lęrikams, vokiečiams, daug 
jų riuėjo kitiems tarnauti 
ištaųtejimo keliais. Jie žū
davo tautai, bet žmonijos 
civilizacijai daug kuom 
pasūjarbąvd. Dėka jarbš- 
tuinų/bei sumanumu jos 
tėvynainių Lietuva iškovo
jo nepriklausomybę. Lie
tuva dabar turi įvairiose 
šakošė gabių žmonių, čia 
noriu (irčiau supažindinti 
ypač Amerikos lietuvių vi- 
suomęrię su vienu tokiu 
kuklitr Jąfbuotoju,laisvu 
mėriibiku kompozito r i u

no savo gerai išlavintą 
orkestrą, kuris per iškil
mes grodavo bažnyčioje.

Norėdamas muzikoje pa-

Jųoząs Žilevičius gimė 
1691 in., Žemaitijoje. Dar 
jaunutis būdamas, jaučia 
patraukimą prie, muzikos, 
bet vjėtoje nesant muzikos 
mokyklos, pradinį muzi
kos . mokslą ■-' pradeda pas 
vietok vargoninką. Būda
mas 16 m.F amžiaus, jau 
gerai prasilavina muziko
je, tad gauna pakvietimą 
nuo Plungės dekano užim
ti pas jįvargoninkovietą. 
Plungėje Vargoninkas tu-

MWD V ilvavAVV W VlCVA jf V* p

kaip* ir kiekvienam pir
miau mokslus einančiam 
jaunuoliui, tai jis sistema- 
tingai važinėja pas Varšu
vos Muzikos Instituto pro
fesorių Lipovskį išduot 
pamokų. 1909 m., jau pra
deda koncertuoti su A. A. 
J. Vaičkum ir jojo Žmona 
didesniuose Lietuvos mie
stuose: Kaune, Mažeikiuo* 
se, Kėdainiuose ir kitur.

Dalyvauja kameriniuose 
ansambliuose su profesio- 
nalais — muzikais viešuo
se koncertuose rengiamuo
se Telšių apskr. “Predvo- 
ditelia Dvorianstvo”. Ta
me laikotarpyje baigia 
Palangos progimnaziją.
. 1910 m-, proL Ed. Volte
rio kviečiamas, drauge su 
studentu (dabar Vytauto 
Universiteto porf.) Ignu 
Končium renka senėnas, 
dainas, surašinėja melio- 
dijas ir dirbą artimam 
kontakte su Aleksandro 
m Muziejaus vadovybe ir 
su Č. Sosnausku veda mo
kslinę korespondenciją ir 
arčiau susipažįsta su Im-

\ darbininkas
peratoriška Mokslo Aka
demija. Sueina į labai 
S‘Mus santykius su C.

uskiu ir pradeda jau 
rimtai muzikos kūrybos 
darbą. Tas laikotarpis nu
stato p, Žilevičiaus moks
linį kryptį įstoAĮos pusėn. 
Užinteresuotas labai seno
vės liekanomis, pradeda 
plačiau rinkti senėnas ir 
visas jo butas, Plungėje, 
paverčiamas į Muziejaus 
išvaizdą.

valgomųjų daiktu krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

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

< 4$ .Crescent Avenue, 
TeiepiionėColumbia 6702

S -
, iį Hampden St„ ?

Tėl HIGhlands 4855
ROKBURY.MASS.

BROADVAY MABKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

į ' ' ' ’.ri—

JONAS VALIACKAS 
75 “G” Street,

Telephone South Boston’1609

. šd.-Ba^BįįĮM^S.
K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

BSB^8^W^C^SHŠM^KET

tijmiii >

JONAS GLINECKAS
502 E . EigbthSt, 

Tel. So. Boston 9621

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

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

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

2es. 158 W. 7th St. .
Res.; Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. KUNEVIČIUS 
rttaA murma 

tai 16 metą kaip lietuviams 
., _ i ir priei
namumui . kainomis tarnauja, 

kdkatui aaant kręjpkitBs: 
SOUTHBOSTON 
258 W. Broadway 

■* Tel: S. B. 4486 
IioStello

16 Intervale St. 
4no ;

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Grabelius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį 
- Fanerai Home ir Res.

564 Kast Bro&dvny, 
’ So, Boaton, Man.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BLEAiALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA ’

Pirm. — J. ‘Betrauskas.
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- plrm. — V. Medonl*,
21 Sanger St., So; Boston, Mass. 

Prot. Raitininkas — 3, Gllnecki«, 
- 6 Tbomas Park, So. Boston, Mass. 
Fln. lUitinidkas — Alb. Nevieta,

16 Winfield St,.So, Boston, Mass. 
Ildintnkas — A. Naudllttnas,

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Marialka — J. Zaikls,

7 WInf!eld SU Bo. Boston, Mass. 
Draugija laiko sualrlnklmus kas tre

čia nedddlenl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos sal«j, 492 
E. 7th St. So. Boston, Maas,

7:80 vai. vakarė* pobalnytlnfij sve
taine

Visata drangijoa reikalais kreipkite* 
P<s pmtftkftlU ra|tuynk|.

Mj^0|^tJKTERŲ DR-JOS 
Pd giobamotinos m

Pitftiiliiki — EvaMarksieiilk
625 Ė, Sik.su So. Boston.Mass.

taftom-1**- 
ViGe-pitinininki — Ona Siaurfenė, 

448 B. tth SU So. Boston, Mass. 
Tel, ta Boston 8422

Prot. Riih *-• Brone Clunienč, 
20Gould St, TVest Roxbury, Mm 
TelPatkwayl864-W

Fln. Rali. — Marijona MarkoniutS, 
88 Navfctte Rosllndale, Mass.

Tėl..Parktfay 0W8-W
IMlnInk4 -~v Ona StaniullutS, 

105 St., So, Boston, Mass
Tvarkdarį — Ona MirgirdienB,

1512 Coiumbla Rd., So.; Boston, Mass. 
KaSo« Globi ja. —' E. Janulonlenč.

14^OoWbl4M, Bo. Boston, Mass. 
brautlja lito stislrinMtnus laiko kas 

Airi imriiiNą i kiėkriėno . mėnesio,

:ęs jo rinkinius, lieka la- j 
jai sužavėtas ir pakviečia 
bendradarbiauti prie Kau
no Miesto muziejaus. Kaip 
Petrapilyje, taip ir Kaune 
Muziejuje yra daug ekspo
natų pasiųsta Žilevi
čiaus iš Žemaitijos. Pradė
jus Vilniuje veikti Mokslo 
draugijai, galutinai priri
šo p. Žilevičių prie archeo- 
ogijos. Rašę srtaipsnius 

“Viltyje”, “Rygos Garse” 
ir kituose laikraščiuose.

Karui prasidėjus p. Žile
vičius pabėgą į Petrapilį. 
Brangios vertės jojo su
rinkti visi rinktiniai žūsta.

Bąigia konservatoriją, 
specialės teorijos kompozi
cijos skyrių. Diplomo dar
bui patiekia “Lietuvišką 
Siinphoniją”, kurią profe
sūra labai įvertina ir gau
na Laisvo Menininko (svo- 
bodnyj chudožnik) laipsnį.

Daug rašo įvairių raštų, 
ypač iš muzikos srities ku
rie telpa “Lietuvių Balse” 
ir kituose. Rašančiam šį 
rašinį gerai prisimena, 
tuomet gyvenant Vorone
že, a.a. Č. Sosnauskiui mi
rus, kaip puikiai pasipuo
šė’ “Lietuvių Balsas”. Išti
sais puslapiais p. Žilevi
čiaus raštų apie a.a. S6s- 
riauską ir jo kūrybą, ypač 
apie graudulingas parašy
tas jo mišias ir liberą.

Mirus Sosnauskui, susi
daro jo vardu komitetas 

, išpirkimui: kurinių. p.Ži- 
levicit^ IšHŪksmas Wko- 
miteto Vice-pirmininkū ir 
jo aktyvaus darbo dėka 
veik visi a.a. Soshausko 
kūriniai pereina lietuvių 
rankosna. Jo kūrybą įver
tino ir svetimtaučiai, nes 
Petrapilyje gyvendamas 
gauna didelį užsakymą iš 
rusų evangelistų pagami
nimui spaudon 100 gies- 

t mių chorams, o lenkai 
duoda užsakymą, paga
minti jų legionų chorams 
giesmių. Ar tie jo veikalai 
išleisti kur, nėra žinios, 
bet už jų darbą gavo atly
ginimą.

Įsikūrus Lietuvos Val
džiai Vilniuje, gauna įga- 
liavimą atstovauti prie ru
sų valdžios išgavimui Vil
niaus Universiteto biblio
tekos ir'išveštos iš Vii* 

. niaus Observacijos, Susi
darius nepatogioms aplin
kybėms, prie geriausių no
rų, maža kas buvo laimė
ta. Tas jo tarnybos mūsų 

(tautai veikimo istorinis 
laikotarpis yra plačiai ap
rašytas leidžiamo karo ži
nybos moksliniame žurna
le “Mūsų Žinynas” 1922 
m., Nr. 9.

Kadangi p. Žilevičius 
[skaitėsi tuomet diplomati
nėj tarnyboj, tai jį nelietė 
įvairios rekvizicijos. bei 
karo tarnyba ir dėką tam, 
ramiai galėjo atsiduoti 
mokslo studijoms.

Pabaigus konservatoriją, 
bolševikų valdžia, pasiūlo 
jam keletą, vietų Rusijos 
gilumon būt konservatori
jos direktorium. Kaipo ge
rą tėvynainį ir patriotą 
širdis traukia į savo nu
mylėtą kraštą-- Lietuvą, 
tad ir pasirenka vieną iš 
siūlomų vietų, kuri yra 
Lietuvos link, būtent, į Vi
tebsko rajoninę konserva
toriją mokytojauti. Už jo 
gabumus tuoj suteikiamas 
profesoriaus laipsnis. Iš
renkamas mokslinio fakul
teto sėkretorium; pavesta 
jam vesti mokytojaus • in-

struktoriaus muzikos kur
sus. Kviečiamas apskrities 
(Vitebsko, Smolensko, 
Minsko, Mogitevo guberni
jos sudaro apskritį.) Cho- 
nį instruktorium ir pave
dama specialės muzikos 
teorijos dėstymas. Nusto
jus diplomato teisių, teko 
susidurti su karo, tarnyba, 
Bet gerų draugų pataria
mas ir pamokinamas, su
vaidino kurčio rolę ir pa- 
šiliuosuoja iŠ kariuome
nės. Gavęs paliuosavimą 
įrašomas į pabėgėlių skai
čių ir iš ten 1920 m., su vi
sa biblioteką grįžo Lietu
von. Sugrįžęs į Nepriklau
somą Lietuvą energijos ir 
džiaugsmo kupinas, tuoj i- 
masi darbo, jo viešas pa
sirodymas buvo Gegužės 
1d., koncerte.’

Tą pačią vasarą pakvies
tas dėstyti muziką vąrgo- 
ninkų kursuose. Liepos 
inen.^ l4et.Mttio kūrėjų 
dr-ja išnuomoja miesto te
atrą . ir pakviečiamas p. 
Žilevičius jam • vadovauti. 
Nuo šio laiko ir išsivysto 
jo didysis darbas. Karas 
visiems daug žalos padarė, 
tai ką jau bekalbėti apie 
teatro gerą stovį. Viskas 
apleista. Teatras senas, be 
jokių įrengimų, be dekora
cijų, išdaužytais langais, 
duftrs sukrypusios, sienos 
apšiupeję, — panašus ; 
laužą. Bet neatsižvelgįani 
į tas aplinkybes p. Žilevi
čius su savo Šeima persi
kelia čia gyventi ir iš po 
šios pastogės prasideda 
nepriklausomos Lietuvos 
meno įstaigų j organizavi
mas. p. Žilevičius ’ pksida- 
ro ašis, apie kurią sukasi 
visos meno jėgos bei veiki
mas. Sušaukiamas dramos 
teatro pasitarimas, kuria
me dalyvauja pirmieji mū
sų režisieriai: J. Vaičkus, 
K. Glinskis, A. Olekas, J. 
Baltrušaitis, Ą. Sutkus, 
meno veikėjai;: A. Varnas, 
B. Sruoga, gi pi jŽilėviČius 
sekretoriauja ir veda Vi
sus reikalus. Sudaroma O- 
peros Taryba iš K. Pet
rausko, St. Šilingo, J. Tal- 
lat-Kėlpšos ir . J. Žilevi
čiaus. Pastarasis yra rei
kalų vedėju ir yra antruo
ju dirigentu.

Muzikos sekcijoje taip 
pat reikalų vedėjas. Muzi
kos mokykloje (dabar 
konservatorija) irgi pa
kviestas muzikos mokyto
ju. Susidaro Valstybės Ar- 
chiologijos Taryba. Ten p. 
Žilevičius trjs metus veda 
“Senovės Dailės” skyrių. 
1922 m., Švietimo Ministe
rijos skiriamas Meno vir
šininku.

Savo prityrimu ir suma
numu daug gelbsti įtaisyti 
Karo Muziejaus bokšte 
varpų muziką.

