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Lietuvių Diena 
Marianapoly Varšuva — Gardine, Su

valkuose ir kituose lenkų 
okupuotuose Lįetuvosmie- 
stuose lenkai suruošė po-Liepos 4 dieną čia pat* Lietuvių kolonijose judėji

mas didelis. Visi ruošiasi vykti į tą nepaprastai gra
žią mūsų įstaigos — Marianapolio Kolegijos parką, 
Thompson, Conn. •
-—So. Bostono lietuvių šv. Petro parapija ligi savo 
gegužinės neparodė didelio viešo' susidomėjimo loe- 
tuvių Diena, nes visos pastangos buvo nukreiptos į 
savąją gegužinę. Bet dabar So. Bostono lietuviai kaip 
ir per pereitus dvejus metus smarkiai ruošiasi važiuo
ti į Marianapolį, liepos 4 d.,, SPECIALIU TRAUKI
NIU, kuris išeis tuo pačiu laiku, kaip ir pereitais me
tais. Bilietų kaina ta pati, būtent/ $1.50 į abi pusi 
(round trip). Bilietų galima gauti “Darbininko” admi
nistracijoj, pas graborių Juozą Kasperą, 494 E. Broad- 
way, South Boston, Mass.; pas krautuvininką Kastan
tą Šidlauską, 918 E. Broadway, South Boston, Mass.; 
pp. Šidlauskų aptiekoje, 375 W. Broadway, South Bos
ton, Mass. ir pas draugijų ir parapijų darbuotojus.

Kleb. kun. Pranciškus' Vįrmauskis, nuoširdus 
Darbininko ir Marianapolio Kolegijos rėmėjas, ragi
no parapijiečius sueiti į Federacijos skyriaus susirin
kimą, kuris Šaukiamas Lietuvių Dienos reikalu. Kleb. 
kun. Virmauskis kiek laiko atgal iškėlė naują suma
nymą parapijos komisijos susirinkime, kad parapijie- 
čiai Lietuvių Dieną remtų ne tik važiavimu, bet ir do
vanėle, būtent, prieš Lietuvių Dieną išleistų ką nors 
laimėjimui ir pelną atiduotų Lietuvių Dienos iždan. 
Tai labai girtinas sumanymas. Tikimės, kad šiais me
tais southboštoniečiai dar gausiau parems Marianapo
lio Kolegiją, ir Darbininką gausiu dalyvavimu ir dar
bu, ypač po taip sėkmingo savo parapijos išvažiavimo. 
Džiaugiame^. ■

Worcester, Mass. . Šv. Kazimiero parapijos pa
rapijiečiai, kleb. kifih Augustinui Petraičiui ir muzi
kui p. Juozui žemaičiui vadovaujant, smarkiai dar
buojasi, kad sudarytų gausią tos parapijos reprezen- 
~&cijąLi<^vi<DkįpjA•-* 7' “•

Aušros Vartų parapijos parapijiečiai, vadovau
jant klebonui kun. Kastantui Vasiuį ir muzikui Bal
siui, organizuojasi važiuoti į Marianapolį, liepos 4 die
ną, kad parodytų Lietuvių Dienos dalyviams, kad tos 
parapijos žmonės yra “good sports” ir, kad jie užsi
tarnauja plačiosios visuomenės paramos užbaigti sa
vo bažnyčią.

Praneša, kad abiejų naraniju žmonės važiuos į 
Lietuvių Diena SPECIALIU TRAUKINIU. Kelionės 
bilietų kainos i abi pusi (round trip) tik 75 centai; 
vaikams iki 12 metų pusę kainos. \ ■

Cambridge; Mass. ■— Klebonas kun. Pranciškus 
Jųškaitis labai nuoširdžiai pritaria Lietuvių pienai. 
P-nas Antanas Vaisiauskas, buvęs LDS ilgametis Cen
tro Valdybos narvs, jau kiek’ laiko atgal teiravosi a- 
pie Specialu Traukini irv važiavimą į Marianapolį. Tai- 
gi Cambridee lietuviai, kaip kasmet, važiuos su bos
toniečiais SPECIALIU TRAUKINIU ir BUS’AIS.

Brockton, Mass. —- šįmet šv. Roko parapijos pa- 
rapijiečiai. klebonui kun. Jonui Švagždžiui, kun. J. 
Petrauskui, adv. J. Verackai ir Julei Jakavonvtei va
dovaujant, smarkiai darbuojasi, kad Lietuviu Dienoje 
turėti savo stalą ir kad į Lietuviu Dieną vyktų trigu
bai daugiau žmonių kain pereitais metais. P-lė Julė 
Jakavonvtė, Lietuviu Dienos t iždininkėj vadovaus 
“Beano Party’< Adv, Juozas .Vęrącka rūpinasi aviaci
ja. Kun. J. Petrauskas, kuris keletą kartų buvo nuvy
kęs į Marianapolį, prižiūri, kad visi komisijų nariai 
sau pasiskirtus darbus atliktu 100

BrocktonieČiai organizuotai vyksta 5us*ais. Kiti 
automobiliais, o bus ir tokių, kurie važiuos SPECIA
LIU TRAUKINIU kartu su NorwoodieČįais. Jie va
žiuos i Norwood aūtomobiliais arba bųs’ais, o iš ten 
traukiniu. \

Norvvood, Mass.— Šv.' Jurgio lietuviu paraoiįos 
parapijiečiai, vadovaujant kleb. kun, S. P*#KneiŽiųį, 
kol kas laukia ką padarys' didžiosios lietuviu koloni
jos. Norwoodiečiai ir pereitais metais su pasiruošimu 
į Lietuvių pieną ^nesiskubino, nes 'jie j vieną savaitę 
gali suorganizuoti ekskursantus ir Lietuvių /Dienoje' 
nroporcįonaliai taip gausiai dalyvauti, kšln ir kitų 
kolonijų. Tikimės, kad norwoodieČiai ir šįmet vyks 
SPECIALIU TRAUKINIU? tuo naciu laiku ir ta na- 
^Sia kaina, būtent, $1.25 į abi pusi (round trip)< Kelio
nės bilietu galite gauti pas vietinį kleboną ir kitus, 
darbuotojus. \

Lavvrence. Mass. — Šv. Pranciškaus parapijos 
draugijos ir visi narapijieČįaL smarkiai veikia, kad į 
Lietuviu Dieną iš šiaurės daugiausia nuvažiuotų. Kle
bonas kun. Pranciškus Jūras, dar Lietuvių Dienos Ko* 
mitetui nesusiorganižavus, pareiškė, kad io parapija 
nuoširdžiai remia Lietusiu Dieną ir gausiai bus re
prezentuojama. Šiandien darbas eina visu smarkumu. 
Kleb. kun. Juras išdalino Lietuvių Dienos Komiteto

/ Pabaiga 2-rame puslapyje

dus. Gardine sužeista dau
žau kaip 60 žydų. Suval- 

1 tuose taip paVdaug sužei
stų. ’ '

Meksieo City— Meksi
kos miriisterių kabinetas 
rezignavo; Prezidentas La* 
zaro Cardenas išėjo prieš 
Gailės, faktinąjį Meksikos 
diktatorių. Abu yra žiau
rus katalikų persekiotojai. 
Susikirtimas įvykęs dėle* 
konominių klausimų. Bet 
gal ir dėl valdžios lovio.

Omaha, Nebraska — So. 
Omaho j streikuoja_gatve-

r
14 d.įvyko riaušės. Vienas

Omaha, Nebrąska -

• tariu dūrbininkal. Birželio 
14 d. įvyko riaušės. Vienas 
darbininkas nušautas, Še
šiolika sužeista. Tai jau. 

į trečios riaušės. Pereitą 
rečiadįenį riaušėse sužeis
ta šeši asmenys, o ketvir
tadienį dvylika.

Londonas — Anglų - vo
kiečių jūrių pasitarimai ei
na prie užbaigos. Vokieti
jos diktatorius Hitleris 
priėmė Britų reikalavimus 
sumažinti laivyną. Vokie
ti ja«utinkatlirčti35 nuo
šimčiais mažesni laivyną 
kaip Anglija.

Washington — Preziden
tas Roosęvelt pasirašė taip 
vadinamą “skeletoninę’'1 
NRA.

. j.,..... ■

. Kaunas — Lenkų radio 
skundžia Lietuvos radiofo
ną, tarptautinei radio są
jungai dėl gegužės 19 d., 
pasakytos kalbos apie Pil
sudskį.

Cambridge, tMass.—Har
vardo Universiteto moksli
nė ekspedicija betyrinėda
ma atskeltą gabalą uolos 
iš jūrių dugno daugiau 
kaip 2,000 pėdų, gilumoj, 
už 120 mylių nuo Nantu-: 
cket/fealos, rado, kad auga
lų ir gyvūnų liekanos liu
dija, jog 30 iki 105 milijo
nų metų atgal toje vietoje 
buvo Amerikos sausžemis.

Kaun& — Lietuva pirks 
iš Rusijos už du milijonu 
litų tabako.

——’— '.-y.
Kaunas — šiomis dieno

mis gavome žinių, kad 
Lietuva atmokės amerikie
čiams Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus, kurių 
terminas sueis liepos .1 
dieną, šių metų. Bonus at
mokės Lietuvos Atstovy- 

. bė Washingtone, kurios 
adresas tilpo pereitame 
Darbininko numery,

Kaunas 1 — Pasaulinis 
i Lietuvių Kongresas įvyks 

rugpiūčio mėnesy Bet dėl 
t jo dar nėra susitariusibs 

Lietuvos organizaci j o s. 
Taip rašo Lietuvos spau
dą. .

Boston, Mass. —. Birže
lio 14 d., mokyklose pa
gerbė vėliavai Pagerbimo 
iškilmėse dalyvavo 20 tau
tų, tarp, kurių ir lietuvių,

New York ~ Kumščio 
čempijonu liko Jimmy 
Braddock. jis nugalėjo 
Max Baer. ;

Durban, Natai, Pietine 
Afrika — Birželio 13 die
ną čia pasirodė sniegas, 
kurio gyventieji žmonės 
per visą savo gyvenimą 
nėra matę. Prisnigo gana 
daug, bet tas sniegas greit 
sutirpo ir vietomis užliejo 
didelius plotus. Potvyny 
septyni asmenys žuvo.

Nęw York 4- Antrasis 
skridimas tebestovį Vieto
je^ Tiesai Lietuvoje jau 
laukia Lįtųa$ęp$r antro
sios su lakūnų Vaitkum, 
nes to skridimo ruošėjai 
pasiuntė į Lietuvą šiokio 
turinio kablegramą: “Gau
ta visų valdžių leidimai ir 
Vashingtono autorizacija 
Vaitkui skristi. Jei oras 
atšils, Vaitkus skris birže
lio viduryje’*. Bęt pats la
kūnas Vaitkus mums ame
rikiečiams pasakoja ką ki
tą. Jis tautininkų laikraš
čiui štai ką pasakė, kada 
jo paklausė: “Pas' muš 
mieste kalba,' kad Lituani- 
ėa antroji jau pereitą sa
vaitę buvo * pasiruošus 
skristi, ar teisybė?” Jis 
atsakė: — Ne. Prie geriau
si^ norų pereitą savaitę 
nebūtume galėję skristi, 
nes iki šiol, dar ne
visai patikrinti ir sutvar
kyti visi navigacijos ins
trumentai ir radio priim
tuvas. Ateinančią savaitę 
patikrinsime kaip veikia 
radio”. Be to turi patik
rinti motorą. “Draugas’1 
rašo, kad su motoru ne
viskas tvarkoje. Taigi ir 
prie, geriausių norų jei 
lėks, tai tik apie pradžią 
liepos. Vadinasi Lietuvą 
dar ilgai turės laukti pa- 
sikeliant Vaitkaus. Pasi
kėlęs ar nulėks, tai čia jau 
kitas klausimas.