Suorganizuoja ir savo 
lėšomis išnuomoja iš mies
to valdybos simfoninį or
kestrą iš 46 griežikų ir su
rengia 32 koncertu. Kele
tas jų buvo grynais' lietu
viškos muzikos kūriniais. 
1924 m., Savo lėšomis lei
džia “Muzikos Almana
chą”, “Muzikos Meną”, 
kurių išleidimas jam daug 
nuostolių davė. Jo rūpės 
niu ir iniciatyva tais pa
čiais metais. įvyksta .pir
moji Lietuvių Dainos 
Šventė, kurioje dalyvauja 
86 chorai. Tarnaudamas 
Švietimo Ministeri j o j e. 
jam pavedama sutvarkyti 
gimnazijoms muzikos pro* 
gramą ir parašo rankvedį, 
Taipgi ir pradžios mokyk 
loms paruošia rankvedėlį. 
Švietimo Ministerijos ve
damus muzikos kursus ve
di 3 metus. Prie karo mu
ziejaus organizuoja orkes
trą ir teikia sekmadieniais 
koncertus, kurių 1924 m., 
buvo virš 50. Perstatant 
valstybės teatrą, statant 
meno mokyką bei Čiurlio* 
nies Galeriją, visur atsto
vavo švietimo Ministeriją 
kaipo meno žmogus. 1924

m., St. Šimkus kviečia į 
Klaipėdos konservatoriją 
mokytojauti, vadpvau t i 
orkestrai ir būti Muzikos 
mokinių bendrabūdžio ve
dėju.' Nors apsikrovęs iŠ 
visų pusių darbais, bet su 
plunksna nesiskiria. Nera
sim “Muzikoje” Nr., kur 
>. Žilevičiaus nebūt po kė
lus puslapius prirašyta į- 
vairiais muzikos . klausy
mais. Paskyrus jį konser
vatorijos direktorium, kar 
tu padaugėjo ‘ darbas ir . 
garbe, bet jį ir tas nuo įsi- , 
vežusio darbo nesulaiko. 
Organizuoja iš muzikos 
mokinių ir šiaip mėgėjų, 
kurių susidarė arti 100 
bendradarbių ir pasileido 
po Lietuvą rinkti užsiliku
sius senovės muzikos ins- < 
trumentus, kurių surenka 
virš 300. Parodose už šią 
kolekciją buvo apdovano
tas pagirimp certifikatais. 
Išimtinai pasišvenčia Liė^ 
tūvių Muzikos Istorijos 
studijai. Renka visus lei
dinius, įvairiomis, kalbo
mis išleistus, kuriuose lie
čiama apie Lietuvių muzi
ką ir gaidas nuo Mažvydo 
laikų (1547).

Jeigu tik p. Žilevičiui 
tarnaus sveikata, tai po 
keleto* metų tikrai ‘ susi
lauks Lietuvą didžiausio 
ir nuodugniai surinktos 
lietuvių istorijos veikalo. 
Ryšy su virš minėtos .mu
zikos istorijos rinkimu jį 
Švietimo Ministerija siun
tė tarnybos reikalais į A- 
meriką, kad tiksliai, vieto- 
je surinkus visą medžiagą 
dėl muzikos istorijos. Nors 
jau šeši metai kaip 'jis čia 
tuom rūpinasi, bet vis vie
nur - kitur dar surandą 
naujų radinių. Jau surink
ta medžiaga siekia virš 
2000 vienatų vien tik iš 
Amerikos lietuvių veiki
mo, tai atvaizdais, gaido
mis, aprašymais ir tt. Ši 
visa jmėdžįagC bus išstaty
ta šią vasarą^ Pasaulinia
me Lietuvių 'Kongrese, 
Kaune, p. Skipitis pakvie
tė p. Žilevičių atstovauti 
su savo kolekcija kongre
so parodoje. Atvykęs 1929 
m., per spaudą ir šiaip iš
judino Vytauto minėjimo 
jubilėjų. Didžiojo New 
Yorko ir New Jersey val
stybės, Vytauto metais, 
buvo komiteto sekreto
rium ir bendrų chorų ve
dėju, .kur buvo surengtas 
koncertas Šv. Patriko ka
tedroje, New Yorko mies
te. Apart šio koncerto Vy
tauto metais p. Žilevičius 
dirigavo chorus ir kituose’ 
didesniuose Amerikos mie
stuose.

Jo straipsniai, apie lietu
vių muziką tilpo ir sve
timtaučių spaudoje, 1924 
m., išleistam Londone lei
dinyje anglų kalba “A Dic- 
tionary of Modem Music 
and Musicians” išleido J. 
M. Dent Sons. Taip pat 
ir prancūzų kalboje žurna
luose Paryžiuje. 1935 m. 
“The Musical Quarterly” 
Sausio mėn. laidoje apie 
lietuvių liaudies muzikos 
instrumentus su paveiks
lais. Paskutinis jo leidinys, 
tai garsioji muzikos Fi- 
sherio Co., išleido bažnyti- 
hius mišparus keturiems 
balsams. Lietuvių muzikos 
kūryboje yra parašęs di
desnius veikalus: Simfoni
ja, Sonatas, Kvartetas, 
Solo smuikui, “Vytauto 
Kantata”, o liaudies dainų 
solo ir chorams desėtkai, 
gi rankraščiuose turi šim
tus. Kurie seka lietuvių 
spaudą tie pastebėjo, kad 
daug rašo įvairiais muzi
kos klausimais. Ypač daug 
rašė būdamas Lietuvoje, 
kuomet redagavo “Muzi
kos Almanachą”, “Muzi- 
kosMeną” ir 
Pasirašinėja jvai r i a i s
pseaudonimais, bet dau
giausia J> Rikselis.

Žinant p. Žilevičiaus dar
bštumą reikia stebėtis.
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i.J.FOX
DIDŽIAUSIA KAILIŲ ĮSTAIGA AMERIKOJE
DUODA 10% NUOLAIDĄ Į
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Atiduokit savo kailinius pataisymui arba pirkit nau- ■’ 
jus per jų atstovą lietuvi Kailiu Žinovą p. BERNAR

DU J. KORITES
. -f.

Taipgi, dėl;smulkmeniškų informaciją apie saugų kailių užlaikymu,., 
ar taisymu beipeniuvinią savo kailinių šią vasarą kreipkitts pan'. 
p. B. J, Korites asmeniškai arba laišku (lietuviškai ar angliškai}, < 
Jis suteiks Tamstai reikalingus patarimus DY^AI.

r SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIU

šaltose Kamerose 
Apdrausti $100.00 
Pristatymas į 10 minučių 
Apžiūrfijimat Kasdien 
Smulkus pataisymas 
Paėmimai ir pristatymas 

‘ $5,000,000 Apsauga

SPECIAL PAMUŠALAS

Garantuotos Medžiagos 
M W Darbas Žinovų
H B Užlaikymas šaltai

Ąpta»ti$10Q
• •$5,000,000 Apsauga.

PERBIUVIMAS UŽ $12,00
Apykakles ir apyrankes gali bU> 
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus madose
Truputį brangiau vartojant kob
ra, karakulio, ūdros ar kitų bran
gesnių kailių.

i

PEBDIRBK SAVO SEKUS -
KAILINIUS “

Vienas iČ mūsų žinovų parodys ^ 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis at
rodytų kaip naujas.

Tel. HUBbard 5000
iki vidurnakčio

411 WASHINGTON STREET ;
BOSTON, • MASSAOHUSETTB

kad jis, prie kasdieninio 
savo užsiėmimo, (nes turi 
rūpintis, kad pragyvenimą 
sau ir šeimai padaryti) 
tiek daug gali dirbti. 
Kės met po keletą šimtų 
turi vien tik įvairių susi
rašinėjimų, laiškų, ne tik 
čia bet ir su užsieniu ir vis 
muzikos reikalais, p. Žile
vičius vedė 1917 m., Petra
pily p-lę Viktoriją Vailiau- 
skaitę, kuri irgi yra bai
gusi aukštąjį mokslą. Au
gina dukrelę, kuri jau 13 
metų. P. Žilevičius yra la
bai populiarus žmogus: 
malonaus būdo, demokra
tas ir visuomet pasiren
gęs, kuom tik gali kam 
nors padėti. Kaip kam gal 
kilo mintis, Už ką Lietu
vos valdžia suteikė p- Ži
levičiui D.L.K. Gedimino 
Ordeną. Tad šio rašinio 
tikslas buvo nors menka 
dalelė jo veikimo darbuo
tės nušviesti. Šis garbin
gas Lietuvos vyriausybės 
atžymėjimas pilnai pri
klauso p. Žilevičiui, ir kar
tu priduos, dar daugiau 
paakstinimo jo darbuotei*

Yra galimybės manyti,

kad jis gali būt pakviestas 
į Lietuvos Universitetą,'** 
kuomet bus tos rūšies pro-;- 
fesoriaus vakanciją.
dangi p., Žilevičius visų y*2 
ra gerbiamas ir mylimas::- 
asmuo, tad ryšy su šittom,?.. 
New Yorke ir New .Jersey 
muzikų iniciatyva sudary-” 
tas bendras muzikos my-  ̂v 
lėto jų bei rėmėjų komite--- 
tas, kuris surengė p. Želė*. 4 
Vičiui pagerbimo bankietą: . 
gegužės 26 d., “VictoriA”^ 
Hptėly, 7-th Avė., ir 51st 
St., New Yorke. Laike va*-*; 
karienėš Gen. Lietuvos;? 
Konsulas p. P. Žadeikis į-*^ 
teikė p. Žilevičiui minėtą’- 
Ordeną.. ;

Esu giliai įsitikinęs; kad: 
p, Žilevičius nepadės savo; ? 
darbščios plunksnos ant* 
laurų, bet sems daugiau-< 
stiprybės iš praeities mū* « 
sų didvyrių, naudingai/ - 
dirbdamas lietuviu meriuU^ 
Tad sveikinu p. Žilevičių^^ 
kaipo D. L, K. Gedimino ; 
Orderio kavalierių.

Jonas Brundza.
- J ' 1 1 ....—

Dvasia daro kūną turhn-:: ’ 
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“Draugas” rašo: t ; ■
“1915 metų gegužes mėn. 29 dieną Chicagos 

lietuvių katalikų gyvenime yra atmintina diena. Toj 
dienoj susilaukėme savo tąrpan trijų naujų Jėgų, jau
nų kunigų, kurių tais laikais labai trūko. Negąflma

kunigali klierikai — Jeronimas Vaičiūnas, A- 
įdras Baltutis ir. Jonas Statkus. Ir šiandįen, mi

nint šių trijų vyrų dvidešimts metų kunigavimo jum- 
lėjų, smagu pabrėžti faktą, kad jie Chicagos lietuvių 
katalikų džiaugsmo neapvylė. Jie ne ' tik pasiliko išti
kimi savo aukštam pašaukimui, bet, kaip matysite iš

niame, bet ir tautiniame mūsų visuomenės judėjime. 
Jie buvo statytojai pilna to Žodžio prasme.

Senesniosios laidos žmones atsimena, kas 
dėjosi Amerikos lietuviuose prieš dvidešimts metų. 
Dr.J.Šliupo ir joaklų pasekė jų atakos prieš KatalL 

'' kųBažnyčią; šlykšti bedievių'spauda stengėsi išrauti 
tikėjimą iš tikinčiųjų Širdžių; norėjo pakirsti visokį

■ . kunigais pasitikėjimą; pranašavo, kad netrukus jie 
, bus iškarti bažnyčių varpinėse; apie tą laiką bedie

viai socialistai nužudė kun. Žebrį, New Britain, Conn., 
lietuvių parapijos kleboną;.kaikuriose Chicagos para
pijose tikintieji; kuomet jie susilaukė trijų naujų ku- 
nigų, nuo kurių įšventinimo dienos Chicagos lietuvių

t.. gyvenime rddos lyg būtų atsivertęsnau jas mūšų gy
venime istorijos lapas. Tvarkėsi parapijos, stiprėjo 
lietuvių religinė sąmone, platinosi katalikiškoji spau- 
da, didėjo nnišų veikimas, atsirado vis daugiau ir dau-

■ ‘ giau kunigų ir pąsaulininkų veikėjų. Per dvidešimts
metų išaugo Chicagoje trys naujos lietuvių bažnyčios

• / (dvi pastatytos šios dienos jubiliątų — kun. VaiČiū- 
no ir kun. Baltučio, trečioji •— kun. Albavičiaus, pąš- 

t ? tatyta ligoninė, išdygo ir sustiprėjo visa eilė šiaip jau 
[ kultūrinių, ekonominių ir visokių kitokių įstaigų or- 
L; ganzacijų/- ' • "
į* j Malonu yra konstatuoti faktą, kad šįos dienos ju-

•; biliatąi — kum Vaičiūnas, kun. Baltutis ir kun. Štat? 
A ~ kųs yra žymiai prisidėję prie tos pažangos, kokią Chį- 
; čagos lietuviai pądare bėgyje dvidešimties mėtų. Ne- 
: galima praleisti nepažymėjus ir to, kad ir Lietuva yra 

pajutusi jų paramą tais laikais, kuomet ji vedė kovą 
L,*-dėl nepriklausomybes. Kas nežino, kad cicėrįečįai, 

kun. Vaičiūno Vadovaujami, aukomis ir darbais Lie- 
į tuvai visuomet buyo pirmoje vietoje. Nedidelis para

pijos (Šv. Kazimiero ir Šv. Mykolo) , kuriomis yra va* 
S.. dovavęs* kun.- Baltutis, irgi, nebuvo paskutinės. Ne be 
r nuopelnų šiuo žvilgsniu yra, ir kun. J. Statkus.”

''_ ^ ... . ‘ lietuviams ypačiai ge-
t. Jeronimas Vaičiūnas.

kad nūo pmnųjų temų junti/ jog ,č|ąf yra visiems su* 
praptama turinio. Ji tuojau griebia už širdies ir aide* 
fa sieloj suprantamu jausmu* Tokia Šimkaus muzika. 
Jį Originali, bet tiek lietuviška, kad kiekvienas lietu
vis gali ją pasisavinti, Klausant šimkauž dainų, kiek* 
vieno .amerikiečio mintis nuskrenda Lietuvon. Ten ji 
mato pažįstamus miškus įr laukus, pifevąs ir lankas 
iy tą bakūžę samanotą. Amerikiečio širdyje atgimsta 
lietuviškos* muzikos dvasia, įr tie visi originalus Šim
kaus muzikos pasažai, rodos, kasžinkur buvo girdėti.

Šimkus turi tikrą įįėtuviSką instinktą, bendrą 
mums visiems, bet jis paveĮdŽia tą savo įkvėpimą to
kiam laipsny; kad negali niekad jo išsemti ir kiekvie
name savo kūriny patiekia vis naujų melodijų, taip, 
rodos, pažįstamų, o bet gi dar niekados negirdėtų. Čia 
ne kąs kįts, tiktai genijąus ypatumas, K,

' .1.'-'I .....................—H...**-—-------------- ...ij.., „■

Kaip Buvo Ugdomas ir Slopi
namas Lietuviškas Švietimas

Vilniaus Krašte

Šąvo įkvėpimą to- 

melodijų, taip,

K,

kun. Vaičiūnas, kun. Baltutis i r kum Štat-

; rai pažįstamiems gerb.
; Pradžioje jis yra gyvenęs Bostone, kur įsigijo daug 

prietelių. ■ Dar šiandie atsimenamą jo grąžų tenorą, 
i kuomet jis, studentas dar būdamas, giedodavo šv. 
p Petro bažnytiniam chore. Tolesnė jo gyveninio vieta 
: buvo Brocktonas, iš kur išėjo seminariją ir kur, šv.’ 
; Roko bažnyčioje, 1915 m* atlaike primicijas. Ten pat 

■ yra pąsąkgs keletą pamokslų, kuriuose jau tada pasi
reiškė sklandus jo iškalbingumas. Buvo, just, kad kun.

^Jeronimas uoĮiąi įr gabiai eis savo pareigas. Ta lūkeš- 
tis pilnai išsipildė, kada jaunas kunigėlis nuvyko sa
vo paskyrimo vieton — asištėhtu prie šy. Jurgio pa-

* rapijos, Chicago. Nuo to laiko jo darbuote pereina į 
** Cbięągps vyskupijos istoriją. Bet ir mums ištolo tę- 

: ko girdėti apie didelius kun. Vaičiūno darbus, nuveik
tus Sv. Antano parapijoj, Cicero, kur j;s ir po šiai die
nai tebeklebonauja. Milžiniška bažnyčia, ruiminga 
kleboniją, gerai sutvarkyta mokykla- tai vis kun. 

"^Vaičiūno nuopelnai. Jis puikus.administratorius, Uo- 
4. lūs klebonas, svetingas šeimininkas, darbštus visuo- 

menihinkas. Tiek kilmių ypatybių telkdamas vienam
- ašmeiįy, kpp. Vaičiūnas turėjo įtempti visas savo pa
jėgas, kad įšąĮIaikytų ant aukštumo užsibrięžtojo įde-

i alp. Rodos nieks negalėtų pakelti tiek sunkaus darbo 
. ir pahėštį tiek rūpesčių, nesuąrdęs savo sveikatos. Bet 

he kun. Vaičiūnas. Jis viską nugali.
i'. Gerbiamas jubiliatas kartais ąplanko įr mušą pa- 
į dangę, kuomet atvyksta pailsėti' pas sayo pusbrolį, 
f gerb. kun. P. J. Juškaitę Cambridge kleboną. Jis vi* 
j suomet atsiveža su savim gražios dvasios pėrįękĮįąus 

t įr visus užkrečia geru ūpū ir malonių, nusiteikimu. Tai 
\ tikras jo krikščioniškosios meiles atspindys.

Tad Sukakus ^dvidešimčiai metų kunigystės, 
^nms ytin malonu pasveikinti' gerbiamąjį jubiliatą ir 
nuoširdžiai jam palinkėti stiprios sveikatos ir ilgiati-

' 3*ų £ausi9s darbuotės metų, ; . . W*
STASYS ŠI MKUS

Kompozitoriui Stasiui Šimkui minint 30-ties me
tų darbuokis sukakti, ąegąlpnaprp tą įvyk} praeitu 
nepąbrežus tos svarbius įtakos, kurią jis padare į mū
sų tautą. Nesiimu ęia daryti recenzijos Šimkaus kuri* 
niųmuzikalinčs* technikos atžvilgiu, ries tai ne mino 
sritis, Taip pat tiksliai nežinau, kiek Šimkus yra įver
tinamas Lietuvoj, galiu tik spręsti iš spaudos atsilie
pimų, kad labai aukštai jis ten stovi muzikos meno 
srity; AŠ tik keliais žodžiais pažymėsiu, kiek Šimkus 
yra pasitarnavęs mūsų išeivijai ir kiek pasigėrėjimo 
čia fflilrelia jo pĮrSžytos dainos ii-operetes. dramai 
kalbant, šilkus labai d(W prisidėjo prie iSkŽlimp, 
pslaikypitį ir pamotojo. ptazikalinio li|tuvių r^eno,

* Taip vadinamoji klasikine muzika dabar labai 
madoje; Ar ji tikrai patinka, ar ne, 'tai nieks nesako, 
nes bijosi pasirodyti nežinėliu, fcet daugelis instinktu 
jaučia, kad'klasikine muzika nevienoda. Vienos kląu-

Vilniaus krašto sodžius ęirąŠę taikos sutartį su 
prieš Didįjį karą labiau- 
šiai buvo apleistas i nebū- 
vo Čia ne, lietuviškų drau
gijų, . nė mokyklų. Taigi 
čia teko plėšti visai neiš
judinti dirvonai. Analfa
betų nuošimtis čia buvo la- 
bai didelis, nes tiek seąi 
tiek jaunį nemokėjo skai
tyti ir rašyti. ;

Vilniaus krašto sodžiaus 
švietimu susirūpinta tik
tai vokiečių okupacijos 
metu ir tik tada padėtas 
tam darbui pagrindas. Ta
da tai buvo' įsteigta l*ji 
Vilniaus lietuvių gimnazi
ja. Išsyk darbas ėjo gana 
sunkiai, nes jautėsi moko
mojo personalo ir vadovė
lių stoka, o čia dar okupa
cinė vokiečių valdžia darė 
visokių kliūčių. Bet vis dėl. 
to darbas buvo pradėtas, 
nors ir nelengvai-tai gavė
si. VėliaU buvo įsteigti Pe
dagogijos Kursai liaudies 
mokytojams ruošti. Mūsų 
mokyklos tilpo buvusios 
Bušų gimnazijos rūmuose 
ir jau ’ buvo įsitaisiusios- 
puikią- biblioteką ir gerus 
gamtos ir fizikos bei che
mijos kabinetus. Tačiau 
pradėjus kurtis Nepr. Lie
tuvos vyriausybei Kaune, 
daugelis veikėjų ir jaunes
nių inteligentų Vilnių ap
leido taip, kad čia pasiliko 
tiktai saujalė darbuotojų, 
viso labo kokie trys desėt- 
kai. ir šiems Vilniaus kra
što Švietimo veteranams 
teko visa Švietimo darbo 
našta išnešti ant savo pe
čių. Ir reikią pasakyti, kad 
ta našta buvo nė lengva. 
Teko sodžiuose steigti lie
tuviškas mokyklas, o mo
kytojų nėra. Todėl išsyk 
buvo siunčiami į sodžius 
mokytojais bent kiek mo
ką skaityti ir rašyti, pas
kui šiuos pradėjo pakeisti 
baigusieji Pedagogijos 
Kursus mokytojai įr vy
resniųjų klasių gimnazis
tai. Visos lietuviškos mo
kyklos Vilniaus krašte bu
vo išlaikomos “Ryto” 
Draugijos.

“Ryto” draugija išlaikė 
2 gimnazijas (Vilniuje ir 
Švenčionyse), Pedagogijos 
kursus, (kurie vėliau buvo

mokyklų. 4' \ s
Kadangi išsyk lenkai 

Jiętuyių mokyklotns ne- 
trukdė darbo, tai per pir- 
fnuosiųs keliuš lenkų oku
pacijos metus jos nemažą 
atlįkp darbą: buvo Išleis? 
tąs nemažas mokytojų ir 
gimnazijos auklėtinių akai 
Bjus, Mat, oWpavę Vįtoiiį 
įenkaLiwWaiiž^iWškVl 
irisais .būdais^stengėsi 
patraukti vietos lietuvius, 
kurie tuq metu nepripaži
no lenkų valdžios Vilniaus 
įkaite tėte$ąi. Tačiau pą-

SSSR, lenkai pamažu pra
dėjo rodyti ragus. Visų 
pirmiausia jėga išmetė 
mokytojų seminariją ir 
gimnaziją iŠ patalpos ir 
ta pfoga užgrobė nemažai 
mūsų mokyklų turto: bib
lioteką, kabinetą įrankius, 
Šiai mokslo priemones ir 
daug mokyklų invento
riaus. Kol buvo surasta 
bent kiek pakenčiama pa
talpa, mūsų mokykloms 
teko prisiglausti žydų 
gimnazijos.,rūmuose. Ne
tenki ir aiškinti, jog šis 
smūgis mūsų mokykloms 
buvo gana skaudus.

Vėliau pradėjo kibti ©rie 
visų mokyklų ir mokytojų, 
neva kad tos mokyklos 
blogai vedamos Įr mokyto
jai neturį cenzų. Mokyto
jų seminariją teko nuolat 
rėfermuobj; kartais net du 
kartus į metus, kad tik pa
tenkinus denkų reikalavi
mus. Mat, “Rytui” rūpėjo, 
kad mūsų pradžios moky
klos nepaliktų be mokyto
jų. Pagaliau lenkai pasky
rė savo atstovus į egzami
nų komisiją baigusiems 
mokytojų seminariją egza- 
minuoti. Bęt kai pasirodė, 
kad beveik: visi egzaminus 
išlaikė, *tai lehkų švietimo 
kuratorija labai susirūpi
no ir nenorėjo išduoti Sū
dymų. Vis dėl to liūdymai, 
nors daug vėliau, buvo iš
duoti, Tačiau’ lenkai sura
do kitą priemonę, būtent: 
neva kersindami už lenkų 
persekiojimą Nepr. Lietu
voj. Vilniaus lietuvių mo
kytojų semenariją vieną 
gražią dieną uždarė, o jos 
mokytojus į kalėjimus SU-/, 
mete. Tuo pačiu metu bu- 
vu uždaryta kelios dešim
tys lietuvių pradžiom mo
kyklų.