KARO STOVIS OMAHOJ

Omaha, NeK.—-Dėl riau
šių pereitos saVaitės tre
čiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį valdžia pas
kelbė karo stovį. Kariuo
menė palaiko tvarką mies
te ir apylinkėje.. , ,

BOLIVIJA IRPARAG- 
UAY UŽBAIGŲ KARĄ
šiomis dienomis Bolivi

ja Ir Paraguay pasirašė 
taikos sutartį. Vadinasi 
trijų metų karas pasibai
gė. Per tuos tyis kiro me
tus žuvo apie 100,000 ka

reivių. _

'mmko” m 
ŽINIOS' Lietuvos Laisves Paskolos 

Bonų Reikalu Pranešimas
4
J

Washington— Bilijoni
nė viešųjų darbų progra
ma prasidės* lapkričio 1 
dieną šių metų. 7

- - -- 'ijtįn 'i j - i).

Washiiigtoiį — \ Sekma
dienį turėjo prasidėti ang
liakasių streikas. Bet ang
liakasių vadas Lewis, pa
sikalbėjęs su; prezidentu 
Rooseveltuj nutarė laiki
nai’streiką atšaukti ir lai* 
kytis senosios sutarties i- 
ki birželio 30 dienos.

EUROPA ginkluojasi
T—

Londonas —- Europos 
valstybės skiria milijonus 
dolerių ginklams ir amu
nicijai. Anglija paskyrė 
$115,000,000 oro laivynui 
ir kitais įdėtais skirs dar 
didesnę sumą. Taipgi Šį
met išleista šimtas milijo
nų svarų daugiau armijai 
ir laivynui.

Prancūzija taip pat gin
kluojasi, neatsižiūrėdama 
į tai, kad, ji tikisi susitar
ti su Vokietija. Ji jau yra 
paskyrusi 10,622,000,000 
frankų (maždaug apie 
$690,430,000) ord laivynui, 
žemėje ir ant vandenyno 
apginklavimui ir jau auto
rizavo valdžią išleisti 3,- 
331,000,000 frankų dau
giau. v
• Vokietija ginkluojasi 
smarkiausiai. Per du metu 
slaptai ginklavosi žemėje 
ir ant vandenyno. Jau turi 
apie 900,000 ginkluotą ar
miją. * .

Mussolini dar stipresnis. 
Italijos armija siekia virš 
milijono ginkluotų vyrų.

sija, neatsilieka ir Baltijos 
valstybės, tarp jų ir Lie
tuva.

SEKMADIENI ŽUVO
. TRYLIKA ŽMONIŲ '

Pereitą sekmadienį, Nau
joje Anglijoje, keliai buvo 
uzkįmšti automobiliais; 
juroje ir ežeruose buvo pil
ną žmonių. Dėl didelio/Su
sikimšimo ir neatsargumo 
žuvo trylika žmonių : šeši 
prigėrė ir septyni užmuš
ta automobiliais.

TEIKS PAGELIA BAL- 
TAKALNIERIAMS

Washington, D. C. j— 
Harry L. Hopkins, viešų
jų darbų administratorius, 
ruošia planą, kad duoti 
darbą profesionalams ir o* 
f isų darbininkams bedar
biams. Planuojama skirtį 
$300,000,000 įvairiems vie
šiems darbams,, kuriuos 
atliktų profesijorialai be- 
darbiai.

> “Vyriausybės žinios’* Lietuvos Laisvės Paskolos 1 
bonų reikalu paskelbė įstatymo pakeitimą, kuriuo nu- i 
matoma, kad bonų turėtojams, kurie nustatytu termi- į 
hu nepristato bonų 'apmokėti, palūkanų mokėjimai .( 
pratęsimas ligi dešimties metų. Palūkanų bus moka,* 1 
ma, kaip ir ligi Šiol, 5% kasmet. ; į

• Kitais žodžiais tariant, šiuo pakeitimu suteikia* j 
ma bbnų turėtojams galimybe, pradedant šių metų j 
liepos mėn. 1 d., pagal norą, prinokusius bonus kuriam į 
laikai pasilaikyti ir pasinaudoti mokamomis palūka* i 
nomis, kurias Lietuvos Pasiuntinybė Washington’e, j 
kaip ligi šiol taip ir ateityje, apmokės senąja tvarkai • 
Šiuo Vyriausybės patvarkymu suteikiama gerą progą į 
kiekvienam Lietuvos Laisvės Paskolos turėtojui ne- t 
siskubinti prinokusį boną iškeisti, bėt tą iškeitimą a* Sį 
tidėti ilgesniam laikui (ligi 10 metų), imant palūkas j 
fcas. ■. '• . * - į

' Lengva matyti, kad toksai patvarkymas yra abi* '] 
pušiai naudingas ir todėl pageidaujama, kad bonų sa* j 
vininkai šia proga pasinaudotų. Apie tai, kuriuo būdu 1 
bus mokamos palūkanos akivaizdoje išsibaigusių ku* 
ponų bus pranešta kiek vėliau. * (

LIETUVOS PASIUNTINYBE. 4

(Šis oficialus Lietuvos Pasiuntinybės pranešimas 
patvirtina Darbininke ir per radio paskelbtas žinias 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonų atmokėjimo reika
lų. Red.) ■;*. ' ' 1

Visiems Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų savinin*. 
kams patariame kreiptis Lietuvos Atstovybėn adre
suodami: Lithuanian Legation, 2622 16th St., N, 
VVashington, D. C. Jeigu siųsite boną, tai geriausiai 
laišką registruoti ip paŠtoje reikalauti, kad prie laišn 
ko pridėtu “retum reeei^t demanded”. > : ‘

4

” {Reikalauja Laisves
' S

15,000 Dalyvavo Demons
tracijoje

Despotas Gailės Baigia 
Savo Diktatoriavimo 

Dienas , '
... .

Mexico, D. F. — Sekma
dienį. birželio 16 dieną 
penkiolika tūkstančių ka
talikų išėjo organizuotai j 
gatvę pareikšti protestą 
persekiotojams ir reika
lauti religijai laisves. De
monstrantai nešė dideles 
iškabas ant kurįų buvo už
rašyta šie šūkiai r “Mes 
protestuojame prieš religi
jos persekioto  jus” ir “Męs 
esame Amerikos žmonių 
draugai, bet ne ambasado
riaus Daniels’*.

Procesija, praeidama 
Tautinį Palocių, sugiedojo 
tautinį himną. Prie palo-

. t

SĘPTYNIOLIKAžMO- 
NfįjlUŽMUŠTA TRAUKI

NIOKATASTROFOJE
• . v I •

Londonas Birželio 15 
dieną, ekspresinis trauki
nis susimušė, su Eondon- 
Newcastle traukiniu arti 
Welwyn stoties. Oficialės 
žinios skelbia, kad septy
niolika asmenų užmušta, 
daugelis sukeistų .

ciaus stovėjo ginkluoti ha*- 
reiviai su durtuvais, be€ 
demonstrantų nekli u d e< 
Paraduoto jai ypatingą dė* 
mesį kreipė RotarieČių, su* 
važiavusių seimųoti, į reli*. 
gijos persekiojimą ir per* 
sekioto jus. I

Tik vienas jaunolis areš* 
luotas^ kuris einant para* 
dai, sušuko : “Mirtis Prezi* 
dentui Cardenas” " 

Pereitą savaitę* rezigna^ 
vo ministerių kabinetas# 
Tarp prezidento Cardenas 
ir despoto Calles nesusi* 
pratimai padidėjo. Carde* 
nas pasiryžęs Calles’ą “nu* 
ginkluoti”. Galimas daik* 
tas, kad jam pavyks, bet 
vargiai jam pavyks tapti 
diktatorium, nes gali kiltil x j 
revoliucija dėl religijoj j 
perseMojBrio, dėl-spaudoB |

lir žodžio laisves.

Mussolini Ruošiasi Atstatyti 
Senovės Romą?

J
i

Roma — Preniięras Mus* 
solini, kalbėdamas 7,000 
karo veteranų, pareiškė: 
“Kareiviai visuomet yra 
pasiruošę išlaikyti Žodį ir 
mes esame kareivių tau
ta”.

Moderniškos Romos liki
mas, sako Mussolini, gali

t SOVIETAI DIDINA 
TRANSPORTACIJA

Maskva — Šiomisjįįąno* 
mis sovietų komisarai už
sakė 50 tavorinių laivų už- 
sienyj, kad kaip norą ats
tatyti suparaližuotą tran- 
spbrtaciją. _ . J

lengvai susilyginti didumu 
senovės Romai. Vadinasi 
diktatorius Mussolini rim* 
tai svajoja apie senovęS 
Romos atstatymą.

IŠEIS I STREIKĄ ’ '
Akroa, Ohio— General | 

Tire and Rubber kompank 1 
jos darbininkai, skaičiuj -M 
1,200, nutarė išeiti į strėfc* 
ką dėlto; kad kompanijų j 
nesilaiko sutarties. Unijos j 
vadai sako, kad Komi* 3 
dienomis kompanija atiei- 
do iš darbo kaikuriuoa 1 
darbininkus, kas priešina- j 
si ūasiražvtal sutarčiai* «-? 1

DU, DAUG SUŽEIDĖ

Šeštadienį, birželio 15 d., 
Naujoje Anglijoje žaibas 
nutrenkė du asmenis: Ke- 
nneth Brown, 24 metų am
žiaus iš Abington, Mass. ir 
Feliksą Olkolski, 20 metų 
amžiaus iš Stamford, Čt 
Daug asmenų sužeidė. Au
dra daug namų sugriovė ir 
žaibas nemažai jų padegė.
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VIETINĖS ŽINIOS
ĮSPŪDINGAI TAGEBBfi

VYTAUTĄ TAMULĮ

Praeitame Šeštadieny 
"Bostone buvo Vytauto die- 
'na. Tą dieną Bostonas vie
šai ir įspūdingai pagerbė 
lietuvį 'jaunuolį Vytautą 
Kazimierą Tąmulj. Pager- 
'be kaip savo sūnų — auk- b 
-lėtinį kilusį iš neturtingų mai apie Tamulio toki ne- 
Metuvių teyų/bet pliekų-.paprastą iškilimą, 
sį Amerikos tautiniame Tą pagerbimą sumanė 
sporte' basebaĮL pačią■ hr proponavo English High 

.viršūnę. ^ * , |8chool yadovyb? su Leo
’’ Pagerbimas įvyko Fen- paley prieky. Lietuvių 
*way Parke. Tą dieną New! tarpe tą sumanymą prade- 
i#ork Yankees žąidė su* jo kelti kleb. kun. P. Vir- 
Boston Red Sox du žaidi- i mauskįs ir didelis lietuvių 
mUr Širmam žaidimui pa J draugas E. Batastini. Pas- 
slbaigus prie “home plate" kųl susidarė veikli grupė r&WraejųtAu^ iŠ Dr.Kasperp, Vyci| X 
dikai Ir Įvairiu grupių at- mimuko ^ Razvadausko, 
Stovai ir šiaip žymūs as/X Skudno, Aukštikalnį© _ - ----------- - ___ __
menys ir ton Tamuliui ta-1 ir kitų, kurie puikiai pasi- kas p-nas V. Sirką su vi- labai svarbus, nes yra 
po įteiktos dovanos su lin- darbavo ir lietuviai buvo sais departmentų direkto- 
įėjimais. gražiai reprezentuoti per Iriais išsėmė visas gąlimy-
* Toje grupėje Lietuvos Lietuvos Vyčius su kuriais [bes biznio pasisekimui. - 
Vyčių 17-tą Algirdo kuopą1 V. Tamulis wa žaidęs Bas- Svečių dųosnumas buvo 
atstovavo Dr. Kasperas į- ketball, kelias žiemas, o palankus bizniui ir jų svę- 
teikdamas grąžų gelių bu- dabar L. Vyčių 17 Algirdo tingumas buvo malonus, 
kietą, kurs teko jo įnamy- ^P- basebąll rateliui vado-1 Jauni baseball sportinin- 
toi Izabelė! Tamūlienei> vauja Vytauto brolis, taip kai L. Vyčių ITAlgirdopiniginę, dovaną (rodos pat geras sportiniųkas, Į kp. iš So. Boston ir Auš- 

'*$60); kurias surinko nuo Julius Tamulis. Sportu ros Vartų par. So. Wor- 
-įetuvių profesionalų ir! * . - -——---- # cester, Mass,, smarkiai
^iznienų p, E. SatastĮni, >TAW^VBLMQ^0p^esl neatsižvelgiant į 
Pr. Razvadauskas, J. Auk-! * .L.-.-. , karštą orą, kuris ir be