Visos uždarytos mokyk
los taip ir paliko neatida
rytos? Vėliau jau lietuviš
kos mokyklos buvo užda
rinėjamos planingai ir be< 
veik nebuvo mėnesio, kad 
nebūtų uždarę kelias ar 
kėlięliką mękyklų. Tiesą, 
dar praeitais metais lenkaį 
bent aiškindavosi, kad ne* 
leidžią lietuvių mokykit 
heva ’dėl to, kad još hetur 
atitinkamų patalpų arba 
mokytojai negauną ištik: * 
mybės liūdymų. Tikriny 
feėje tai lenkų mokyklos 
randasi dar blogesnėse pa
talpose. Galima matyti to* 
kių lenkų mokyklų, kur 
užsiiminėja tiktai su vie-

KS: Nutars Pabaltijo Valsty-'Į OAUPIHĮTOSJĮEMOS 
bįy Konferencija

Gegušėfc d.’ Kaune pasi- ‘ Be šių grynai politinio 
baigė antroji Lietuvos, pobūdžio Mausimų, reikią 
Latvijos įr Estijos ūžšiė- dar pažymėti vieną kohfė- 
n|ų reikalų miništėrių “ - * • - -------—-
ępnferencija. Jį apsvarstė 

14 įvairių tarptautinės jio- 
litifcos ir ekonomini^ klau
simų/ kurie liečia Pabalti- 
;o valstybes. Pirmiausia, 
conferencijoj buvo svars
tytas Pabaltijo valstybių 
saugumo klausimas, šiuo 
klausimu visos trys vals
tybės pasisakė už tarptau
tinį bendradąrhiav i m i, 
ištikrinant taiką Rytų 

Europoje. Taip aiškiai pa- 
sieakydamos sau g ų m o 
klapsime. Pabaltijo vals
tybės išsklaidė apie jas 
užsienių spaudoje paskelb
tus visokius netikslumus. 
Tuo pačiu jos sutvirtino 
Pabaltijo santarvės pama
tus, nes saugumo klausi
mas Lietuvą, Latviją ir 
Estiją suveda prie bendro 
ir tarpusavio gynimosi 
stalo. '

Taip pat labai svarbus 
konferencijos nutarimas, 
išplėsti ir aiškiau nusta
tyti Pabaltijo valstybių 
tarpusavio pagalbos bū* 
du£ kuriuos numato Lie- 
tuVos, Latvijos ir Estijos 
santarvės sutartis, pereitų 
metų rugsėjo 12 d. pasira
šyta ženęvojer Pasižadėji
mas teikti savo tarpe poli
tinę ir diplomatinę pagel- 
bąyisomis ‘ aplinkybėmis, 
kuriomis tautų sąjungos 
paktas gali būti taikomas, 
^4 suteiktą Pabaltijo san
tarvės sutarčiai aiškesnį 
turinį. -

MIESTAI

Visi* .žinpmp okupuoto
sios Lietuvoj miestų pąva- 
dinimusį tačiau, retas teži
no ką nors smulkiau apie 
juos, Čia patiekiame tru
puti statistikos apie juos.
j Sostinė Vilnius užima 
10.400 ta ploto, 1931 m. 
surašinėjimo duomenimis 
be kariuomenės jame yra 
193,337 gyventojai- Vil
niaus pjudomas turtas 
vertinamas 87106,549 zlo
tus, jame yrą 7,738 gyve
namieji trobesiai. Vilniaus 

į skolos siekia 22.624.013 zl. 
ir 516.500 rublių. <

Ašmena užima 3.220 ha, 
17.334gyventojų, 982, tro
besių, turto verte 1.490.175 

k .skolos151O4Ū zl.
i . Augustavas užima 7.980

rencįjoie apsvarstytą sva-1 
rbų aaĮyką. Tai sutarti 

rpušavio ginėjams tai
kingai išspręsti, šįos su
tarties sumanymas jau bų- 
yo Iškeltas per pirmąją 
Pabaltijo valstybių užsie
nių reikalų ministerių kon
ferenciją Taline. Tas kon
ferencijos pavedimu, gin
čių sprendimo sutariį rub-, 
še'Estijos vyriausybe. Es
tijos vyriausybės paruoš
tas projektas dabar buvo, 
apsvarstytas ir dar pa
liktas visų trijų valstybių 
vyriausybėms su juo dau
giau susipažinti įr pareikš
ti savo nuomonę. Tarpu
savio . ginčių taikingo 
Syta™! 12.117 gyventoju,.lidmK valstybių ^02te±robe8’«ir 843;< 
konferenciją Rygoje. zi. skoiu.

Iš kitų pasitarimuose Į A ha, turi
—ffisrea' 
žymėtinas ekonominis kon
ferencijos sušaukimo nu- į?L’Tz zl,> 0 81colos 17-ai* 
tarimas, ši konferencija, ■■
kuri numatoma dar Šiais Druskininkai, geriausias 
mėtais, aptars; ir sutvar- ok. Lietuvos kurortas, užį* 
kyš Lietuvos, Latvijos ir ma 110 ha, tJįrf 2.098 gy< 
Estijos bendrus ekohomi* vęntojų, 583 gyv. trobesių 
niųš reikalus, . • ir 15.198 zl. skolų.

Taigi antroji Pabaltijo Gardinas užima 1.910 ha. 
santarvės konferencija ap- turi 49.932 gyvent. 4.045 
svarstė bendrų svarbių gyven. trobesių ir 2.107.* 
politinių ir ekonominių 000 zt skolų.

“te ^30 ha, tu.
mu, kurie žrauąi išplės I „19.480 gyventoju, 2;175 tiinqUhpnrirflHarhiMHma ' I gyv- trobesių, frliesfo tur« 
tuos bendradarbiavimu. vertg gi*įia 4.247.8^ 

" o skolos 709.165.7,

Visa Lietuva Apsodinta »h
Klaipėdos Medžiais teK' £*:

' ■ ■ ■ ■ .. ' .. skolos 700.072 zl.
vasari skelbiamas tėvynes! SjM1 iįii, 6,»
gražinimo ir medelių sodi- ^Į gyventoji}, 806. gyv. 
fflmb šventes, šiemet me- trobeaų, Ms verte 266.- 
dėlių sodinimo .švente L.ie- ^5 d,, o skolos 106.621 zl. 
tuvoję įvyjea nuo ba-l Pabrade — 200 ha, 2,588 
landžių 29 d. ligi gegužės gyventojų, 409 gyv. trobe. 
5 d. Sodinamus medelius, siu, turto vertė 488.297 zl., paprastai, v pavadina jku40 skolos siekia 132.391 zl. 
[riais nors žymiais vardais, .
surištais su Lietuvos tų Wmai —gifl, ha, 3.409 
metų svarbiais įvykiais.. «?’?“&& 390 ©iv. trobe. 
Taip, 1923 metais, • šven- » 89.037 zl. skolų.
čiant Vilniaus miesto įkū- Smurgonys — 380 ha, 
rimo 600 mėtų sukaktu-14.090 gyv., 810 gyv, trobe- 
ves, buvo visur sodinami siUi turto Verte 547.564, O 
Vilniaus medžiai; 1930 me- skolos 148.216 zl.

Suvalkai, kur htivo pasi< 
sukaktuves, buvo pasodmJ«^WjWF*^^» 
ti Vytauto Didžiojo mę.Ožiai ir panašiai. . užimą 3.519 ha, turį 21.95T Šiemet visoje Lietuvojefeesiu™’» 2.031.^0^ 

sodinami medžiai yra pa-fskblų.
e»jL 1...

vadinti todėl, kad dabar fgyventojų, 607 gyv, 
Klaipėdos gyvenimas labai gobėsiu, turto verte 
domina kiekvieną lietuvį, 104.931 zl., o skolos 21.76Q 
kad Klaipėdos svarbesni į- wtų#
vykiai randa atbalsio vi- Švenčionys — 770 ha, 
samė pasaulyje ir- kad 5,393 gyventojų, 826 gyv< 
Klaipėda yra Lietuvai lan- trobesių, turto vertė 691.* 
gas į platų pasaulį, o. lie* 745 0 skolos 144,508
tuvių tautai yra plaučiai, _ wkuriais ji gali kvėpuoti ty- Trakai —1.580 ha, turį 
ru, savarankišku jūros o-Į 2-805 gyventojų, 407 gyv. 
ru« Be mokyklų ir organi- trobesių, turto v^tėuSB.’* 
zacijųį f šiemet Klaipėdos 883 zl. ir skolos 45.309 zL 
medžius sodina dar Lietu* Vileika — 2.730 ha, 5.4 
vos kariuomenė. Tokiu bū- §40 gyventojų, 8į4 ' 
du, šiemet, visa Lietuva trob^m.turto vertė 2,235.

. ?P«°4mta f gražteis 4 0 ^kia 370<

Lietuvoje, be kitų reika
lų, rūpinamasi. ir tėvynės 
^ąžinimu. Tuo tikslu 
• <aune < ir kituose miestuo
se veikia Lietuvos pagrą
žinimo draugijos skyriai. 
Si draugija įsisteigė 1923 
metų pradžioje. . Pirmiau
sia jai : vadovavo vienas 
žymiausių Lietuvos rašy
tojų ir visuomenės veikėjų 
a.a. kan. j; Tumas - Vaiž
gantas* Nuo 1929 m. drau
gijai Vadovauja pulk. Brav 
ziulevičįus. * • v..

Kasmet , pavasarį Lietu
vos pagrąžinimo draugija 
imasi iniciatyvos visą kra
štą apsodinti medeliais, 
papuošti ir pagražinti so
dybas bei gyvenamus na
mus. čia jai talkon ateina 
įvairios jaunimo organiza
cijos, skautai, mokyklos 
ir tt. Taigi, kiekvieną pa* 

mokyklos. .Nors iki šiol 
lietuvių mokyklų tiktai 
vos kėlios tepaliko, bet 
tur būt, kad ir tu greit ne
liks, Taip bent pareiškė 
lenkų kuratorius.

Gimnazijas taip pat var
žo. Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją pusiau 
lenkiški padare, o Šven
čionių lietūvjų gimnaziją 
verčia pne lenkų kurato- 
rijdė lenkiškai laikyti eg
zaminus. Kad lietuvių 
gimnazijos auklėtiniams 
yrą neįmanoma išlaikyti

toks ^Žaidimas” žiemos 
metu įr dar pusiau ilbi* 
d^iųtv^i^ ^pku.^ 

‘ Dabar Jau lenkai' visai 
purnete kauke ir atvira 
pareiškia, kad Lenkijoj te
gali įtrūktai v^idlš^o

nereikią. Kaipo prie 
nurodo tai, kad Bvenčiot 
nių gimi(azįjoj mW!rį|i 
įiegįeda lenkų tąutoš hto 
no (Dambrovskio mąršo), 
kad gimnazijoj, nešą Fil* 
sbdskte portreto ir Lt. va* 
dinas!, dabar , jau lenkai

švietimą Vilnijoje tenka 
v|M bątelž Wb

Kaunas *— į Latviją se- a. .Vy^
zoniniams ūkio darbams išvyko apie SU tūkstančio FSjJP09 
darbininkų. DaW tereiks- 
lingos tik moteiTs darbi-1 
ninkės, vyrai leidžiami tik $ Yįa'į??^ąjšSnttes keliu, jri ten jų & į

mono8’ h 93i miestų biudžatua.
pirHiLfet^o>LOT® "’ 
fių, už kuriuoj1 latvių pirk* y*1*“®* «k“n<
Mai moka nuo 800 -• 1,300W W

’bet nebus iŽMauaytttk
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sv, kazimiero parapijos choras, new haven, conn., kunr ; 
\ dalyvaus trijų organizacijų apskričių gegužinėje — išvažiavime biržėlio. 9 d., •

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOS CHORAS, NEW vime šių metų birželio 9 d., Maenner Chor Parke, West Maenner Chor Parke, Wėst Haven, Conn. Chorui vadovauja muzikas vargo-, 
BRITAIN,CONN., dalyvaus LDS., Moterų Sąjungos Haven, Conn. Chorui vadovauja p. muzikasK. Žalnie-| ninkasV.Stasevįčius. ‘ V . •
ir SLRKA apskričių bendrame milžiniškame išvaža- raitis. , „ \ I ”-1 ~' / •' ~————-___ .............. ..........., .. .. . . ... igoJę. a£Įį]£0 vyraiApp. g.

Borisas,. A. Manasas, J. 
Marcinkus, X Siska,: J, 
Gudukas ir J. Leikųs. šis 
Šokis nepaprastai I prijuo
kino žmones. Visame mu- 
zikaliame programe daly
vavo choras iš 98 asmenų, 
orkestrą iš 10 asmenų. Vi
so. progrąįno vedėju ir su
rengė ju buvo vietos vargo
nininkas Justinas Balsis.

Dešimts metų, proga 
sveikinimus, ir kalbas pa
sakė kųn.. P. Juras, kutu R. 
A.. Vasys, p. Adv. A. Mįlle- 
ris ir p. J. Glavickas. Žmo
nių prisirinkę, .buvo .tiek, 
kad didelėje salėje nebuvo 
vietos nei kur sėdėti, nei 
kur stovėti. Priskaįtyta 
buvo, virš 1200 ašmenų. / 
Šią pasilinksminimo prog
ramą. surengė iš išpildė 
vietosJaunimas.Čia Jabm- 
mas . tikrai . parodė gražų 
skonį ir savo gabumus. 
Viskas nusisekė puikiai ir 
žmonės tikrai patenkinti 
tokiuo parengimu; Ypatin
gai reikia pažymėti darb
štumą' ir sumanumą mūsų 
vargoninko p. Justino Bal
sio, jo 'pasišventimas ap
vainikavo šį vakarą/ Daug 
sumanaus, darbo įdėjo į- 
vairių komisijų nariai, 
kaip tai, p-lę Julė Mitrį- 
kaite, pp. Bronius Borisas, 
V/Viėrųįtis, Albinas Ma- 
našas, Jurgis Dubickas, ir 
kiti^Abęlnaį visas jauni
mas dėjo savo pastangas, 
sunku būtų ir išskaitliuo- 
ti. Garbė jaunimui ųž tokį 
pasidarbavimą.

Praėjusį šeštadienį Auš
ros Vartų Bažnyčioje Mo-

' terystės Sakramentą priė
mė net trys poros.

’ Antanas Banis ir Elena 
panilevičiutė. Pabrolys

> buvo Juozas Banis, pamer* 
gė Jievą Danilevičiūtė. Ve-

i
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VALDYBĄ
Kun. J. X Jakaitis MIC. —dvasios vadas ; Kun. P. Juškkitls1- 

pirpi., 423 WinB(lor St, Cambridge, Mass. ; Kun. J. Vaičiūnas — I 
vlce-pirm,; Pr. Mankus — II vlce-pirm.; V« J« Blavackas — ražl;

S
 7 Mptt Si., Woreester, Mass.; O. Stdabrienū — Ild., 6 Common- 

wealth Avė., AVorcester, Mass.; M. Urmonienū ir A. Zaveckas — 
lido globojai; A. Mielūnas — redaktorius, Marianapolis College, . 
Thompson, Conn.

IŠVAKARĖSE 
’ NAUJŲ METŲ

(Tęsinys)
Juozas — ‘Man taip dar 

niekad nėra atsitikę’. /
Henrikas —- ‘Šis pirmas 

nukrypimas, buvo man 
pradžia įvairių įvairiausių 
nelaimių. Po biskį apsileį- 
džiau savo darbe; iš gero 

, pavyzdingo dkibįnmko ta
pau tinginiu, 4 ‘laiko žudy
toju? Kiekvienąrytą• pp 
visokių smaguravimų, ne
turėjau noro dirbti. Paga
liau, Jie mane paleido iš 
darbo’. . . . ’

Juozas—‘Juk tai .pa
prasta’. ?

Petras. — ‘Retai rasi to
kį darbdavį, kuris samdy- 
tų ar apkęstų lėbaunin- 
kus *.

Henrikas — ‘Susigėdinęs 
. ir apgailestaudamas, jog 

netekau darbo, prieš savo 
motinų ir Josios ašaras, pa
dariau keletą gerų pasiry
žimų ir nuo to laiko mano 
pasielgimas buvo girtinas 
iki mano vestuvių dienos. 
Vestuvių metu, svečiai .at
nešė ‘ tostų ir aš dariau 

- kaip ir visi ten esantieji.
Bematant -apsvaigo mano 
galva ir mano vargšė žmo
na turėjo ptaleisti naktį 
šalia mano lovos*.

Petras— ‘Koks per skau- 
’ smas Jūsų motinai, Jūsų 

’ žmonai*/
Henrikas -Po to įvy-r 

kio, aš vėl padariau kilnių 
pasiryžimų niekad nekišti

pirštų prie alkolio. Tris 
mėnesius vėliau, aš grįžau 
prie savo senų įpročių ir 
mano žmona tapo kenčian
čio ji girtuoklio kankinė. 
Ji kentėjo už save ir už 
vaikų, mažų gražių merge
lę, kuri į mane tiesdavo 
savo rankutes kai aš bū
davau geroj nuotaikoj, bet 
kuri devynis kartūs iŠ de
šimts bėgdavo nuo manęs 
kai ateidavau; nes, ir ma
žas vaikas supranta, jog 
alkolis atėmė protų tani, 
kuris jai dabar kalbar. , 

s Juozas —- ‘Sprendžiant 
tuo ką Tamsta , mudviem 
kalbėjote, man rodos, jog 
Tamsta per daug" savo 
nuomonių pridedi, jduvis- 
kų perdedi.’

Petras — ‘Susimildamas, 
Juozai, netrukdyk žmogui 
kalbos.*

Henrikas —* ‘Vargas, ne
dori apsiėjimai atėmė vi
sas mano žmonos jėgas, ji 
pati apsileido, apsileido 
savo naminėse pareigose. 
Ji gyvena be idealo, be 
darbštumo; , paskutinieji 
penki metai buvo jų kan
kinę, o ateitis jų net bai
siai baugina. Vėliau josios 
liga giliai įsigavo taip, jog 
ji buvo bejėgė. Vienį va
karų, ji užgęšo, panašiai 
kaip liktarha, kuriai trūk
sta aliejaus.’ /

Juozas — ‘O; matau, jog 
Tamstos pasakojimas nė
ra jau taip įkyrėjęs*. -

Henrikas •— ‘Palaidojęs 
; mano mirusių žmonų ir 

vaikų atidavęs giminėms,

, „ ,r.,, Salem Street iki Pikniko 
aš mėginau rasti paguo-1 no blogus' draugus* ir iš* vietos apiemusę mylios 
dos girtavime,^bet ten ne- vykti kur į svetimų Šalį ir nuo Bradford Parko.

ten pi lėti naujų gyveni- Kviečia Haverhill’io KA- 
mų. Pasižadėjau jąu suiTALIKALj^^ j.
Naujais Metais (buvo Jau ‘ -r 
paskutinė Gruodžio mene-1 oi 
šio diena) ‘užsidėti naują v1 
žmogų’. Vienas mano prie-
telių paskolino man Mka- Pra^jusiAsėkmadienį, ge- 
lingų pinigų, nupirko man gūžės 26 dieną, įvyko labai 
kelionės bilietų; bet pirm visų laukiamas parapijos 
negu išvažiavau, mano ne-Į in metu sukakties paminė- 
laimei, turėjau progos už- Jimąs’ >ir Minštrel Show, 
sukti į vieną viešbutį nu- ~ “
šipirkti keletą cigarų.’

Petras — ‘Aa matau ga
lutinį nupuolimą...*

Juozas —• ‘Bet, Petruk, 
susimildamas, dabar tai tu 
trukdai.’ •: "v .

Hęnrikas r—‘Ah! Taip...| 
neįlipau į atvykusį trauki
nį. AŠ gėriau, pasigėriau, 
pats su;savii&kovojau, ir;, 
pralaimėjau. Mano nelai
mei, kokiu ten būdu aš su 
buteliu sužeidžiau vienų 
ten buvusį žmogų.;. Neži
nau, kaip bet atsiradau 
kalėjime. f

(Daugiau Bus)

pavyko rasti suraminimo. 
Nelaimės padidėjo. Ir dar 
tas sąžinės griaužimas../

Juozas — ‘Teisybė, jog 
Tamstos padėtis nebuvo 
jau taip maloni’.

Petras •— ‘Meldžiamasis, 
neatpasakok Jūsų gyveni
mo mūsų motinai, nes tai 
jai primins daug skaudžių 
ir nemalonių prisiminimų*.

Henrikas — ‘Bet deja, 
mano draugai, mano gyve
nimas Čia dar nesibaigė. 
Po metų šio smaguriavi
mo, priėjau prie galo ir 
priverstas ilgam laikui pa? 
siduoti į ligoninę; Ten, ka
da buvau priverstas Susi
laikyti nuo gėrimo, teko 
man susipažinti su vienu 
kunigėliu; kuris mane pa- 
ragino ir įtikino prižadėti, 
niekad daugiau nelankyti 
karčiamų, kuri kaip buyo 
vjsų mano nelaimių prie- 
žastis< Apleidęs ligopinę, 
aš pasirįžau apleisti ma-

- ‘Meldžiamasis, 

mo inūsų motinai, nes tai 
jai primins daug skaudžių 
ir nemalonių prisiminimų*.

u
£

I4

Senoji.TėvylnS.
Jus Laukia

^Aplankykite savo gimtinį kraStu 1

Greičiausia kelionė į Lietuvą.

£ Bremen - Europa
Ekspresini« traukinys laukia ..prie 
laivo Bremerhaveue ir užtikrina

‘ patogų nuvykimų i KLAIPĖDĄ

. Arba keliaukite ppiniUąriąls 
ekspresiniais laivais' .

DIŲTSCHLAND 
hąmburo 
N«WYORK 

ALBIRT BALLIN
Patogus susisiekimas geleiiukelluiB

, 18 EftitpburgG' ► ..
f . Informacijų klauskite pas' Vietini’

Agentfj. arba : ’

NMIMRI-AMEMfO * 
.NORTH ŪEkMAli UMt

BOYI4ITOM SI. BOITOK |

Bažnyčioje gražiai buvo 
papuošti altoriai. Iškilmių- 

I gų Sumų atlaikė klebonas 
Ikun.K. A. Vasys/: jam a- 
Isistavo' kun. J. Vaškas ir 
I kUn. .J. Bakanas. Turinin
gų pamokslų pasakė kun.
J. Vaškas. Po pietų.ir va
kare įvyko mužikališ pn> 
gramas- su kalbomis ir

iMinštrelSho w;7 7 > •:
Kadangi; mūsų Parengi

muose dalyvauja daug a- 
merikonų tik angliškai 
kalbančių, tad ir Minstrel 
8hoW atliktas pusiau lietu
viškai, pusiau angliškai.

. Juodukų . komiškas dalis
vaidino Juozas Danielius,

į? Edvardas Urbšis, Jurgis
Ir'acf r<TDTh0nr<r t Dubickas- Vladas Aksti-1LA.D AlliCUull /Jultil U V1Ų I Inas, Antanas Kartonas; ir
1 * _ » Jonas UrbŠis. Solistai dai-

ninkai dalyvavo p-lės Julė 
iMitrikaitė, Antanina Kaz-

_ iauskaitė, Eleonora Ker-
Bus įvairiausią pasiimk- 

b iš t
sų.Įietųyią MonHii. .Jau g^| ^^as^kSakaš 
prižadėjo atvažiuoti dau-1 u-razias KomisKasgelis iš Brocktono, .Nor-j^0^sauyaidmo musų zy- 
woodo; Nashua, Cambrid-
ge; Bpstono, Lynn’o, Law- orts^T
rencė*o ' paneles V. Rąkickąite, J.

Prižadėto' Nashua tefe*WgE£
niiite ir A. Ragauskaite. 

SflSS?Sffl?tao 
vietiniai choristai rengiasi 
pasirodyti pirmų < ūykį pu
blikoje. |
• Atvažiuos lietuvys ristį- 
kas Jonas Tėtulis, ir paro
dys savo miklumų prieš t 
armėną — John Dearon.

‘“jDųrbinihko” redakto
rius Antanas KneižysJ 
atvažiuoja pasakyti pra-j

Su toW pa^mų įš. kitų 
kolonijų t«ųl ųp vienas! 
HavemU’io lietuvy snėatj I 
silieka. -Tų dienų, ųuo Countyj 
Bridge kas pusvalandį veši 
busaš į pikniko vietų-My* 
kaį.\Vakųre >taip pat ir 
parveš., j ’ ‘ v

j KELRODIS, svečiams iš 
kitų rkoipn^ųitoųt^^ W 
Bi4’And^er 1
iki Haverhlil., važiuok 
Roiite 125 iki Braaford - 
Parko arbi Salėm • Street. 
•Pąsisuk į4e|inę^yažiųok’' '

1

KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I.
PARAPIJOS METINIS

- PIKNIKAS
'šv.Kazimiero parapija 

rengia vieną -iš didžiausių 
savo piknikų, kuris įvyks 
9 d. birželio, 1935 Klaipė
dos parke, šiame piknike 
tikimasi“ sutraukti dau
giausiai publikos, neš vie
la, kad pelnas eina Naujos 
Bažnyčios Fondui, antra 
tai seniems ir jauniems 
teks pirmų kartų pasišok
ti ant naujai paruoštoje 
šokiams vietoje, ko Klai
pėdos parkas iki šiam lai
kui neturėjo. Tai visgi 
Providence lietuviai šiek 
tiek progresuoja. šiame 
piknike dalyvaus šv. Kazi
miero parapijos choras ir 
žadama turėt * ir kitokių 
pamarginimų. - • ;

Taipgi tikimasi publikos 
— svečių ir Iš kitų koloni
jų, kaip tai:- Bostono, Bro- 
cktono', Worcesterio ir 
Norwoodo.

Linkime kuogeriaųsio 
pšsispkimo; ®eP’

MVESHILL, MASS.
* JIavertiiU?o lietuviai ren
gia piknikų šv. Ritbs^pa* 
rapijos naudai birželio 9. 
d.; 1935 m. Lietuvių Dar
že — HaverhiU, Mase.

^MMfa

dybų apeigas atliko ku4 
K. A. Vasys. Mišias atia 
kė kun- S. VeinbrČ. / ..
c^dwin M Jącobson if 
Marijonu ^Hiiinaiebitė. Pųį* 
fcrolys buvo Jūdząa 
naitis, pamerge Milda Gįv 
linafčh’.t& Vedybį .apolęfįį 
ttliko kun. Joh ts Rikif j 
,nas.. ,

Kazimieras Žemąitail 
ir Pranciška Burokai 
Pabrolys buvo Kohstan 
nas žemaitaitis ir pųmėčf. 
gė , Marijoną BurokaKfc 
Vedybų apęigas ati 
kun. Kz A. Vasy^ , 
atlaikė kuų. A. Morkūnai^

Visiems jaunavedžiam^ 
linkime geriausios kldtiešj:

, i F. WMW

• LIETUVIS GRABORHT®
148 Columbia Si.

CAMBRtDGE, MAŠS.
- .. . Telefonai:’• 

Ofisas: >, TUOwbridgB. 788ft 
.Namai: • TROwbridge 6«<

r'
%s
t '■

Telefonas; PIaxa 1350.*.