.jtikąlrįiSr J. Skudria ir kl- Vytautas Tamulis, tary-Įdarbo kiekvieną šildė be 
Uti. Ėnglish High Schooi, tum norėdamas - įrodyti, pasigailėjimo. Laimėjimas 
rAlumnų vardų, kurią Ta- kad netuščiai tjam buvo su- išėjo southbpstoniečių nau 
mulis lankė ir joje žaidė į-' ruoštas praeitame šešta- dai 8 to 4. ■
.teikė tos mokyklos buvęs dieny toks šaunus ir nuo- J‘Beano” puikiai vedė di- 

*‘Sporto direktorius ir didė-'širdys pagerbimas Bpsto- džiojo choro darbininkai 
-uis Tamulio draugas įr pa- nė, laimėjo jau- šeštą Žąi-r"’ ---------13 T'*x
tarėjas Leo Daley ir tos dimą šiame sezone. Šį kar- 

-mokyklos “head mąster” tą jo tymas (Yankeės) žai- 
uWalter T. Downey. Jie įtei- dė su St. , Louis Mo., 
.dce brangų rankinį laikro- Browns. Jam mėtant bolę 
idėlį ir “dreSsing case°. Ki- Yankees laimėjo 9 prieš 3, 
\tų grupių atstovai kaip tai Tamulių dar parade, kad 
rNorth End Unįon (italų), jis netik gali bolę gerai 
■■ Norcross A. E. iš South*1 Mest,- bet ir ją * mušti, nes 
t-’Dostono, Šv.. Rąž&nČiausdšjktme šaidimėi-jis pabarę! 
-A. A. atstovai. Jie^isivl^.’dr “home run°.: Šport^

* BRADDOCK - NAUJAS 
A ČAMPIONAS ■ * • • * ■ • ■. ■

Birželio 13, Long Island
# Bowl, Nėw 4 Yorke, po di* 
□aktyvą Madison :Squąre
• Garden, įvyko kumštynes 
Už pasaulinį sunkaus svo-

čampionatą tarp žydo 
_jMax Baer ir airio Jimmy 
Jjteaddock. Kumštynės tę- 
?sėsi 45 raundų. Nors visi 
; tikėjosi, kad Baer Brad- 
’docką lengvai sumuš, nes 
pastarasis beveik niekad 
pirmaeiliu kumštiniu k u 
nebuvo laikomas. Bet išė-

* jo kitaip. Braddock laimė
jo punktais ir tapo pasam

’.liniš čampionas. / ,
Toje pat programoje 

kumščiavoši ir lietuvis iš 
; zlVaterburio Juškis (Eddie 

Ifogan) su gana "geru 
kumštininku Jąck McCar'

* thy Bostono* Juškis lai- 
■** paėjo punktais. Tai geras
pliusas mūsų tautiečiui. 

jBių* , kumštynių žiūrėjo 
30,000 žmonių minia, kuri

Ten pat specialėje vietoje 
sądėjo Vytauto mamytė,, 
jo brolis Julius, sesutės, 
kiti giminės ir artimiausi 
draugai ir Vyčiai, {teiki* 
mas buvo įspūdingas. Visi 
vietos laikraščiai tą įvykį 
■fotografavo ir kaip prieš- 
tai ir po tilpo ilgi aprašy-

................... ... .......................... ‘-""i UIT .......................nyi'iiiĮi' r^ii .i^Hįn įųįi

AV. HTRO FM.wa- 
HePAVYKO

; Birželio 16 d.f šv. Petro 
par. metinė Gegužinė, įvy
ko Romuvos Parke, Mon-

u

, VYČIAI WJO LYGIO-
~ ■> Mis ; .

ie

Urbonavičius, K- Jankų*, 
J. tvagždyš, J. Petraus
kas, F, Juškaitę džiaugė
si tokiu nūoŠirdŽiU V&ų 
svetingumu. : Ypač kleb. 
kun. Pr. Virmauskio vai
šingas priėmimas ir vi- 

■_ ... . . , siemš atsilankusiems siun-
tollo, Mass. Siamas nėr : garsiakalbius

įmonių, kaip parapijfe-nuoširdus ačįų maloniai 
čių, taip ir svečių priiirin-’ atsiliepė į visus dalyvius, 
ko gražus būrys, kurie la-! Valio So. Bostonas! » 
bai puikiai linksminosi.

Dienos programa susidė
jo ii sporto, muzikos ir |o* 
Šimų, kuri labai visus už* 
imponavo.

Biznis vyko labai tvar* .kingai ir nuoširdumas sei-^P--mėnesinis susirinkimas 
i mtofokių: didžiojo parapi-lįP^s šiandiem antradieni 
Jos :stolo' B14vininklų,i PirM? I8 vai. vą- 

j Pranciškonių, pasiekė pa- 
• i čios aukštumos.,Šeim|nin-

su savo vadu muz. R. Juš
ka*

Žodžiu, viskas puikiai 
sekėsi ne tik biznio atžvil
giu, bet ir kas norėjo tai 
turėjo pilną “good time”.

' Parapijos ir svečiai ku- 
nigai: Pr. Virmauskis, K.

Valio So. Bostonas!
Rap.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

kare Vyčiųtambary.
~ šitas -susirinkimas yra 

svarbių reikalų, užtadvisi 
nariai kviečiami skaitlių* 
gaį dalyvauti.
U.Apart Visko, turima su
sirūpinti ir mūsų trilypiu 
išvažiavimu, kur įvyks 
liepos 14 d. PALANGOJE. 
Taip pat, čia ir vyčių SEI
MAS. Susirūpinkime!
* Kviečia Valdybą,

Mickevičius, Kundrotas, 
: žhišmonas/Jei jie gali pa
sišvęsti, kad lietuvių re
prezentaciją palaikyti spo
rte, tai ir kiti galėtų.

- Sport. •

.KUR VYČIAI ŽAIS?

N. R06ERI. ABffllD
Tel. Devonshire 7906'

OFISO VALANDOS:

* 3 Malden Street,.
. \ Boston . .

Oi ‘ Praeitam Ketvirtadieny, 
Uolumbūs StadiumL. Vy- 

UJių tymas žaidė šū Milrock 
. tymu nuo Codman 

kDorchester. Žaidimas išėjo 
lygiomis 7 to 7/Vyčių; W 

*mo metiku buvo Julius Ta
dulis gaudytoju Kundrp-

- ■ -tas. ’ ■’ /’’■ :
šį sykį Vyčių tyme Žai-

Jde pagarsėjęs futbolnin- 
‘ -kas AL Bušmonas. Tai Žy-
- mi pajėga/ Tik dar nesi- 
: mato Br. PreŠkinio ir Juo-

Lūkio. Gal Šeimyninės 
’ "pareigos jiėms neleidžia. 

"Bet jukir kitiVyČių žaidL 
kai turi šėimypuiių pareik 
gų, IMI beveik visi yra ve
dę, t: Tamulis, Klimas,

šf trečiadienį, Vyčiai Į 
žais Fens Štadium, (sale 
dailės muziejaus)' su Bos
ton Atbletičs tymu. Pir-Į 
madieny gi žais South! 
Bostone, Columbųs stadiu- j 
me. Ateikite pasižiūrėti.

: VYTAUTAS TAMULIS
. PASVYČIUS

Gavęs progą, Vytautas 
Tamulis, su savo brolių 
Julium birželio 8 d., vaka
re, buvo atvykęs į Vyčių 
bolinę (Trimount Bowling 
Alleys, Broadway I St.), 
kad atnaujinti pažintis ir 
pažaisti. žaidė ir šnekučia
vosi visą yakarą. Kad pa-i 
leis bolę su savo garsia 
kaire ranka, tat *pin boys’ 
turi pasislėpti, nes lazde
les aukštai į sieną atsimu
ša.' Visi buvo patenkinti 
tokiu mąloniu svečiu.

• - ■ Sport. • Į
l * • - K 4 |

*■ Žmogus* tik taek Žmogus, 
kįek jis valios torį. u

''MUŽIKAS j

: Moko muzikos, piano | 
ir dsliuudmflit Spęe|į-|

' les pamokas duodą J 
r! ;■ < • vaikams. • - - j ■
‘ į z . • ’ Adresas,:/., ': j 
• i . 938 B’IteoBdwyr .J ;
I SO. BOSTON, MASSm 

/ ftmoeoeeoeomoaftooeąęoii t1

TęLgo. Boston 0823 į ? į 
LIETUVIS DANTISTAS |

OR. M. V. GASPER |
Arti. Mumcipal Building . i 

525 Ė. Bmadvay, & ’Boston | 
. Ofiso Valandos f 

I Nro 9 iki 12 ryte ix nuo 1.30 IKI į 
j 5 U tane 6 iki-8 yal. vakare. Ofl-; 
jsas uždarytas »ubato» vakarais ir s. 
| nedgldiealais, taipgi seredomfs nuo | 
i 12-tos dieną uždarytas. , 

į i Taipgi aminu ir Ji-Raf i

i

LietuyU Dantistas . .

DR. S. A. GAIVARISKI
(U434UAUŠKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 groadw»y, So. Boiton 

OflsiiH atdaras nuo 10 iki 12 rat 
ryto, nUo 1:30 iki 5:30 pa pietų |r 
nuo 6 iki 9 i, vakare. Šventą dienų: 

pagal susitarimą.

. Tel. So. Boston SBOO 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
851 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 ilfl jį,- imk 
1:W m e nuo imki tt V,.Vi 
.Seredamta .nuo 9 lk|. 12 y, dąmp 
Bubatomia nuq ą Ikf d vbL .vakare.. 
Nedeitpnila nuo 8 jįi Iž Vai^diėhe. 

Į. j (pagal \

eegsėajMMr Z1, 
iW. Trowbridge ttJ0.

JOHN REPSHIS, M. D.
. <mres) - 

LDrruvm gydytojas
Ofiso Valandos: ’2—4 ir 6—S 

ktmjk’lhman arti Central Stf., 
b CajnI>rWger*MiMWi.

LDS. SUSIRINKIMAS

Treęiadienį, birželio 19 
d., įvyksta LDS. 1-mps 
: tuopos mėnesinis susirin
kimas, parapijos salėje, 

492 E. 7th St.
Šią susirinkimas yra 

šaukiamas ankščiau dėlto, 
: tad sekantį sekmadienį į- 
vyką LDS Naujosios Ang
lijos apskričio suvažiavi
mas Woreesterį Mass., tad 
yrą reikalas kuopai išrink
ti atstovus į šį suvąžiavi- 
mą. Visįjįąriai prašomi 
dalyvauti.— - Valdyba.

SUSIRINKIMAS — PA- 
MALPOS

Maldos Apaštalystės dr- 
jos vaidyba praneša, kad 
Visos narės raginamos su
sirinkti, birželio 23 d., 8:00 
vąl. ryto, bažnytinėje salė
ję, ant penktos gatvės, ir 
Visos ‘‘in ’ oorpore” ’ mar
šuos dalyvauti savo inten
cijai laikomose šv. mišiose; 
8:30 vai. . Valdyba.

Naujas Profesionalas
,v/ ‘ ? „ .. ......... ■ r/r

___ Padavęs aplikaeįją,’ iaū-
■ kęs ilgoką laiką atsakymo
■ ir negavęs, darė prisiren-
■ girną stoti } MpGill Upj- 

r ■ versite tą, Montreal, Gana-
■ da. Kuomet jau Kanadoje

Ii ;■ įstojo ir pradėjo mokslą,
i „ / vV gavo iš Harvardo Univer-

■ siteto, kad priimamas.
■ norėdamas pradėjęs mesti, 

P pasiliko Kanadoje gydyto-
jo mokslą studijuoti. Mc- 
Gill Universitetas Kana
doje žinomas kaip vienas , 
iš geriausių mokslo įstai
gų. Jo įsteigimo pradžia 
siekia 1821 m. Jame yrą a* 
pie dyidešimts įvairių, mo* 
kslo šakų (departments/. 
Alfonsas šįmėt, gegužės 
30, garbingai jame baigė 
Medicinos šaką, gauda
mas laipsnius A. M., M. D' 
ir C.-M. . . ' -
* > : ą

— Alfonsas Hepos pradžio
je grįžta atgal į Kanadą į 
ligontoe Montreal Chil* 
dren’s Memprial, Ten spe- 
cilizuosis į Surgery, or- 
thopedics ir įvairias vaikų 
ligąs. Pp metų ar daugiau 
grįš į Cambridge ir čia ža
dą atsidaryti savo ofisą.