JONAS GRERlIAUeU^
. Graboriua ir -BabamaotoiM ;

423 S. Paca Street .i

•nĖTUVĮi G1UB0RIUB 
ir BalsaipuatęjM ' 

M * 
Battamore, , 

Laidptuvgse patarnauja' gtr< 
ir pigiai. Pagratuš jMŪnoihv 
.Kuo 175-4100-4150’fr 

aukftiM
Tel — Mouth 0(tt*

• • • p 4
J JAtlESF.UKKEY ' *>.«. JdWNA.H‘;«r

£

CHARLES M. P'il-Jo:

M

■ - K**

ence
•uneraį, Service v • 

t 
•* ’ a* '4

—< • 4znce«i&fl9

, « To *11 who call en ut ' 
Ave pledg* the ft»ll menturis of our tK'rll ‘ / 

Snd our experience.« vvithout tetarti foc j , 
price,'; .. ;; ... <

.. \q3HAINŠTRB£T v 0ROCKTON «' HAS$ACHUSETTS | 
' T6LEPMONE3M ;



- BARBINItrKAS

KOLONIJOSE

ŠSVaNĖS ATGARSIAI

kurie mums parodė tokį 
malonų nuoširdumą: J. ir 
G. Tvaikams, A. ir & tu
rams, P. ir K Naujokai- 
čiams, U. ir J. Versiac-

Ąsomis dienomis LDS. 
į A. Apskričio Rengimo 
fegužinės komisijos se- 
Įeteriątas gavo dovanė
lį už parduotus bilietu- 
9įs nuo sekančių asmenų * 
t Zuotinienė iš So. Bos* 
qn 25c.; S. Bugnaitis iš 
Jkpnbridge 50c.; L. Stoš- 
3JS iŠ Brighton $1,00; S.

tuskas iš Lawrence 
1.10; A. Nakutis iš Gard
ie $1.00; P. Pivoriunaa 
L Mattapan $1.00; K. 
auroms iŠ So. Boston 
1.00; Marksienė iš So. 
|wton $1.00 ;y V. Jakas iš 
^pnbridge $1.00; J. Šau- 
&has iš Lowell $1.00; T. 
Rrsiackas iš Lowell 35c.; 
g Šatas iš Hudson $1.00; 
< Kilmonytė iš Mattapan 
3.20; J, Valentukevičius 
tStoughton 25c,; J. An- 
ŽMonis iŠ Štoughton 
5.00; Stela šajefkaitė iš

Boston 85c.; E. Janu- 
įniėne iš So. Bostoną 
&00; O. Siaūrienė iš So. 
festono $16.00. Visiems 
įgužinės prįeteliams-rė- 
®jams sekretoriatas ta- 
n nuoširdų/ačiū-
JPASTABA: Nuoširdžiai 
pašoma, kurie turi kriy- 
įtes išpardavę ar neiš* 
jrdavę kųogreičiausiai 
jpsiųsti sekretoriatui 366 
R. Broadway So. Boston, 
&ss., kad galima būtų už- 
ttigti apyskaitos ir suras- 

giliuking dovanos sa- 
Jhinką. ' Sekr.

į LIETDVIŲ DIENA

įgylinkės lietuvių, atsi
ras Švento Juozapo Mari- 
& Vilioję, Birželio 9,1935
MT ’ ' . -n . m ii ii i-i-i i* -

praeities visiems gerai 
feomas metinis, milžiniš-

Piknikas Seserų Kazi- 
©eriečių Vilios Sodnuose, 
ūksiančiais, kas metą, 
įplaukia žmonių. Ten pri- 
ijžiuoja net iš tolimų mie- 
&, netikėtai susieina su 
Sžjstamais, kurių per il- 
įŽb metus buvo nematę. 
®d visi pasirūpinkite va
goti antrą . sekmadienį 
įfrželio į milžinišką pikni-

I vard U. S. Nr. 1 iki Welsh 
Road U. Š. Nh 532; sukite 
po kairiai ir važiuokite iki 
Bblland Road; čia sukite 
po kairiai ir važiuokite 
tiesiog į Švento Kazimiero 
Seserų Vilią.

• 2. IŠ Trentono ir New 
York, ir tt*« švento Kazi
miero Seserų Vilią yra tik 
12 mailių nuo Trentono; 
nėra reikalo važiuoti į Phi- 
ladelphiją, bet iš Trentono 
važiuokite U. S. Nr. 532 
keliu iki Newtown, Pa. Pa
tartina Čia paklausti ke
lio į Vilią ir sekti iškabas, 
lietuviška vėliavėle ir pa
rašus rodančius kelią. Iš 
Newtown į Vilią tiktai 
trysmailės.■ asmenims'širdingai ačiū,

3. Iš Pietinės New Jer- 
sey: Važiuokite per Taco- 
ny - Palmyra Bridge; pas
kui PennsyĮvairia Nr. 73 
keliu iki Roosevelt Boule- 
vard ir sekite’kelrodį virš 
nurodytą iš Philadelphi- 
jos. .

4. Iš Sčrantono ir Wilkes 
Barre: Važiuokite per 
Wind Gap U. S. Nr. 12 iki 
Easton; čia važiuokite U< 
S. Nr. 611 iki Pipersville; 
čia važiuokite U. S. Nr. 
413 iki Buckingham; Čia 
važiuokite Ū. Š. Nr. 113. i- 
ki Newtown; čia parašus 
sekite rodančius kelią j 
Vilią.

> 5. Iš Schuylkill Co.ir tt.: 
Kadangi kelias U. S. Nr. 
120, ir Nr. 422 yra įvairio
se vietose taisomas, patar
tina važiuoti per Tama- 
qua U. S. Nr. 29 iki Allen- 
town, arba per Hamburg 
U. S. Nr. 22 iki Allentown; 
paskui U. S. Nr. 309 iki 
Qufeertown; paskui U. £« 
W/313 "~iki " Ddyrešfown; 
paskui U. S. Nr. 113 iki 
Newtown. čia sekite para
šus rodančius kelią į Vil
ią. ■ . ./-.Z ■

• Viši keliai iš visų pusių 
į Švento‘Kazimiero Seserų 
Vilią yra gerai; cemento 
arba smala užbaigti. Į.f ar
mėnų dulkėtus kelius ne* 
įsisukite.

, Įžanga -— Suaugusiems 
25c.; Vaikams iki 16 metų 
dykai. > .

Kviečia. Rengimo
KOMISIJA.

NORWOŪD, MASS.

maičiams, S, ir K. Aksti
nams, U. ir G. Paznio- 
kams, A. ir A. Kneižiams, 
M. ir J. Aidukoniams, A. 
ir K. Viesulams, A. ir K. 
Čeikiams, O. ir J. Kava
liauskams, O. Vaikakįenei, 
P. Kudirkai, B. Oervokui 
ir D. Mariai. Taipgi širdin
gai ačiū tiems, kurie pri
siuntė linkėjimus laiškais: 
P. ir V. Kudirkai, J. ir M. 
Balučiai, P. Kudirka, R. ir 
S. z Kamilai, A. Jasięniutė, 
V. Kudirka ir kiti. Taipgi 
širdingai ačių už linkėji
mus ir dovanas K. ir J. 
Kasauskams ir A, ir A. 
Smplskiams.

Dar kartą tartame tiems 

kurie padėjo daug darbo 
ir truso sprengimui tos va
karienės dėl mūsų. Šios y- 
patos dirbo Visą dieną: J. 
Tvąskienė, vA* Kurienė, P. 
Naujokaitienė, B. Adomai
tienė ir kitos. Tas jūsų vi
sų nuoširdus mums pager
bimas ir tie gražūs linkėji
mai ir dovanos niekuomet 
neišnyks iš mūsų. Širdžių 
ir pasiliks atmintyje amži
nai, nes mes labai įverti
name tą jūsų surengta 
mums malonią ^pagerbimo 
vakarienę. Buvo mūsų gy
venime maloni valanda ir 
ga) daugiau tokios malo
nios valaridos nesulauksi
me; Mat, 50 metų moterys
tėje labai retai abudu iš
gyvena. Vienas ar kitas 
atsiskiria su šiuo pasau
liu. Dar kartą tariame vi
siems ačiū. Dieve duok Ju
mis sveikatos ir ilgo gyve
nimo. Taipgi širdingai ačiū 
gerbiamam klebonui kun. 
S. KneižiuL kuria Atlaikė 
šventas mreia^gėgužės 7 
dieną, 1935, mūsų intenci
jai ir visiems kurie daly
vavo šventose mišiose.

Su gilia pagarbai
Vincas ir Anastazija ir 
visa šeimyna Kudirkai.

GARDNER, MASS.

KAZLAUSKAS
GRABORTOS 

8i/x E. Teari St, 
NASHUA.N.H.- 

Tel. 1961-R

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanins k Šviežius 
valgius ’ 

ATDARA;

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

Nomood, \ Mass.

VurnetV

PAY PLAN Uli

VriREsr ’
Our new Modern Budget Pay Plan makea It 
Tary eaay lo buy the Tir«a you’vc always— 
wanted—the famout Hood White Arrow Deluxe' 

. —with the eeneatfonal n« Spce< Shleld fea- 
ture for gęeater sėfety. Even wlth thia added .

> peoteetion Hood. Tiree cost no mote than 
ordlnary tiree. ,/

E AŠY TERMS 
Unbellevable!—our new Modern 
Budget Pay Plan—Yes Siti A plan 
deeigned for ūse by everyone and 
to fit everyone’* needs. You make 
your aeleetion, arranįe the terma to 
your tikint and we will install free 
—aUinaveryfewnilnute«—Unbe- 
lievable, būt TRUE—wemean vvhat 
wė advertiae.

NO EXTRA CHARGES
To Our Printcd List

k

- Suaugusiems

EASY TERMS ON 
AUTORADIOS 
Now you too cjm 
•nįoy a radto ta 
your car. lot us -& 
litre you a dem- p 
onsfratton. ’
P.y. SmaR AmounlW..Hr

. BATTER1ES
Any ttxa for . 

ariy Car •
FuUy 

Guaranteed
EASY TERMS 
ToSuitYou

■ i

YOUR CREDIT IS 
GOOD MERE

Regardlessof your eiperience* ‘ 
i elsevrhere—come kere and we 

will make it eaay for you to ūse 
our Modern Pay Plan.

Schedule of WeekĮy Pay menta' 
HOOD PATRIOTS

SIZE TERM D0WN. 
PAYM’T

4.50x21
4.75x19
5.00x19
5.25x18 
5,25x21

OnlySes 
OnlySSe 
Only 55« 
OnlyhOe 
OnlySSe

None 
None 
None 
None . 
None

Wemef, Seserys Kazimie- 
fetės, rengia Lietuvių 
lėnai ką tokio nepapras- 
į Sodą puikiausiai iždai* 
gio, didelę platformą šo- 
aams pastatė. Giliukin- 

an svečiui skyrė gražų 
tomobilių, ‘BUICKA’.
Knygutes ir aukas be a- 
teliojimo Seserims pri
lakite, kad gautų pirm 
fctiiko.

į KELRODIS
Iš Philadelphijos: Va

gokite Roosevelt Boule-

PADĖKOS ŽODIS
Mes Vincas ir Anastazi

ja Kudirkai reišk i a m e 
kubširdingiausį padėkos 
žodį tiems asmenims, ku
rie surengė mums mūsų 
namuose, mūsų 25 metų 
moterystės gyvenimo su
kaktuvių proga puikią pa
gerbimo vakarienę ir įtei
kė atminčiai gražią dova
ną ir daug širdingų linkė
jimų. Negalime praleisti 
nepaminėjus tų asmenų,

Į*

AR TAMSTAI REIKIA
| PINIGŲ?
-Mes esame pasiruošę padėti Tamstai - paskolinti j į
į' tokią sumą, kiek Tamstai .yra reikalinga. j į

. Mūšų savaitinis atmokejimo planus bus . jį
I ' Tamstai patogus. iį

O/ •»v/ • n

i!

1

> Crescent Credit Union Į!
63—65 EASU KLM STREET., jĘ

PRIEŠAIS CITY HALU, BROCKTON, TEL. 4474 !

Su didėliu džiaugsmu 
mes gėrėjomės atsilanky
mu kun. Juraičio iš Athol, 
Mass. Mums lietuviams 
susilaukti lietuvišką dva
sios vadovą, yra už vis 
svarbiausiu nuotikiu. Ap
gailėtina tiktai, kad vieti
nių pastangos yra tekios 
silpnos, juk kunigėlis ga
lėtų muš geriaus ir daug 
dažniau aplankyti ir ap
rūpinti dvasišku penu -i- 
Diėyo malone.

Kun. Jurąitis atvyko vė
lai po pietų, gegužės 21 d., 
airių bažnyčioje, kad ap
rūpinus gardneriečius Ve
lykine pereiga. Vakare, 
pusė po septynių, pasakę 
labai gražų pamokslą, ku
rio mes ilgai neužmiršime, 
temoje: Fizinis ir dvasinis 
žmogaus gyvenimAs. Kiek 
tai daug minčių sukėlė 
tarpe besiklausančių, kiek 
tai daug pavyzdžių priro- 
dė mums, regis darytė a- 
tidaro mūsų gyvenimo 
vaizdus ir parodu vietoje 
klaidų, tinkamesnį, laimin
gesnį gyvenimo būdą šio
je ašarų pakalnėje, kur 
mums yra skirta toks 
trumpas gyvenimo laiko
tarpis, kad besigerindami 
lepinime kūno, užmiršta
me prisirengti prie atei
nančios mirties ~ teismo 
dienos... *

Anksti ryte, pusė• po 
penkių, gegužės 22 dieną, 
įvyko šventos mišios su 
Komunijos įteikimu ir vis- 
kas taip įspūdingai užsi, 
baigė. .