Alfonsas būdamas uoliu 
studentu buvo geru irAt
letų. • •.. '

Jo tėvai yra geri, pavyz
dingi katalikai. Vįsuomet 
priklausė ir prikląuso prie 
Parapijos. Jo brolis Jonas 
ir sesuo Ona pėr daugelį 
metų gieda bažnytiniame 
chore* .:

Sveikiname Naują pirofe* 
sijonalą Ir linkime jam ge
riausios kloties ' ir Dievo 
palaimos* jo profesijoje.

ALFONSAS KA2JMIE- 
RAS KALLAN - KALI

NAUSKAS. DAKTARAS- 
GYDYTOJAS

.Alfonsas K; Kalinaus
kas, gimęs gegužės 20, 
1908, Lietuvoje. Jo tėvai; 
Mamertas ir Marijona T— Į 
Kalinauskai senį Cambrid* 
ge’iuje gyventojai. Į Ame
riką Jie. atvyko 1913, atsi- 
veždami Alfonsą vos pen
kių metų. Sekančiais me
tais Alfonsas pradėjo lan
kyti Šv. Marijos Apreiškė 
mo parapijinę mokyklą, 
kurią garbingai baigė 
1922 m. Po keturių metų. 
1026, baigė-Bostou’b Tėvų 
Jėzuitų vedamą Aukštesnę 
mokyklą (High Schooi) .O 
dar. už keturių metų 
(1930) baigė su pasižymė 
jįmu Bostori’p Kolegiją.

Alfonsas turėdamas. pa
linkimą būti gydytoju, 
bandė įstoti į Harvardo 
Universiteto Mediči n o s 
skyrių; •

B* Stravinskų šeimą rei
škia nuoširdžią padėką vi
siems, kurie tik dalyvavo 
surengtoje “Whiįt Party”, 
§v. Kazimiero Vienuolyno 
naudai, jų namuose 129 
Fuller Št. • ~

IŠKDLMINGOS JUNGTU-
".m.. .

'Birelio. 8 d.:šy. Kry
žiaus katedroje įvyko ve
dybos Massachusetts vals
tybės gubernatoriaus. Cur- 
ley dukters ąų Edward Č. 
Donnelly. Iškilmėse daly
vavo tūkstančiai svečių. 
Jo Eminencija: Kardinolas 
0’Connell jaunavedžiams 
suteikė moterystes sakra- 
mentą.z. :v < 4

South Boston’,-r- Trečia
dienį po pičtų atvyko iš 
Chicagds - Pranas r Gudas; 
buvęs; Darbininko redak
torius, Antanas peldžius, 
naujasis Darbininko admi
nistratorius ir ponia Simu
tienė; su sįnum dienraščio 
‘/Draugi i redaktoria u s 
Žmona. .Pastaroji; aplan
kius Darbinihką, pp. Glį- 
neckįus,. Kikutis ir Su sū
num Leonardų/ kuris mo
kosi Mariąpapdlio Kolegų 
$jjė, iivyjfęt; į Kolegiją. 
Pirmadienį visi grįžta Cm* 

-.cagon. ;■ - '

• - .....a-—1

South Boston

r/. ,* u v - S*

MUZIKOS MOKHU
M. TrclhaviČiutŠ, moMy* 

to ja, mokoiftuzikos pianu.
j : ; M yr& baigusi * :

PIĄNOFORTi: . (
,KOLEGIJA

444 E. Sixth Street, 
Sę. Boston, Mase.

F. MAUKUS
MBTUVI8 GRABORIŲS 

148 Colujnbia St.
CAMBRIDGB, MASS.

Telofm*ai:
Ofisas; TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

OUEEN ANNIAUNDRT,
- INC. -

' umm SKAIDYKI* 
Skalbiame ir. prosinamė visokius 
drabužiu*. Mes,paimame lį prista
tome drabuilŪB viaur, kaip tat: 
So. Boston, Čambęldge, Brlgjhton 
Doręhe&ter Ir kitur, PamCglnktU 
ir patyraite, kad gaunate patariu-

’ vlmą Ui pigią kalną.
7-0 Elltry St., So, Boston

Tel, So. Boston 2923

BRONIO KONTRIM
REAL ESTATB

OTm ■
Vftuifce of thę Peace 

Visokios rūSleB apdrauda ir tei
singas patarnavimas.

"598 E. Broadway. So. Boston Tėį Soti. Boslon 1761
■ . Besidence:

120 Marine Rd.» So. Boston
Namutel.: Šou.Boston 2483-W

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

tuvių ir pavieniu ašmenų.
* muiąo .amAs

• * m Broadway, 
South Boston/Mass.

1/į>l.. Sęu..Boston 2029 
1 Mik. 02*2. .

BNB į

Lietuvių piene Mėrianapėly
/į.’. ■ “—4 ■ '

aiškus dfąugįjoms, kurios labat nuoširdžiai, užgyre 
'jiėtuvių Dieną ir beveik visose sudarė komisijas ir iš
rinko darbininkus, kurie tą dieną patarnaus svečiams. 
Lavmenciečiaį važiuoja bus’ais ir automobiliais. Eks
kursantų organizatorium yra Lietuvių Dienos Komi
teto narys P- S. čeikauskas. :.;

. ' Providence, R. I. Šv. Kazimiero parapijos para^ 
njiečiai, kleb. J<un. Jonui Vaitekūnui iy p. ČiOciuir 
lietuvių Dienos Komiteto Vicę-Pirmininkui Vadovau
jant, vyksta gausiai. Be to, providęnciečiai; kaip gir
dėt, turės ir savo stalą, Kadangi providencięčiams 
Matianapplis čia pat, tai jie žada, sudaryti didelę ‘Ąr- 
mijąn šeimininkų ir šeimininkių ir Lietuvių Dienoje 
visiems maloniai patarnauti. Proyidence. lietuviai vi- 
sur pasirodo vieningi, jie ir Lietuvių Dienoje vienin^ 
gaį darbuosis, kad mūsų žymiausiom įstaigom: Ma- 
rfanapolio Kolegijai ir Darbininkui padarius kuodąu- 
gįaūsiai naudos. ? V

Lowell, Mąšs. —- šy. Juozapo parapijos parapijie
čiai, vadovaujant kleb. kun. Pranciškui Strakauskui, 
pereitais .metais labai gausiai pasirodė ne tik skaičiu
mi, bet |r darbu. Klebu kun. Strakauskas per visą die
ną linksmino gausią publiką parke gražiais juokeliais, 
žinĮbmĮs ir pranešimais per garsiakalbius, šįmet gerb. 
klebonas jau pakviestas, taip pat būti Lietuviu Die
nos Vyriausiu Pranešėju. Tiesa, oficialių žinių neturi
me kas ir kaip važiuoja į Lietuvių Dieną, bet riėpficia-. 
liai girdėjome, kad visi važiuojat vieni automobiliais, 
o kiti busAiS. r V . • .

Nashua, M ®L — Šv* Kazimiero parapijos oara- 
pijiečiai sū savo Klebonu Kun; Dr. Bružu, kaip girdėt, 
jku yra.susitarę kaip važiuoti. į Lietuvių Dięną, bet 
oficialių žinių Centras dar negavo* Jie gali iškirsti 
Šposą artimesnėms kolonijoms ir atvažiuoti gausiau
siai. ; A •'

Kitos kolonijos Įtaįp pat smarkiai ruošiasi važiuo
ti į Lietuvių Dieną. Apie jų. pasiruošiMuš parašysime 
kitame hųmęryę \\ ;••• -;;■'

Coniiectlėilt yahtybės lietuvių kolbnijos šįmet 
taip smarkiai ruošiasi į LjetuvhjLDieną, kad .apie juos 
reikėtų prirašyti visą laikraŠtLTen taip.pat ,-SPECIA
LUS TRAUKINYS pradės kelionę nuo, Bridgęport, 
kur klebonu yra kun. M- Bankus, Lietuvių Dienos 
Garbės Pirmininkas; Traukinys eis per. Ansonia,. Nan- 
gątuęk, New Britam, Hartford ir pasieks Mananapo- 
Ij 11 vai. ryte. Trąnsportaoija daugiausiai yra susirū
pinęs kbn. X Kripas. Jis išsiderėjo pigią kainą ir da
bar, tik ragini visus vaŽiuoti'SPECIALJU TRĄUKI- 
NIU. Apie specialų traukinį telpa daugiau lipių kitą* 
me puslapy. « ’ ■ r ” j ** :

Apie kolonijų pasiruošimus vykti,} Lietuvių Die
ną paduosime.Žinių kitame numm^ TaįgF gtoiŠaukia- 
me ,į visus kolonijų darbuotojus, ir prašome siųsti M“ 
nias tęlephonu, telegramais, spepial, cįelivery |r pa
prastais laiškais. Visos žinios bus autvarkytosirpa-M 4
talpytės laikrašty, kkd visi galėtų jausti lietuvių pul- I i®
»ą Lietuvių Dienos reikalu. ; . 1

PIGIAI TAISOME
■ '•'"■STOGUS’:

SO. BOSTON ROOFING OO.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

. 414 W. Broadway 
. ... TELEFONAI:

South" Boston 0574 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

. JUOZAS M. BILIS

f Parduodu įvairiausios rūšies 
aulęsimua ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau. 1

' 3(56 W. Kroadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. ^Boston, .3694

STANLEY
a r. w$4S, saviminkas 

Išdirbtas gerą minkštų 
ggriimp '

: So. Boston, «MI
ganiai: 181-Pį Št., So. Boston

i

oewMeeė»e|<eęiitętfee

S. BARAMUS IR
' SUNOS

Į )5(>niaiaiM ir Į»yiitOTia *iM ;
i ■ ■ V»irtvbfc ' '
LMTUVIŲ GRiBpBIlJS IR

BMJUkMifoTOJJUB
Gyvuoja 26* motai* FstamsvL 

’ •» mas dien% ir įtokth 
. . * ttųai NOTARO Tams 

t ■ Ofisai t ■ •
254 W> BroMw, Boctoš iii. »<m. Boston 2M0

f113 Mum Broaktoa, Mmat ■ ^ĮBmMaalM



< CAKBRfflGE, MASS. 
f 

u, imte s

SrfjMp 23 dienu, 9:00
3vept« į^iioę, intencijai 
uibįugusiu parapijos mo-

. ............ . . .. ............
CambridgieČiai gali pada
ryti. Nuoširdžiai kviečia 
klebonas kun. Pranciškus 
Juškaitis ir rengėjai. Įri- 
tėmykite, kad piknikas į- 
vyks birželio 30 dieną, Ro
muvos darže, Montellą 
Mass.

Chicago Žinios
t.............

ligonbutį jis tuojau ir nu-

MSTFHJ, MASS.
NEP^

linui I.ifj 1 iiliįįifį>įįtl|iĮ,WĮMį M

k^kįZ Giedos vaikučiai ir 
“in cprpore” eis prie šv. 
KommM

BUfelio 30 d. įvyks di
delis ir linksmas parapijos 
piknike Romuvos darže, 
Mentello. Mass. Pikniko 
•šeimininkės jau senai dar-

> buojąsl, renką iš biznierių 
visokiąa dovanas. Jos už
tikriną, kad Šiemet para
pijos piknikas bus geriau
sias. pasižymės nevien 
aąis ir įvairiais val- 

bęt įvairiais Žaidi-
• mals. Sportininkai per na-
• ktis nemiega, galvoja nau
jus iąisius, Visi atvykite 

’ pąipątyti ką lietuviai1

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTU VES
\ Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
• kRosiull daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
Wlk|ti nes jie parduoda šviežius produktus Ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Gegužės 26, nepaprastai 
iškilmingai Moterystes Sa
kramentą priėmė: Kazi
mieras Laurinaitis su Bro- 
nislava Povilaičiute. Dau
gelis pastebėjo, kad gal 
dar pirmas toks iškilmin* 
gas šliubas Cambrfdge.

Birželio 9, prieš sumą 
gerb. Klebonas sušliubavo 
Praną Bueelevičių su Sta
nislava Kolunaite. šliūbas 
buvo ■ iškilmingas ir gra
žus.

Abiem porelėm linkime 
gero, laimingo ir sėkmin
go gyvenimo.

■' "-r-rr-. Kot savo nelaimę.
Chicago (LSB). Birželio ..

2 dieną Marųuette parke į- NUMIRĖ AKLA SENELE 
vyko Dariaus * Girėno Pa- ——
minklo Fondo valdybos Chicago (LSB). Paulina 
ruošta gegužinė, kad pel- Kazlauskienė, 67 metų am- 
niusį kiek pinigų išdan pa- žiaus senelė, kuri nuo tūlo 
minklo statymui. Diena - -
įasitaikė labai graži Ir šil- 
to, tik laike pietų užėjo 
smarkus lytus kaip tik 
;uom laiku, kada žmonės 
;urėjo rengtis iš namų. 
Lytus vienok greitai Pra“ 
ėjo ir išsiblaivė,’ tad publi
ka į gegužinę susirinko 
kiek vėliau paprasto laiko. 
Žmonių prisirinko vąkarop 
labai daug. Gegužinės į* 
eigos davė apie septynis 
šimtus dolerių gryno pel
no. __ _

PAMINKLO STATYBOS 
PRADŽIA JAU ŽYMI

POVILAS BUSHMANAS
48 Orefoęnt Avenue, 

Tetephohe Oolumbia 6702 
29 favty Hill Avenue, 

DOHbfiESTER, MASS.
45 Himpden St., 

lot HIGhlahda 4855 
RQXBURY. MASS.

BEOADWAY MARKEI 
387 W. Broadwąy 

Telephone South Boston .3591

SO. BOSTON, MASS.
SQ. OASH MARKEI 

. Povilas BMtrašiSnas, Sav. 
490Broęidwayf Iel.Š.Boatoa8Į20

GRABORIAI

K. ŠIDLAUSKAS
: 918 E. Broadvay 

Telephone South Boston 1892

JONAS GLINECKAS
5ė2E.EighthSt,, .*

Tel. So. Boston .9621
■ ------------ ■ ' ' 1 ---- --- -—-------V

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi starainkitCa “Darbininke”.

R J. KUNEVIČIUS 
GRABORIUS .

Jau 1$ mėty katy - lietuviams

JŪSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

G R AB ORIUS 
494 E. Broadway, 

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

Zm. 158 W. Tth St
Re s.: Tel. S. B. 3960 

Tataraavimsu, dien* ir naktį

6

—

Reikalu esant kreipkitls: 
‘ŠOŪTHBOSTON 

258W.Broadway 
Tel: K R. 4486 
? MONTELLO V -

, u 16 intervale_SL 
/Tėl:4UQ . .

Tel. South Boston 0815 /

D. J. ZALETSRAS
Oratorius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res. 
z564 Kast Bro&dvay, 

So. Boston, Man.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ PRJOS 
^0 GLUBĄ/MOTIROS švo.

pirmteinkę — Šia Itoksleną
625 ®. 8th Sb. Boston, Mass.
$eį. Eętson 1298

Vice-pirniinhikfi — On< Siauriną 
EL' Ttą St, So. Boston, Mara.

&I. So.; Boston 8422
' RrofRait —‘ Bronę dunįpną ;

29Goutd . St, West Roxbury, Mass.
TelVtefcviy 1864-W' \

Fin. Baž/’— Efarljona MarkoniatS,
8Š Navarre gt., RosUnaaie, Mass.

TEeK rįrintay 0558-W
lidlninkS Cnt Štaniullutfl,

105 tTeat St^St, So. Boston, Mate
Tvarkdari MiteirdlenS,
1512S®- Boston, Mass.

Globto E. JanuSonienS.
SiBoaton, Mass.

* Drtuilja teio steWnkfmwi taiko kas 
antra nternhka kiekvieno ra&neMo.

DARBO TERORAS 
SOVIETUOSEBirželio 23-čio, Lygus 

parke, įvyksta pirmas šv. 
Kazimiero parapijos pikni
kas. Vietos gražesnės ir 
švaresnės nenorėtum, čia i 
rasite didelį plotą žolėtos < 
ir lygios žemės prie pat < 
upės. Medžių pilna. Dulkės ; 
ant drapanų ir čeverykų, 
tai negirdėtas dalykas. 
Taipgi randasi ore šo
kiams vieta.

Prie Sitų gražių aplinky
bių kąip “extra” pamargi- 
irimas atvyks iš So. Bos
tono garsusis Inžinierius 
Stasys Beteškąs su ‘savo 

naussu puikiomis ŪetuyiŠ- 

nomis. Tą dieną, oras tik 
skambės su švelnia ir žavi- 
naneia muzika. Inžinierius 
Beleskas yra veiklus Vy
tis, kurs nuoširdžiai dar
buojasi, kad suvesti lietu
vių jaunimą prie tautiškos 
ir dvasiškos vienybės. Ne
žiūrint, kad pats toks jau
nas, jis pasekmingai varo 
savo radio biznį ir net sve
timtaučiai jo gabumus į- 
vertina. Jisai su savo gar
siakalbiais tarnauja lietu
viškuose parengimuose So. 
Bostone ir šįmet- bus L; 
Marianapolio kolegijoje, 
Lietuvių Dienoj. NorwOp- 
de, svetimtaučių klubas 
jam davė kontraktą groti 
jų šokių penktadieniai per 
visą vasarą.. Tas parodo 
kąip populerus yra “Stan
ley the Radio Man”. Negi- 
graudinsite, kurie ateisite 
į mūsų pikniką.

širdinga padėka tenka 
biznieriui Justinui Žalai ir 
apdraudos agentui Benja
minui Buynickui, kurie 
prisidėjo penkinėmis minė
tos’'garsiosios muzikos į-

laiko buvo apakus ir gyve
no po No. 2817 prie 49 gat
vės Ciceroį kasžinkur įsi- 
drėskė ranką, o nesant 
kam greitai žaizdą aprū
pint kaip reikia, žaizda 
užsinuodijo ir atsiradus 
gangrenai, ranka ėmė grei 
tai'tinti. Senelė išsigando „ 
taip labai, kad ūmai nu- ! garsiakalbiais. Jisai patar- 
mirė. * ' naus su puikiomis lietuviŠ-

------ u..-,-., komis ir jmgliškomis dai-
PIENO VEŽIOTOJŲ

Chicago (LSB). Pieno 
išvežioto jai, dviejų unijų, 
išėjo streikan, reikalauda
mi padidinimo algų pen
kiais doleriais per savaitę 
ir didesnio komiso už par
duodamą gretinę. 'Kol kas, 
streikas eina rainiai, ta
kaus policija mąno, kad 
jei streikas greitai nesi
baigs, tai laikui bėgant 
gali kilti riaušės.

' ■' __ -4__ .... ___

LIETUVIS VAISTININ
KAS PLĖŠIKŲ AUKA

Chicago (LSB). Dariaus- 
Girėno paminklo statymo 
pradžia jau žymi! Cimen- 
iniai pamatai išmūryti i- 

ki reikalingo ąugščio ir 
reikalingos geležys jau su- 
eistos, Dabar einą sienų 
tvėrimas, tik iki šiol darbą 
trukdė dažnas lytus. Pa
minklas bus kylio pavida
lo; iš priešakio platus, su 
dviem kampais, gi užpaka
lin sienos eis smailumon 
Ir baigsis vienu kanųm* 
Paminklo Fondo valdyba 
su pagelba advokato Kai 
dabar dirbą, ’kąd pelnyti w ~ 
trūkstančią pamhiklo stą-l primušę Jiki apsvaigini 
tymui pinigų surpos dal^ipnį pasigriebę kiek ap- 
nedaug jau trūkstą, bet - - * *■
šiek - tiek visgi dąr trūk
sta. : '

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS

Chicago (LSB).' Petras 
Ragaišis, 38 metų am
žiaus, gyvenęs po No. 901, 
prie W. Cullerton gatvės, 
palydėjo savo gyvybę vi
sai netikėtai. Jis pasisto
jęs ant šešių colių ąugščio 
kaladėlės taisė savo namų 
šieną. Pavirtus kaladėlei, 
Ragaišis puolė žemėn taip 
nelaimingai, kad galva pa
taikė į briauną cimentįnio 
tako, ir galva skilo. Grei
tai nugabentas į apskričio

Amer. Liet/ Katalikų Stu
dentų ir Prof esi jbnalų'

SĄJUNGOS
EKSKURSIJĄ

Chicago — Keli ginkluo
ti plėšikai įsiveržę į Justi
no Kulio aptieką. atėmė 
iš jo virš šimto doleriu pi
nigais, ir ji patį pašovę ir

> DRAUGIJOS VALDYBĄ

Pirm. — J. PetraiulcMk
24 Thomas Pferk, So. Boston, Mass.

Vice- pirm. -r-. V. Medonis,
21 Sanger St, So. Boston, Mass.

Eęot Raštininkas — J. Glineckis, 
S Thoman Park, So. Boston, Uaą& 

Fin. Raštininkas'— Alb. Nevlera,
16 Winfield St,...So, Boston, Mass.

Iždininkas — A Naudiitaas, 
885 E. Broadtray, So. Boston. Mate.' 

Maršalka — J. Zaikis, -
7 Winfleld St, So. Boston, Mus.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienį kiekvfėnd mėnesio, 
2 tyį. po pfetu, Parapijos taUįj, 
E. 7th St. So. Boston, Mate.

7:80 vai. vakare, pobainytinSj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
• dm protokolu raštininko,

DARBIRIRRAS
(TĘE W0RKER)

Piiblishetį every Tuesdąy and Friday ezcept Holidays Buoh aa 
■btetv ’Vear, Good Friday, Memorial Day, Ihdepėndence Day, 

: ' .>/■’ Labor Day, Thankagiving and Christmas '
—i.—   - by---------- -— ■

SAlNIJOSfcPH’S LITHUANIANR.O.ASSpOIATIONOr LABOB
Entei-ed ai tecond-claM matter Sept, 12, 1815 at the post Office at Boston, 

Mašs. underthe Actof March 8,1870 .
Acceptance for malling at upeclal rate of postage provlded forin Section 1103 

; • ' Act of Octob«r 8, 1917, anthortad on Jūly 12, 1918

- IiFofyibį finte įer w®ek yearly.. f2.501 .
PARBININkAS

PRENUMERATOS KAINA: 
metamą ..........$4.00 

letams .........|5.oo 
__ ,___: savaitėje metams ..$2.00 

Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00*

Mdderniškuoju x 
motdrlaivįu 

“GinPSHOLM”
•• Išplaukia ią New Yorko 
LIEPOS 3 DIENA 1935 M. 
Per Gothenburgą, Švediją 
Keleiviai išplauk ĮPStoMėlmot 
nauju modenii&u toivu “MA- 
RIEHOLM”, per Baltijos jūrą į 
KLAIPĖDĄ, kelionę laikas 24 
valandos.

Ekskursija užgiriu e 
LIET. LAIV. AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE
Ekskursiją, lidgs: Sąjunęs cen^ 
tro pirmininkai, Jonpa K, Mor
kūnas, Rochesier, 1Į; Y, it Są
jungos centro dvasioa vadas kun.

J. Balkūnas, Maspeth, N. Y.
Norį dalyvauti $?je ekskuriijoje, 

malonBkite kreipto:.
Rev. J. Vosyliui. 2827 W. 23rd 
g., Chicago UI4 Mr. John G 
Morkūnas. 41 WiHHė Dr., Ro- 
chestenN. Y: Marianapoto Col-

tiekos provizijoą, prasiša
lino niekeno nesulaikyti, 
pats Kulis su peršauta ko
ja dabar guli ligonbutyj. 
justinas Kulis kaipo senas 
aptiekorius, lietuviams pla

ŽMOGVAGIAI TEISME

Tacoma, Wąsh. — Birže
lio 12 dieną orlaiviu pris
tatyti į teismą p. Harmon 
M. Waley ir, jo žmona iš 
Salt Lake City. Jie kalti
nami pavogime George 
Weyęrhaeuser, kuri grąži
no išgavę iš to vaiko tėvų 
$200,000. Kaltinamieji kal
tais neprisipažino, bet yal- 
džios teisingumo agentai 
sako, kad jie prisipažinę 
jiems. Teisinas kaltinamie
siems paskyrė $100,000 
kauciją kiekvienam. 