Už kun, Juraičio atsilan
kymą tariame širdingą a- 
Čiū. Bet man, aš manau ir

a. - ' ' / , f

Tel. Nonvood 1009 - Notaras

A. K, NEVIACKAS
REAt ĖST ATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms Unijoms 
Teisingas Patarnavitiiat 
1122 Wa8hington St.,

Norwood, Mass.

Wri ?

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. N^nrood 1503

10 Intervale St. 
TĘL. Broekton 20ČJ5

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠU - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbiniu* ir šventadieniniu*

1152 Washington St., 
Norwood, Mass,.

NO WAITINC-

NO INVESTIGATION

663 NO. MAIN ST.,

NO ENIBARRASSMENTr^''
'll'l

THOMPSON TIRE CO
daugeliui kitu, neduoda 
ramumo šie kunigėlio žo
džiai: “Aš gerai žinau, kad 
jūsų kolonija yra daug di
desnė už Greenfieldo arba 
South Greenf ieldo koloni- 
jas, kad tenai daug ma
žiau lietuvių gyvena, . o 
kaip aš te nuvažiuoju, toks

Ant 
ASMENIŠKO PARAŠO 
NUOLAT DIRBANTIEMS UŽ 

ALGĄ ŽMONOMS
•Be nokiu žirantų.uzątatu ar 

morgicių...
•Už. $50.00 paskola, kurį at

mokama penkiomis mėnesi
nėmis ratomis, kainuoja tik 
$4.50'—Kaina priklauso nuo 
laiko Įdek pinigai laikomi.

• Atmokėjimai gali būti me
nesiais ar savaitėmis, t kaip 
patogiau iki 20 menesiu..

♦Didesnės sumos iki $300 ga
lima paskolinti per musu 
draugiška, mandagu’finansi
ni patarnavimą.

Leista Valstybės Banko Dėpt.

License No. 104

IDEAL FINANCING

. ASSOCIATION, Ine. .•

KENNEDYBLDG.

142 Main St., Broekton.
: Ofisai- irgi sekančiuose

, .. miestuose! ' ' »
Boston —- Woro«ster — 

Norwood <— Athol.

pat skaičius žmonių susi
renka kaip kad pas ju
mis”. Ar neverta mums. 
Be jokių užsirustinimų šį 
klausimą gerai pasvarsty
ti? Suraskime p^iežaštį, 
prašalinkime kliūtis ir ant 
kito kunigėlio atsilanky
mo pasirodykime piįname 
susipratime, ateikime į 
bažnyčią visi, nepasilikime 
namie šit savotiškais išsi- 
teisinimaiš, nes jie yra be
vertės Dievo akyse, bet 
mes visi katalikai, nesigė- 
dindami katalikiškų parei
gų, neklausydami kas ką 
sako, stokime į eiles tikrų 
katalikų ir dirbkime dar
bą, už kurį gausime di- 
džiausį atlyginimą/ kurio 
ir didžiausi turtai nevirši
ja, tai po mirties dangaus 
karalystę. Tas tiį'yra tik
slas kiekvieno kataliko ir 
mes kiekvienas turėtume 
dėti savo paskutines pas
tangas, kad tikslą atsie
kusi Bažnyčią tankiai lan
kydamas'niekados nęnusi- 
dėsi, o dvasioje šimterio
pai sustiprėsi, nebus nė 
mirties valanda" tau taip 
baugi. ;
' Mes vis /dejuojame su 
nedarbu, mes vis dejuoja
me, kad pinigų neturime. 
Teisybė, mūsų biednų gy
venimas yra pilnas viso
kių nedateklių, bet dėl pa
silinksminimų mes vis su
randame pinigų, o dėlei 
bažnyčios ne. Po teisybei, 
mes nuglemžiame kas iš
tiktųjų bažnyčiai priklau
sot Ir kaip mes mylime 
laukti paskutines \ dienos 
su Dievu atsilyginti. Žino
dami Dievo didelę malonę, 
žinodami, kad Jis atleis ūš

mūsų nuodėmes ir paga
lios mes užsipelnysime 
dangaus karalystę. Bet 
taip darydami mes užmir
štame ępiausį klausymą, 
juk mes galime belaukda
mi pasivėluoti; o pragaro 
durys visados yča atviros.

Dievas ir Tėvynė
Reikia moms mylėti, 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti 

K. Č.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
JĖZUITŲ MISIJOS

Birž. 4 - 15, St. Anthony’s 
(T. Aukštikalnis) 1515 
So. 50th. Avė., Cicero, BĮ.

Birž. 16 - 25, St/Casimir-s, 
i (T. Aukštikalnis) 2601 
West Marąuette Rd., Chi- 
cago, Hį.

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaigai " ■

124 Ames St, Broekton, Mhss.
Gyvenimo vietai

25 Enterprise St, Broekton

l MARATHONIAN HAT i 
I ČLEANING CO. ■ I 
|Pataisome ir Nuvalome! 
| ’. ■ čeverykus |
I Ar jau užėjote į mūsų naują t ■ 
| Vietį? į

Į Mes atliekame visą eilę skrybe-1 
Įlią valymo ir eeverykų taisy-| 
| xno darbus, su Vėliausiais s 
| Įtaisais, I
J Garantuojame savo darbus, j 
įKaip praeityje, taip i? ateityje j 
| atliksime jūsų, darbus. .1 
| Priešais Broekton National Bade į 
193 Main St, Broekton, Mass. Į 
I Tel. 3685 į

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

Visi garsinkite “Darbininke”.

Ir*''1' 7'/PmMBJtpMĮMJL !•.
1 ■ iMlfcNl-lftTB TURINYS: Dariaus'ir Girėno • i.

• gyvenimo ir veikimo apžvalga. į 
■ Skridimas per Atlantą. Soldi- j,. ' 

no miSko paslaptis. Žygio at- / 
garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- 
rėno nuopelnai aviacijai ir mH* - į 
są tautai. Poezija apie LITU- ’ ę 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir 
rėm. komitėtat 
384 puil. su 86 paveikilaii; 
tvirti viršeliai. KAINA |L5Ą 

riunėiant paltu 1.65.

Reikalaukite:

DARBININKAS

UCTUMMT
i I/'

DARBININKAS ■
366 W. Broadway. 1:

* SOv Boston, Marau ;/

■MaMStaMnaM
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Antradieniu Birželio 4 d., 1636
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UNCLE SAN GALI PAGELBĖTI 
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ

■ v

A

D 11IKM 
JHUHI1 LnlIiAu 
TAUPYTI PINTCITC' A jt>i v* * .I Ji.. V ill^i AVI Ųij

/r

l

Kam rūpintis apie ma- 
žą ar did|%usiį ftamų re- ■ 

montĄ Iškritusią tinkat 
kiauras; stogas nusine-' 

stojus maliaya, aprūku
sios lubos ir t. t. turetų 

t būti, dabar / pataisytos, 
kada kainos yra prieina
mos* Tik tada busi paten- 

į kintas, kada^žinosi, kad * 
[ juštĮ namai yra gerami 

■stovyje. ’••' -■'. ■ t

Bird finansavimo planas su pagelba National Housing Act padės jums reikalingą remontą atlikti dėbar.
• ?’ ■’ • ’ •■•’• ; ■ o ■ • _• ■ ".. ; . •* •■ . : ■ •■■ ' ‘ - '■■-/' f • .• •_ % ■. ..

s • x * ■ . * i * • *• ’ ’ * , * '• • *

Leiskite mums apskaitliuoti ki^k tas remontas kainuotų* Mes padėsime jums išgauti paskolą. Jokių keblumu 
nėra. Nuošimčiai ttž paskolą yra prieinami. Telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

PERŽIURK SI SARASA SAVO NAMUOSE KOKI BARBA TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

\ y' STOGAS’ ?

RYNOS ir vamzdžiai 
SIENŲ APMUŠIMAI

•; ;7/ -~ PASTOGE Z
MIEGALE JI KAMBARIAI 
MAUDYNES

■; . .Z. - VIRTUVE - - y--'

PRIEANGIS (PORCH) 

rusis^ z’z;
. - c-.y./?■■■ GARĄŽAS .•■••■■ '.v-.-, .

; • .y y. : ■■
*’ ;* * 4, ‘ f » . •» <

I
’ • iHyjijagį|Sii^^

BIRD
•' NbfohseT IPRODUCTS |

i.

t' BIRD THIGK BUTT SHINGLES 

BIRD ARTBRIC SIDING- <: 

BIRD INSDLATED BRIC SIDIRG 

BIRD INSULATINGBOARD 
BI1D NĖPdNSET WALLBOARb 

BIRD AMERICAN WALLBOARD 

BIRDPLASTICCEMBNT 
BilD EMULSI PAtNtS 

BIRD UW01D ROOF COAtlNG 
» • */.*•♦ *■' V» - •■ **. ■ * *■ . 1

z • I , V t •. • '
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6030
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GROSSMAN S-BROCKTON £
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Tel. WEst 7031

WATERBURY, CONN,

S. F. RACZEIOWSKI

O

z - 22 Printery St„- 
Providence, K I.

BARTUSEVIČIUS
(Savininkas)

43 Ėlorence St., 
Providence, R. I.

SAVININKAS

RŪSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus 
taipgi

GROSERNŽ ir MISOS 
KRAUTUVE

802 Ohns St., Providence, R.L

BRIKE CLUB
Pale Dry - Vitalised - Golden

. GINGER ALE
• ’ Lietuviai Savininkai:

.B. Simonavičius, AlesDialtuva
£23 ChaffeeSt., Providence, R.I.

WE. 0689 W .

MTKNAL iAKERY ***■ - •
LIETUVIŠKA KEPYKLA

Gyvasčių Apdraudos Agentas 
. šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
PROVIDENCE. R. I.

NEW RRITAIN, CONN,

t-

DARBĮfliyĘ'AS
W*W«W*"

Į Rytinių Valstybių Žinios
'jfo "-".    '    "'     "       .7,       h.  ,.; ... 7 - „-- ‘->w-     ~ n,.r — ■—      r .m .yr.il ... .   .r..,,.,-.*,,

itONN. APSKR. TRILYPE 
I GEGUŽINĖ IR DAINP 

DIENA
14 Praneša, kad visos kuo- 
r bos iš įvairių lietuvių ko

lonijų bus reprezentuoja- 
Jtoos Gegužinėje ir Dainų 
Dienoj^ birželio 9 d.

; * Chorų, vedėjai deda pas* 
j tangaSj kad Slavinus dai- 

pLninkes-kus.
Vietinė komisija dirba 

fc stengiasi viską priruoš
ti, .kad būtų galima ave
lius tinkamai priimti.

Reikia priminti, kad šių 
i pietų Gegužinė bus nepa- _• -   —-
. [WILIIAM J. CHISHOLM

: GRABORIUS
*4SJfJEkVMziiSf. PATARNAVIMAI
i 331 Sinith St.,

PROVIDENCE, R. I.
► Tel^phone:
' Ofiso: Dėxter 1952 " -
?' . Namu: H. 6286

----------------------

L 7582
Specialistast 
PLUMERIS

WATERBURY, CONN., RADIO DAINININKŲ droje gegužinėje šių metų birželio 9 d., Maenner Chor 
GRUPE, kuri dalyvaus Lietuvių Darbininkų Sąjun- Parke, Orattgę Avė., West Haven, Conn. Grupei vado- 
gos, Moterų Sąjungos ir S. L. R. K. A. apskričių ben- vauja kompozitirius Aleksandras Ąleksis.

!i WATERBDRY SAVINGS BANK į
!į WATERBURY, CONNECTICUT J

. Brooklyn Office
/ ’ j

Waterbvry’o Savings Rankos Brooklyn’oSkyrius gali aprū- 1 
pinti tavo visus banko* reikalus. j

Tos pačios banko* knygutės, kurias gavote nuo Waterbury į 
Savings4' Bank galite naudoti ir. Brooklyn’o Rankoje. Taipgi 1 

turime: ?