. - •._________  t
• • v .

Paryžius — Užsienio 
spauda pilna anekdotų ir 
pasakų apie sovietų dikta
torių Staliną. Stalino mo
tina gyvena Tiflise, Stipri 
sargyba dieną ir naktį ją 
saugo. Jei ji išeina į mies
tą, čekistai visur seka pas
kui ją. ?
— Nejaugi jūs pasikėsi

nimobijote, klausia tu-. 
ristas. —=- O,'ne/Koks ten matyti iš• temtos sūnaus rankraŠ- 
gali būti pasikėsinimast Šio, kad jo tėvas yra tikras asv 
Tik mes bijome, kad ji ne- las” (Ber Wahre Jakob“, Ber 
pagimdytų naują Staliną. Į lin”).

Tad mes westfieldiečiąi 
kviečiame visus apylinkės 
ir tolimesnių kolionijų bei 
'miestų lietuvius tą dieną 
atvažiuoti pas mus į West- 
fieldą. Męs visi esame pa
sirengę Jus gražiai priim
ti ir maloniai pavaišinti.

Bus įvairių sportų, žai
dimų,. dainų ir kitokių į- 
vairumu bei pajiksminimų.

Pradžia 2 vai. p, m.
Tad visi 23 dieną ne kur 

kitur, bet į Westfieldą^
Rengimo Komitetas.

JUOKELIAI
Nepatenkintas tšvas: Aš nępa» 

tenkintas savo sūnaus pažymio 
iš prancūzą kalbos. '

Ak esu laikraščio ekspertas ir 
galiu matyti iš tamstos rankraš
čio, jog tamsta negali mokyti ma
no sūnaus.Ai? tas nustebins tam- 
stat”. '. . ' ,

.Mokytojasi “Ne, aš esu pats 
rankraščio ekspertas, ir aS galiu

lin”).

Nuvykęs Maskvon, Amerikos Komunistas An
driuj Smithąs gąvp įdarbą “Elektrozavode” (Elektros 
dirbtuvėj). Toą dirbtuvės sienos ir tvoros buvo riulip- < 
dytoš vaizdžiai plakatais, kuriuose buvo nupieštas A- 
merikos ir Rusijos darbininkas, su parašu: “šičia 
tenai”, Ąmerikbs darbininkas atvaizduotas vargšu ir į 
skurdžium, Rusijos gi — puikiai maitinamu ir visa i 
cuom patenkintu. Kokį bjaurų pasityčiojimą iŠ teisy- i 
bes atvaizdavo tie plakatai! 1

Bet Smithas tuoj pastebėjo, kad rusai darbinin
kai netiki tiems melagingiems.vaizdams. Pamatę Šva
riai apsitarusį amerikietį, jie manė, kad tai koką J 
didžponis kąpitąl|stas, bet Smithas jiems užtikrino, ; 
kad jis paprastas Amerikos darbininkas, viens iš 16 \ 
milijonų bedarbių. Rusai išpūtė akis* ' ‘

— Bet kodęl tąmsta taip gerai apsirėdęs ir neiŠba* ! 
dėjęs? —- jie klausinėjo. Pažiūrėk į mus. Štai koką* ] 
mūsų gerbųvisr suskurę, nudriskę, lopas ant lopo — ; 
ir visųbųiet alkani* _ ' ■ . Li j

Tai kodėl jūs nenusiperkate drabužių? — paklau- } 
sė naiviškai Smithas. .

— O už ką mes pirksime? Pinigų nėra. Mūsų vals* i 
tybinėse krautuvėse tokios kainos, kad prie mūsų už- ■ 
darbio negalimą nė svajot ką nusipirkti. I

— Kiek pas jus kainuoja eilė drabužių? 1
— Nuo 1500 iki 1000 rublių. i
— O batąi? •• / ■ •/ / ■ - - J
•— Nuo 30& iki 500 rublių, o mes uždirbam mažiau 

kaip po 100 rublių į mėnesį/ Atėmus visokius mokės* f 
čius ųž “savanoriškas” aukas, kurias priverstinai iš- 
ima iš musų ąlgų, mums jau nė' maištui neužtenka, ne- į 
kalbant apie drabužius. i

Smithas dar vis peikė Ameriką. Girdi, pas mua | 
tai toks" nedarbas, kad buvo suorganizuota baduolių t 
armiją, kuri nųmaršavo tiesiog pas prezidentą į Wa- 
shingtoną. 1

i — Mes tai nė to negalėtume padaryti, — atsakė ru- į 
sai, — esame tiek išbadėję ir nusilpneję, kad rieišlai- į 
kytume ilgesnės kelionės ir išmirtume. i

Smithui pąsidare tiesiog pikta ant širdies dėl to* ! 
kio nežmęniško skurdo sovietų Rusijoj. Dar vienam : 

i dalyke jam teko skaudžiai nusivilti. Jis buvo manęs, - t 
kad sovietuose nėra klasių, kad ten visi lygūs. Bet su 
didžiausią nuostaba pamatė, kad visi ‘Elektrozavode* | 
darbininkai — 24,000 jų ten buvo — yra suskirstyti į „į 
18 klasių; ! Jje taip ir valgo sulig klasių^ kiek kuris - 
figali užsimokeH. PirmĄiBias klaj3ės pietūs, už pusantate į 
rublio, susidaro iš supuvusių daržovių sriubos, košės/, \ 
supuvusios silkės ir “kotleto” iš juodos duonos. Kurie J 
neturi iŠ ko nusipirkti tų “gardumynų”, tie pasitehki- j 
-na lėkšte sriubos, panašios į pamazgas, už 40 kap. 1 
Dar pigesni pietūs, už 35 kapeikas, susidaro iš supu- J 
vusių bulvių su batviniais. Tą maišelienę vadinama 1 
“salota”. Yra tokių darbininkų, kuriems ir ta “salota” | 
pėrbrangi. Jie nusiperka puodelį šilto vandens ir duo* į 
nos plutą. Tąi ir visas jų valgią “darbininkų tėvynėj”, j

Bolševikų propaganda užsieniuose su pasįdidžia* J 
vimu skelbia, KM sovietuose darbininkai dirba tik 7 
valandas į dieną, ir kiekvieną šeštą dieną gauna pasil- | 
sėt. Bet tikrumoje ten dirbama 9-10 valandų į dieną, 
nes žmones nori Riek daugiau užsidirbti, kad neišmir- j 
tų badų. Šeštoji gi poilsio dieną taip pat nėra visiškai 
laisva. Ją dažniausiai sunaudojama “savonoriškam” 1 
darbui, taip, vądiiiąmam “šubotnikui”. Tas ^savanori#- į 
kas” darbas tik taip vadinasi. Iš tikrųjų jis yra pri* 
verstinas, įĮę tąį, kad legaliŠkai, bet komisarų spaudi- * 
mu. Kai tik “savanoriškas sūbotriikas” paskelbtas, tai 1 
visi žino, Kad ręikia stoti darban. Bėda tam, kurs nėr j 
pasirodys. ’ Toki paskelbs koritr-revoliueijoniėriųm ir f 
visiškai iš dąrbo išvarys. Tuomet nors badu mirk, 
nieks į tave nė dėmesio ųeatkrjeips,. nes žmogaus gy* 1 
vastis tai pigiausias daiktas dabartinėj Rusijoj. “Su- j 
botnikuosę” daugiausiai pasižymi komunistai * udar- } 
nikai (smogikai), kurie savo uolumu nori parodyt ko- i 
daugiausiai ištikimybės sovietų valdžiai. Už tai visi | 
eiliniai darbininkai neapkenčia udamikų. j

Smithas pastebėjo, kad išbadėjusiam rusų darbi- 1 
ninkui nevalią kąlbėti apie badą/ Vieną kartą buvo 
teisiama 10 jaunh vaikinų UŽ pavogimą mašinų, dalių. ; 
Į teismo kambarius susigrūdo apie 1000 darbininkų 
pažingeidaųti/ IJ jų vienas jaunas mechanikas pasi- 3 
siūlė gintį kaltinamuosius. Jis prašė teisėjo pasigailė
ti, dėlto, kad Vargšai vaikinai apsivogė dėl bado/Dar- į 
bininkąį entuziastingai suplojo delnais, bet teisėjas ; 
vis dėlto nuteisė juos 10 metų kalėti. Iš sovietų teis- ■ 
mo, žinoma, nieko geresnio nelaukta, ir viskas atrodė -r 
tvarkoj. Bet štąi vieną gražiu dieną jaunas “advoka- j 
tas” kasžinkur dingo, tartum į vandenį įkrito. GPU * 
ranka jį pasiekė, nes paminėjo badą sovietų rojuje... 1

Vienas darbininkas tik iš vargo pasiskundė, kad į 
neturi ką valgyt, ir už tai buvo ištremtas į Uralo miš- 1 
kus. Vienas paminėjo Trockio vardą, ir gavo keliauti J 
į Sibirą. Ūž daugelį tolygių “nusikaltimų” darbininlKų j 
minios pakliūva | darbo stovyklas, aršesnes ui kator
gą. '' • ’ '■ . tl

Iš viso, anotSmith'o, darbo sąlygos sovietuoaec 
tai negirdėtas pasauly — vergiškas teroras. Ant tab 
vergiško darbo teroro remiasi visa “proletarų (toiate^ 
giau komisarų) diktatūra” Rusijoj. v

t

10 Stote St,

Senoji Tėvyne 
Jus Laukia

Aplankykite savo gimtinį kraštą

Greičiausia kelionė I - Lietuvą

Bremen - Europa
Ekspresinis traukinys laukia prie ' 
laivo Bremerhavene „ir* ui tikrina 
patogu nuvykimą J KLAIPĖDĄ

Arte, keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DIUTSCHLAND 
HAMBURS 

/ NIWYORK
ALRIRt BAILIU

Patogus susisiekimas geieiiinkellals 
ii Hamburgo

Informacijų klauskite pas Vietinį. 
Agentą arba ' ;

IAMBIM-AMEBICM INE ■
NOKTI SEIMU UITI 
-353 10YLSTOM SI. BOHTOJT

Gyvenimonei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką | 
venam gyvenkim geraifkol, ilgai ar trumpai, leidžia cb 
gus. ‘ “

. t.



.000,- , įuk^mburge
■ 28.-

, . . ............... į60-
(kolonijose' — 64.030.-

DARBIMHKAS k
M -r A daidtmjėife,lm^^psisVarst^š,*iškiša jį kaipo argumentą.

VYSKUPAS VALAM .SžftffShJSŽ’* .po skęstąs skustuvo, tokių “argumentų”, jis tik paro-
' , ~~—;r----- - A . to kamdesp^fatilksi bolševikai yra priversti ginti

, Minint Vyskupo Valančiaus 100 metų mirties su- gąįę neiUstkOmą posfeiją. ' " 7
kaktįj mums stoja prieš ąkis tojo milžino Vyskupo - j \ Befe; IfolleviOliai puola **D-hį” už ptoiabas tol žemaičio tvirtą kaip ąžuolas asmenyteir idealai.Sa- ržūMmo^laivto GotojV^Me5’UmŪo spė
to vyskupišku uolumu jfe pasiek* pačfŪs Jtota, kad mažojo lėktuvo vairuotojas gal ir tiksliai 
giliausius, lietuvių tautos reikalus: apšviėtą ir blaiyy- susidūrė Su ^Maksim Gorkiū”, kad ji kokialą Ūtos su- 
bę. Mes Žinome, kokiose sąlygos tuomet buvo ap&vie- metimais; suardytų. Sovietų sąjungoj yra tiek fantas
te, rusams Lietuvą bevaldanf. Kaip tik Vyskupo Va- tiŽkų įvykių, kad visokiems spėliojimams yra galimy- 
Unčiaus laikais atėjo uždraudimas spausdinti knygas bės. Spėliojinias tai ne faktas, ir jį galima paneigti be 
lietuviškomis raidėmis. Būrę tai aršaus persekiojimo jokių ceremonijų, būt ir be pasikoliojimų, ką būtų pa-

frMtetetmr __________
. K&ikuriose felyto baž-1 Bet liūdna, kad didelis! vo 1,0146,000 gyventojų, 
rtyčiaa Užlaiko Valdžia, skaičius žmonių visai nie-Į Andoroje -— 6.200, Angli- 
Valdžia žino, kad bažnyčia! kd neduodu. Mū»U pMštolJ0^ r?
yra reikalingiausia vai-’ orgkriizacijto uŠKikybiUiLK/6 Jjfį” ė ~
džlč» dalfe. Baiiyžtt Sten-’ fefirfįt apie—14
giasi užlaikyti tarp savo tortų (į iūetto. Ji užlaiko- įįti.); BūlgMrijofe —0 jitS., 
dUritį itramybę- Tat ma mažomis pajamomis J DknljOjO3.b20.QČ0, ,Dab- 
be nttcfetsbu, keto šiftdnėdTos mažos- aukos sudaro) ėlge — 4ŪŠ.OOO, vbkiėtijo- 

' ‘ _ 66,300.00d, Ėštijbje
* 1.125.000, Suomijoje —

metai. Sėt Vyskupas Valančius nestokavo drąsos ir iš- ' 
tvermes šyiėsti mūsų liaudy Jis pats rašė ir kitus ra- ; 
gfiiO. Plačiau žinoma pamokinanti kilyga “Palangos 
Juzė”, kurioje yaizdžiai aptašoma ValŽieČių įįvėni- 
mas jr duodama sveiku ir išmintingų pamokinimų, — 
tai Vyskupo Valančiaus kūrinys. Jis taip pat yra iš- 
jėidęs daug giesmių ir knygų dvasinio tūrinio. ./ 
- Į blaivybės platinimą VyskŪpaS Valančius buvo į* 
dėjęs visą savoj sielą. Jis mate, kad girtybe ėda lietu
viųtautos branduolį ir yba dvasinio tir , medžiaginio

jokių ceremonijų, būt ir be pasikoliojimų, ką įūfų pa
daręs bet koks kitas Žmogus, tik Ūe bolševikus, kai
riam pasikoliojimąs yra maloniausia ptumogu. Ta- 
čiau, tėisybėfc delbi, reikia pripažinti, kad tas spėliok 
mąs, itors ir būtų teisingas, buvo vis dėlto ūerėikąlm- 
gas, nes galėjo pačĮuoti Stalinui mintį, kad bręšta kdks l 
naūjaš kontt-revbliūciniš suokalbis, dėl kurio vėl bū
tų išžūdyfū Šimtai nekaltų Žmoriių. Visa laime, kad f fe 
mūsū žioptelia! nemokėjo tuo,pasinaudoti.

. Bolševikai prikaišioja mums beširdiškumą, kad 
būk tai dŽUtigėmėS dėl mirties tų tielaimingųjų, kurie

P*, skurdo priežastimi. Jis patyrė, kad girtybe visadosĮnf ažūvodraūge sų “Maksim GorM
E poruojasi su tamsybe, dėlto pasiryžo smarkiai pulti į Jai nė. iš ktir, rodos, tokia išvada ? Aplė dŽiktigsmą ar 
R' abudu priešu draugu —• girtybę, buteiit, ir tamsybę; liūdęšį nebuvo ne kdlbok? konstatuota tik faktas. Jei 
g Tbd& jis taip pabreždavb aplviėtbs ir blaivytos reika-Įreikia dėl to įvykio pasisakytų tai įdės su didelUitšia

ar
Jei

lt tdltoį kraštų attožfevęl didėlę sumą; Jei ineS tikĮ Je “
į AfeėHM, ndanoV kad pusę tų pinigų; kuriją 373S<uj« prancūzi-fote— 

mefėikia tol. (kolonijose r- 65,
užlaikyti, nes bažnyčios'me-bažnyčiaipaaukotume, 800,000), Graikijoje — 
užlaikymas tai yra vai- kunigas neturėtų iš sakyk- [6.033.000, Islandijoje - 
ūžtos darbas. Ar tiesa, kad los apie pinigus kalbėti. Į 114.000/ Italijoje. 42. 
bažnyčia pėrdaūg rėika- Ar jūs kas . savaitė aukb- (kolonijose: *-2.
taal fe ar valdžia fcieit?
žūfi reikamia? [ ' 'Ar > nbte
iždą patys žmones kas f tokią auką davete kokiam f QQ0> Olandijoje
metą pripildo. t ! žmogui? Nūo pavargėlių [000’ (kolonijose — v^.yov.-

Viešų mokyklų Užlaiky- į tokia' auka yra priimtina, OOO); Norvegijoje A-2,860.- 
mūs yra didžiausias valines šitentB Raštas šakoj W Aūstrijoje --6.759.- 
dHos afttite Kašiiiefc Vai-’ “Šita flėtiurtii^a teMS į-Į9g®i TįM2Į® 

 

UlBt išmoltsu X^l^-<i6^metė._daijgWtt„i?Oisus2;L®^“*a:^^nj 
Ifefiij tiž. kijdrvlėnį fiiofe (Luko 21,'3), ■ ....... .

ĮKO< 
Ru-

fe teigumą. Vyskupo Valančiaus laikais buvo išsivystęs' 
tam tikras tipas •— girtuoklio profesijonalo, vadinasi, I 
kai koks nelaimių prispaustas ar doroviškai paslydęs 
žmogus apsirenka girtybę savo amatu profesija. Tą 
patį apsireiškimą matome ir mūsų laikais. Kai kurie 
žmonės tiek Nutolsta nud protingo gyveninio tikšlo; 
kad, jie dirba tik tam, kad tūrėtų iš ko pdsigėft. šei- 
mos, artimų, žmonijos reikalai jiems nėkiek nerupi; 
jų Visos pastangos nukreiptos tam, kad tūrėtų lėšų pą- 

6 sigert. Vyskupui Valančiui labai parūpo tų nelaimin- 
k gų žmonių likimas, it,, kadangi Lietuvoje jų buvo la

bai dkug, tai gerdsis Vyskupas pasiryžo pašvęsti vi
sas savo jėgas tam blogumui pašalinti. Visas jo gytė-

. pįmąs, galima sakyti, buvo nuolatinis blaivybės Vajus.*; 
į eėf tą SūVo darbuotę buVo atsiekęs labai gražių rezul- 
J -MĮ. J. I.MS M«IWM Ltovoj. »«« MMtjgj 

7 Deja, Vyskupo Valančiaus jau nebėra ir draugė
su juo išnyko graži blaivybes madą. Ki

r

Kf. 
k.

leivį / Viešose mokyklose. 
Musų piliečių taksos būtų 
daug mažesnės, jei turėtu- ;

_____ jv me vien parapijines moky?? 
kiiriuos bblšeVikai jaū baigid smaugti. Rodos ir mūsų Į klas, nes parapijinės mot 
komunistai prikalėtų nors retkarčiais pareikšti šato‘ kyklas užlaikyti tiek daūg 
apgailestavimų badaujantiems sovietų darbininkams. I nekainuSj^.
Bet jie elgiasi kaip tik priešingai. Remdami imperia-l liūtiškai tironišką sovietų valdžią; jie padeda smaugti L i
ir badu marinti rusų darbininkus. Už ką toks nežmo- laiko? žmonių taksos val- 
niškaš ketštas? ’ - 7 K; džią užlaiko. Kiekvienas

’y /. ' . ' j pilietis tūri prisidėti prie
Tti ir T avo Pafapiįos Bažnyčia- / . , : 7 & a. mokyklų, pntąfeoš

1 .. ■ /■ Įūamū, kalėjimų, Ūašiaičii|
bažnyčią ir savo kunigus prieglaudas, fr tt. Nbtėda^ 
mjrlėįo; už tai jiė ddūgiaūĮ mas piliečio teisėmis nau* 
dėl bažnyčios davė riegū dotis^ turi piliečio naštį; 
Dievo įsakymai iš jų fei- jnešti. ' T

..ĮalaM ,pri^įyWrilė 4 ^eią
ją apie pinigas, visi mra- Lai kl

SUt KJ Svėotm taM»J “įJĖį. £3Jį 

ino.įstatymą; -?Poto_kara.Legtt v^bįa atstovaS 
hrcs sako: Atiduokite ciesoriui

issirmąv w?uu Bu-ifles je pakfausd.'BSŽuy- 
nų Saliamoną f arjjauną ir čit)Sįfet6vag ^So. Ati.

^a? ^‘“S^es duokite Sievui kds yH 
prirengiamas būtas ne Di Tuoiaus žmonės žfeogai, bet DWuL Aš ^ Lrie^tfe^adeda. Ėaraj^ 
šomis mario jegomisv pn. prieįeralg Iggd. 
rengiauisldidasmanoDie- suteikti?hanią bb
to namams: aukso auksK it Dievo atstovą tfii- 
mdms dalykams sidabto Rbmkltfe

7™[mokykLis, kur jūsų vaike- 
,skaistvarmjams... be td^a išmoksta kaip Dievą 
/nykso akmenų, ir baltų m kaip dorai elgtiš. 
akmenų ir margų ir viso- 
kių brangių akmenų, Ir f 
marmėto iŠ Paro labai aj>- 
ščiai. Ohbeoto, ką paauko-Į 
jau iš mdiio nuosavybės 
maūo Dfevo namams tok- 
Su ir sidabru,,duodu dari 
mano Dfevo namams?., it t 
jei kas atnašauja savo va* 
Įia, tėpripiido SkvO taūka 
šiandien ir teaūkoja, ką 
nori, Viešpačiui.. *

“Taigp, šeimyiių kunigai- 
kščįai ir Izraelio giinlnių 
didžiūnai, taipgi tūksiąn- 
tininkai, šimtininkai ir 
karaliaus lobio užveizdail 
pasižadėjo ir davė Dievo 
namų darbams... Ir visa 
tauta džiaugėsi, aniems 
darant savo Valią prižadė- 
jimu, nes jie atnašavo tai į 

i visa ‘Širdimi Viešpačiui.” 
(I Kr6n.-29; 1—9).

MUSęllt ŽVDįJ
tiksimas -

Mūsų tikėjimas daug | 
daugiau mums duoda ne-Į 7.' 
gu senas. Žydų tikėjimas [ 
davė žydams. Iš tos prie* į į : 
žastieš privalome gaūBiau 1 [ 
mįisų bŪjbtyčią Šęipti. MŪ-lI p^stAŪA: Užsisukant 25 ai daū^aii ėgxempliorių, gausite 
SU Jįatpe mdaei jtbkių t didelę nuolaidą.
žmonių, r kttife bažnyčiai 11 - Siųskite uifoafeyfnua: . \
beveik nieko neduoda. Bet [S “tUlRBiNINKAS”
;iie žmonės iŠ Mnyčfer g jįroad^- . -
i daugiausia reikalauja. Į eetoeeeiii>e»*e»Hi<ei>

LANKYKITE; SAVO 
BAŽNYČIA 

svarbu yta dėl tvarkos 
palaikymo, kad kUnigaš 
savo parapijiečius pažin
tų, ir kad parapijiečiai Sa
vo bažnyčią lankytų it 
vaikelius į jos mokyklas 
siųstų, žodžiu sakant, vi
są, ką parapijiečiai turi 
bendro; jis tūri sūvo para- 
pijinėję bažnyčioje žtilikti. 

Jei kitoje parapijoje. ge
resni pamokslai sakomi, 
tai dėlto neturite savo pa> 
rapijos apleisti,

Pilfeife tik Idme mieste 
gali balsuoti; kuriįme jfe 
apsigyvena ir taksas užsi- 

| moka, nežiūrint,. kad jis 
i mylėtų kitam miestui tak
sas mokėti; nes kito mieš
to taksos daug pigesnes. 
Kaip ii* visur, taip ir baž- 

jj nyčioj turi būti • tvarka.įį^4 
sam susirmicimui: pievas į, - » ėu, Sč' lvarkto^'baŽnyčia g
išbrinko Viėtta tfteito šū-Pa& ^ra felesoriau?-, Zmo* vuoti negalėtų, issirmkb Viė ą fe š Daūg ųtoWų mano,

kad bažnyčia yra koks te
atras. Jie tik tada auką 
duoda, kada bažnyčioj at
silanko. Dėl tos priežas- 
ties kaikuriuose bažnyčio
se kunigai buvo priversti 

? imti aukas už sėdynes. 
; žmones tuč tuojau prie
šintis pradėjo. .