CHRISTMASIR VACATIONCLUBS Į
TRAVELER’S CHECKS J

FOREIGN DRAFTS J
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. > j< 

793-797 Bank Št. ' J n

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų : siuntinio 
agentūra, Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, rastai. Pardaviau 
jaml lietuviSIcl lalkraSčlai ir knygos 

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

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

prastą, nes turėsime pro
gą pirmą kartą išgirsti, 
Lietuvių Orkestras — Lit- 
huanian Little Sympho- 
ny), kuris išpildys muzi- 
B programą, vadovau-

ąterbury, Conn. . <.
Bus ir kitokių pamargi- 

nimų kaip tai lenktynių ir 
Šokių, kuriems gros Melo- 
dians Orkestras vadovau
jant Norbertui Aleksiui iš 
VVateibury, . Conn. Gros 
lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. ’ ’ >

Vieta graži ir patogi. 
Kiekvienam bus gera pro
gą pakvėpuoti tyru oru ir 
pasigėrėti gamtos grožy
bėmis. x '

Gegužines vietą galimą 
lengvai surasti, nes randa
si ant Boston Post Road. 
Važiuojant iš Manchėstęr, 
Hartford ir New. Britain 
reikia važiuoti Route nr. 1, 
BostonPost Road. 'a ■ '

IŠ New York reikia va
liuoti per miestą ir paskui 
pasiekti Milford Turnpi* 
ke. Privažiavus Milford 
Turnpike reikia važiuoti 
tiesiai į kalną, Orange A- 
ve, ir ten kairėje randasi 
Maemier Chor Park. \

Važiuojant iš Bridge* 
port, Milford u* Danbury 
reikia važiuoti Boston 
Post RoadįNew Haven 
kol privažiuosite Orange 
Avę ir dešinėje rasite iš
važiavimo vietą.

Jtvięčiame visus Conn. 
Lietuvius ir iš kitų valsty
bių atsilankyti į šią Trily
pę Gegužinę ir Dainų Die^ 
nąf <

Rengimo Komisija:
F. Rumskas 
V. Norkūnas 
M. Jekubaitė.

Tel. BEiter 2053

BtGĖLSIŪR BROOM CO.
ISdirbSjai..

ŠLUOTŲ ir ALVOTILIV 

c 25 Danforth St.,
’ PROVIDENCE, R. I.

čių bei merginų gražia 
tvarkia eisena atėjo į šy. 
Andriejaus bažnyčią gie* 
dodamoš Sveika Mafija, 
su gražiais pluokštais rau
donų rožių bei baltų leli
jų pasipuošusios baltai bei 
mėlina spalva, šd žaliais 
vainikais ant galvų. Prisi
artinę pre stovylos5 sudėjo 
gėles prie Motinos šven
čiausios kojų. P-Iė M. Na* 
bąriutė, pirmininkė Soda- 
liečių kuopelės, pasipuošus 
baltai sųvelionu, uždėjo 
baltai žalią vainiką ant 
Motinos Švč. galvos. Šis 
gražus viešas pagerbimas 
Motinėlės Dievo, darė gra
žų jausmingą įspūdį į 
žmones, kurių buvo prisi
rinkę pilna erdvi Šv. An
driejaus bažnyčią. Kun. P. 
P. Karlonas pasakė turi* 
ningą pamoksą, apie Gar
bę ir Meilę Dievo Motinos. 
Tą pačią dieną iš ryto įvy
ko pirma Šv. Komunija 
parapijos vaikelių, kurių 
buvo apie šešiosdešimts.

RENGIASI VYKTI J TRI
LYPĘ GEGUŽINĘ

L.D.S. nariai bei Š.L.R.K 
A. ir Sąjungietėę rengiasi 
vykti , į trilypę gegužinę, 
kuri įvyks 9-tą dieną bir
želio, 1935 m; Maenner 
Chor Park, West Haven, 
Conn. Bušai jau nusamdy
ti, kurie išeis nuo šv. An
driejaus bažnyčios. Norin
tieji ant buso vietą užsisa
kyti, kreipkitės pas P. Po
škų, K. Steponaitį, A, Gur- 
slų, A. Tamošaitienę,' B. 
Mičiūnienę. Laikas važia
vimo bus paskelbtas vė
liaus^ Patariame bei kvie-* 
čiamę visus vietinius .bei 
iš apylinkės lietųvius-ves 
dalyvauti minėtoj geguži* 
nė j, nes bus viena iš sma
giausių apylinkėj, kadan
gi pasižadėjo dalyvauti ke
turi parapijų chorai, kaip 
tai: Waterbury,. Hartford, 
New Britain ir New Ha
ven su savo garbingais va
dais. Bus ir šiait) visokių 
žaislų, tad bus gerą proga 
laiką praleisti, ir pasigėrė
ti gražiąja pavasario gam
ta, ir pasivažinėti. Ątsi-

birželio yra Šv. Sekminių 
švente, tai kaip tik bus pa
togus laikas susieit su* gi
minėms,. draugais, bei kai
mynais. Tad nepasilikim 
namie nei vienas. Visi 
ruoškimės į gegužinę.

A. a. Pranas . Vaičiūnas 
persiskyrė su šiųcr pasau
liu 17 d. gegužės, 1935 m. 
Palaidotas 20 d., gegužės 
iš Šv. Petro; ir Povilo pa
rapijos bažnyčios Kalvari
jos kapuose. Paliko nuliū
dime žmoną Marijoną Vai
čiūnienę (BonikOnaitę) sū
nų Bronių 20 metu, dukre
lę Aleksandrą 17 metų. 
Lietuvoj . 2 seseris ir tė
vus, ir brolį Rusijoj. A. a. 
velionis priklausė prie L. 
D. S. 16 kuopos. Mirė su; 
laukęs 48 in.1 Al a. Vaičiū
nas kilęs iš Lietuvos, 
Kveitkų parapijos. Atvy
ko į Ameriką jaunas būda
mas. Rūpestingai išauklėt 
jo savo vaikelius ir rūpi
nosi kiek gaĘnt juos išau
klėti bei išmokslinti. Daug 
darbavosi parapijos dar
buose. ; Kelis metus buvo 
kolektorium. Jlsėkis ramy
bėje. A. a. PSno šeima ta
ria nuoširdų ačiū visiems 
dalyvavusieji^ jų vyro ir 
tęvo laidotuvėse. O. B.

bėtojų, tkaip tai: Kun. 
Skruodehis iš Marianapo- 
lio Kolegijos, Mr. Ray- 
mond Fanning (°Waterbu? 
ry American and Republi- 
can” redaktorius) ir Ad
vokatas Vincent Scully iš 
Waterbury. Bė to kalbėjo 
daug iš narių tarpo. Tvar
ką vedė Juozas Dubaus
kas. Be to programoje bu
vo ir kitokių dalykų, kaip 
tai: File ir Drum Corps 
pasirodė po vadovystę gra* 
boriaus Stokes, arihonis- 
tai Degimas ir Markevi
čius ir kiti. Vienu žodžiu 
viskas kuopuikiausiai klo- 
josi, kas darę garbės netik 
Šv. Vardo Draugijai ir jos 
nariams, bet ir visai mū
sų parapijai bei lietu
viams. Valio, Šv. Vardo 
Draugijos nariai. Ištesėki
te! / ;

LIETUVIŠKOS VEDY
BOS

? Šiomis dienomis lietuvių 
bažnyčioje apsivedė graži 
lietuvių porele, Felicija 
PMkunaitė ir Jurgis Ruce- 
vicius. šlįūbą davė jos bro
lis kun. Antanas Plikūnas, 
kuris dabar darbuojasi 
Beaufort, South Carolina.* 
Jam asistavo kunigai Mi- 
halėk ir Kripas. Linkime 
naujai lietuviškai porelei 
laimingos kloties ir gra
žaus sugyvenimo; / Jiedu 
tuo tarpu apsigyvens pas 
tėvą ant Bond Street.

HARTFORD, CONN.

tis ir Gradeckas,’ aldermo- 
nas Haggard ir ponas Ro- 
gers. Dalyvavo ir spelting 
Bee. kontesto laimėtoja 
lietuvaitė Ona Slivkaitė. 
Vakaro vedėjas buvo Ma- 
šiotukas. Dalyvavo įžymių 
asmenų kaip tai daktarai 
Aukštikalnis su žmona, 
daktaras Mikolainis „ su 
motina, kunigai Karlonas 
ir Kripas ir daug kitų. 
Vienu žodžiu vakaras pra
ėjo sėkmingai ir ilgai pa
siliks mūsų mintys^

ŠVČ. TREJYBES PARA- 
RIJOS VYRŲ KLUBAS

’ Šį* klubą įsteigė kun. 
Gradeckas, kuris dabar tu
ri narių apie 150. Tai sui
ma savo glėbin ir jaunuo
sius ir senuosius. Gegužės 
23, moklyklos salėje įvyko 
metinis jųjų vakaras. Tū
rėjo vakarienę ir gražią 
programą. Vakaro vedėjas 
buvo kun. Kripas iŠ Wa- 
terbury. Kalbėjo šie asme
nys: kun. Ražaitis, Kazi
mieras Šimkus, * Vincas 
Šeigis, Astrauskas, dakta
ras Mikolainis, - ir garbės 
kalbėtojas Stąsys Jęzuke- 
vičiuš iš Thompsonville, 
Conn. Pastarasis kalbėto
jas turi aukštą vietą poli
tikoje, nes jisai priklauso 
prie Štate Legislature ar- 
ba. veikia jisai prie prave- 
dimo naujų įstatymų. Ji
sai paaiškino, kaip State 
Capitol yra veikiama, Ko
ki procesura. arba tvarka 
ir tt. Matyti, kad jaunas 
jr gabus vaikinas ir gali 
aukštai prasimušti. Ir ne
prastai lietuviškai kalba. 
Prie progos, per šią vaka
rienę buvo suteikta Onai 
Slivkaitei, ‘ kuri išlaimęjo 
^pelling Bee Kontestą; do
vanėle nuo šios vyrų drau
gijos. Valio, lietuviai vy
rai ir vaikinai laikykitės 
ir lai vis auga stipryn jūsų 
draugijėlė!

Pirkėjas: ^Paukštis, kurį tam* 
sta pardavei man kaip gerą dav 
nininką’ neeiulbejo per ■ visą lai. 
ką, kai aš jį turiu”.

Pardavėjas t wO,jis labai pro
tingas paukštis ir Žino, kad už 
jį neužmokėta ir jįs nenori čiul- 
bėti skolonn.. (^Kikerikiy Wien).

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS 

Aš Jonas Sseslauckas, jau a- 
pie vienuolika metą, turėdamas 
suparaližuotą kojią ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir sdpriua rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu duraŽančiu už vie
ną dolerį ; su persiuntimu $1.05.

Kas nbriU įsigyti gerų rijan
čių siųskite pinigus Šiuo adresu: 

John Shislosky,
King ’s County Chronlc Hospital, 

Ward K 42
•* BrooMyn, N. Y. "

'ĮSTEIGTA 1903 
t Telefonai:

Waterbury Enterprise 6500
New Britain 321

T- ' ...
T Tel. 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS 

476MainSt, 

NEW BRITAIN, CONN.

RIEKS. KARTONAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai pris'iruošes patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktj 
visiems Connecticut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Cbestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

MOTINOS ŠVČ. APVAI- 
NIKAVIMAS

Gegužės 26 d.*, Sodalie- 
tes iškilmingai apvainika* 
vo Motinos Švenčiausios 
stovylą. Iškilmes įvyko 4- 
tą vai. po pietų. Skaitlin
gas būrys jaunų , mergai* minkimf kad 9-tą JiienĄ

ŠVENTO VARDO METI
NE BENDRA KOMUNL 

JA IR PUSRYČIAI . • » . z .
Gegužes 26 d., sekmadie

nio 8 vai rytą, bažnyčioje 
įvyko • metine Šv. Vardo 
draugijos Bendra Komuni
ja ir šv. Mišios. Pamokslą 
pasakė kunigas . Gradeo 
kas. Po mišių, kuriose lau
kėsi iki 200 „Šv.. Vardo 
Draugijas narių, senesnie- 
jb ir jaunesnieji, visi ėjo i 
salę pusryčiauti ir pasi
klausyti gražios ir turiniu* 
gos programos Be vietiniu 
kunigu buvo ir svečių kai*

CONN. LITHUANIAN 
CATHOLICS’ BANQUET

Milžiniška • visos Conn. 
Valstybes lietuvių katali
kų jaunimo draugija arba 
C. L. C. turėjo savo meti
nį Victory Banųuet, Hotel 
Bdnd salėje, Hartford, Ct. 
Gegužės 18 d., susirinko i- 
ki 200 jaunimų. Puikiai 
atrodė , ir visų akis traukė 
ne tik mūsų gfažiai apsi
rėdę ir švelniai apsieiną 
jaunikaičiai, bet ir skais
čios gražios musų lietuvai
tės. Visi bei visos turėjo 
gerą laiką. Buvo ir kalbų, 
kurias sakė kunigai Ražai-

NOTARY . Telefonas:
PUBLIC , STagg 2-5043

MATTHEW P. SALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS .
GRABORIUS

660 Grand Street, . ‘ '

BROOKLYN, N. Y.

Paikiai Jrapftoa dvi koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti do
vanai. Nuliūdimo valandoj .krolp 
kits* pas mus. Patarnavimaa yra 
nitlkrlntas Ir ui prieinama kaine.

IW«t>hone StVHt ■
NOTAHY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GR^BORIUS

Metropolitan Aw.
BROUKLYN, N. X 

Priešais Apreiškimo parapijoa 
jBaihyči<

Pammdau Automobilius ’W- 
tuvėrns, Krikštynoms h viso

kiems pokyliams.

blxnlttl<!, pr*»wnlnkal. 
kurie skeWti “Derblntake* titrai . 
verti skaitytoj^ peramo*.

y Įsi “Darbluinkt**.
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