•/ Kada kiekvienas parapi- 
J jietissavp dešimtinį baž- 

, Bažnyčia, norėdama Dieyd t^ygjaį aRduos, tada klebo- 
garbę tarp &ionių ugdyti, nas ig sakyMog ir apie pi. 
P^šęJūaiėria!ės jjaramoū. nigus nekalbės. Tada baž- 

gražiai gyvuok 
Verte... Jurgis Degutis.

iiiamš®jE 
MBįf

1935 tnėtų pftožtoj tarp- 
tąutinio statistikos biuro 
duomenimis Albanijoj bu-

f
simpatija Apgailestaujant tų nelaimingųjų likimą. Ly
giai tokią pat gailestingiausią simpatiją pareiškiame 
& milijonams zūviisių dėl bado sovietų darbininkų,

| Negalį Suvirškinti 
į Andriaus Sihithč
f Mūšų bdlševikėliai daug tulžies išlieja ant “D-ko” 
E ir verkdami prašo jbnobių^ldd pareikstų panieka jo‘ 
K redaktoriams. Už ką gi ? O, u?daugėlį dalykų, kuriuos 
V- / krūvon sutraukas, išeis viena ir ta pati pasaka: vis- 
K ’ kas sukasi apie; klausimą; kaip darbininkams einasi 
K sovietų sąjungoj; Bolševikai sako, kad ten viskas ge- 
k fui: nėra nedarbo, neta bado, esąs didelis pasitenkmi- : 
K, mas, progresas ir tt. JĮė nori; kad ir mes tą patį r ašy- • 

tume apie sovietus. D.ej mėš negalime, ries tai būtų 
w : grynus melas ir stiVedžiojimas skaitytojų.
B_v Sovietų valdžia uždeda griežčiausią cenzūrą ant 
■f7 ateinančių iš . ten žinių, bet .tokioj milžimškoj yalstyi 
B j bej kaip Rusija negalima taip sienų uždarytį l»d 
B;' hieks.per jas nepereitų, Ir pfo tampriausią cenzi’ų 
B; prasiveržia žiniiį apiė tikrąją padėtį sovietudsė. Bol- 
K ševikai visokiais būdais prieš tai reaguoją. Pasamdo 
W užsienio (tam skaičiuj ii- Amerikos) spaudą, kuri ne- 
W riaši iš kailio, kad tą viską užginčytų. Deja, tas nępa- 
E. ‘ Vyksta. Žiriių ateina tiek daug.ir tai tokių skandžių, 
& - paremtų Vietų ir asmenų aprašymais. ir fotograf ijo- 
E mis, kad nėra galimybės išdildyti to įspūdžio, kinį jos 
E padaro. k Ypačiai pastaruoju laiku visą eilė rašytojų 
B patiekė/ spaudai šiUrpūliiigų žinių apie badą ir. skūfoU 
B Rusijoj. Mėš pddūodame. tik ŽymėSnėš istfaUKaš, nes 
■ jei Visas spausdintume, tai laikraštis atrodytų kaipo 
E ' atvaizdu Rušijbš ašarų klonio. Kitoms žibioms ile viė- 
W. tos. nebūtų.. "1 _• '
B : Paskutinis (kol kas) iš -Rusijos žiniiėšyš — bu- 
E vęs kdmiinistas Andrius. Smitkas labai realiai nupie- 

išfa šiurpūiingus šoviėtų nubfikitiš. Jis iškrapšto visas 
® sovietų gyvenimo pariagįnėš su tokiomis smulkineno- 
® mis, kad žmOglis pradedi šiipfąšti visą tą nelaimingą 
K darbininkų gyvenimo eigą ir gali suvokti to nėgirdeto 
M skurdo priežastį Bolšėvikų rašytojai nėtižgitičyjU 
« Smitho asmenybes (pirmiau tai jiė tiesiog sakydavo, 
K * aprasąš šoviėtų gyvenimą žibogūš višai iiė ėgziš- 

tuoja); Jie pripažįsta/ kad jiš gyvėnęs bblšėvikijdj, 
dirbęs “Riekridza^ėde”; Uždirbdavęs didėlę algą Įr 

- kaipo ateivis turėdavęs negirdėtų lengvatų: gaudavęs 
netkeletą kilogramų mėsos! (Iš tų žodžių “kaipo atei* 
vis” pigu išskaityti^ kad rusai darbininkai tų lengva
tų, Vadinasi; mėsdš niekądo® bėra, nė jfaūostę. K&įį 
tiktai tą patį ir SmifhaAbripažištą). Bet, AnOt bpfe 

.Vitų, Simtitak nebuvo nuoširdus komunistas:jis troŠ* 

. kęd garbėš ir lengvo prigyveriimo. Jo nepasitikta su 
mūziką iriparadu; tai jis įsižeidęs ir’ dabar- ūžtą! šmei* 

, fiąs šoviėtų sąjungą. Gi kada jis gyveno Rūtoj, tai 
•būk ją laimi išgyrdavęs Savo laiškuos6 J jaffc 
♦rkŠčius. T'. '; * ’ * *’ y/’/.' -^WlWį'
J; ‘ KŠd Srmtkaš gjvėidkmdė RusijojšoVifeiuš, 
•Jai lengva suprasti: jis buvo po vaĮdžios cenzūra.ir ki
taip negalėjo tašyti. Kdf del mūžikos fr pšradų, .tai 

‘tatth’as, pai^iškia, kad jį pasitiktasumuzika ir vai
šinta skaniausiais valgiais it Šampšnii, kkūa jisai 1029 
metais lankė surištų Žęmę kšipo delegacijos naryš. 

kada ndvyko į sovietus kaipo . dubininkas, tai 
. vietoti muzikos ir parado jis matė Jtik išbadėjusius 

žmones, prašančius dūbndš. Sųiitbas.tai mini, kad pa* 
rodytų kontrastą tarp priėmimo keleivių - delegatų ir 
darbininkų^ Kiekvienam aišku, kad tas Incidentas sli 
tdūrika išeina sovietų nenaudai, bet gi bolševikų rė-

t

dijoie — 6.200.000, Bveica- 
riojje — 4.130.000, Ispani
joje 24.200.000,. Čekos- 
luvakijojė lū/iūiį; Turki
joje — 14 mil., Vengrijoje 
3.830.000, Soviet ų Rusijo* 
je _ 167.600.00, Vatikane 
— 1.100.

Kitų pasaulio dalių vals-

Jei bažnyčia .yra tikrai J 
Jėzaus Kristaus namas, n 
kttf ' Kristūs gyvena it 
žmonėtis pagėlbą, teikia; 
jei dėl niūšų kiekvieną fy^ 
tą ant altoriaus Kristus 
Jo kūno ir kraujo auką 

i aiinaujiiia; Jei ji yra mūsų 
■krikšto ir dirmaižones vie
ta, kur šventa komuniją 
pirmą kartą priėmėme, 
kur laiks ntto laiko mūsų 
siela nuo nūčdėtoų buba 
apvdlyfą; jei čia jūs -ąpsi- 
vedėte af kėtiifetė apsives
ti, ir kdi1 jūstį numylėtų 
lavonai biivė arba būs pa- 
laimintij — aš jums* sakau, 
jei bažnyčia- mums šitubs 
dalykūš suteikia, tai ji tū
ri daug didesnę teisę rėi- 
kalaūti iš^mūsį pagarbos, 
pągelbos ir paramos negu, 
kad ir garbingiausias žmo
gus arba kokia nors kita 
įstaiga.

PARAMA, KURIOS

va^

Dievas įsteigęs Senojo 
įstatymo tikėjimą, Uždėjo 
ant visų Sunkią naštą. JĮŠJ 
luomi patodė žmonėms 
vertę tų malonių, kurias 
tikėjimas žmonėms Sutei
kia. Nuo jų Jis pareikala
vo, kad dešimta dalis ūž- 

: darbio būtų bažnyčiai pa
aukota: “Visą ką atnašau
site iš dešimtinių ir ats- 
kirsite kaipd dovaną Vieš
pačiui, bus geriausi ir rin
ktiniai dalykai”- (Skait. 
NVfll, 29). “Gerbk Vieš
patį savo lobiu ir savo vai
sių pirmuoju duok Jam”. 
(Prov. III, 9)\ Dievas tiek 
iš žmonių rėikaiaVo, ne 
kad bažnyčiai tiek turto 
rėikejo; bet Jis norėjo pir
mutinį įstatymą įpajiegin- 
ti Dievas žinodamas, kad 

i žmogus vertina* daiktą pa
gal jo kainą, pareikalavo 
riuo žmonių tos aukos, kad 
jie tas malonės vertintų, 
kurias jų tikėjimas jiems

1 suteikia. Taį btivo tikriau
sias būdas,žmones atvesti 

į į •pUj&’atiiną’bažnyčios be
galines vertės.

DMlAU^ktOAtKOS 
-Senovėje žmonės savo

Kiek tos paramos jus duo
date? . 7

; “NaĮjjas jezAūš širdies menuo” ‘i
Joje randasi maldelfe pritaikintos kiekvienai dienai birželio

7 ..7 mėnesio
. IauSa tik 15c. su PERSiirifriytti

: ■. (CJaliriia siųsti pašto? Ženkleliais)
- 7 ’ —o—o-^- 2 --jo—o— ? /' •• -

’ “NAUJAS GIESMYNfitlS” •
. kaktomis Prie mmčIAUSlO

. , SAKRiMBNTO i - . J ‘ ? ‘

• KAINA Tik 15c. SŪ PEKSlUNTmU 
(Galima siųsti paštos ženkleliais)

. Tai iiauji leidhM nbeniai gauti U Iitotthrts .

Sekmadienio kblekta 
IdAUg pageltos parapijai 
(suteiktų, jei kiekvienas 
į parapijietis teisingai ir 
Į sąžiningai nuo jo ptlgiilin- 
Į čią dalį bažnyčiai atiduotų

vo: Kinijoje 418 mil., f
Jungtynešė Afeėrikos Val
stybėse -r-126,5 mil., Japo
nijoje .— ,67,5 mil. Ir Man- 
dziuke—*30 mil.

MARTYNO Y6O ATS1MI-
• • NIMAI

Amerikiečiams įdomi 
knyga

' Ltetūvos litefatūro j e 
yėftiŪgętoių sėiieSnėS kar
tos veikėju atsiminimų 

r dar ūiažai tėta. Lietuvos 
l" |laikfŠŠČiai įri^ptfaiiėfldavo, 

“ĮtOįpko- 
nojo Lfe* 

tuvcte itokėjb db. Martyno 
Yčo dttoiiHmūį Jų: buvo 
laukta sū susidomėjimu, 
neš aktorius prieš karą“ ir 
karo .iriėtū būto labai žy* 
muš Lietuviško darbo or- 1 
gamzatofiūs bei vadovas 
ir todėl turi ką papasako
ti. Ir ištiesų, jo pirmoji .ūi- 
siminimų knyga * (viso bus 
keturiąs knygos) yra įdo- . 
mi ir vertinga^ Jis aprašo 
Lietuvos gyvenimą prieš 
pat Didįjį karą: savo įr dr.
J. Basanavičiaus kelionę į 
Ameriką Tūūtoš Namų 
Statybai aukoms rinkti, 
Rusijos Durnos posėdžių ir 
įtemptą nūotaika, prieš 
pat Didįjį katą. Tdiiau M. 
YČaS šūdą dar aprašyti jo 
Vito veiklą Didžiojo ^karo 
metu,i lietuvių gyvenimą, 
Lietuvos neriklausomybės 
atgavimą jr Lietuvos gy
venimą ligi , steigiamojo 
seimo. Tie atsiminimai yrą 
įdomėsrii UŽ įriorhiAusiU^ 
romanus ir dėl to įietuvot?

DVi Naujės tKnygėlės

BIRŽELIO MĖNESIUI |
gos dalį skiria aprašymui 
savo kblidiiės 1913 fhetais 
su dr. Basanavičium' po 
lietuviu kolonijas Amėri- ? 
kojė. Tais aprašymais iiu- 
šviečiamas prieškarinis a- 
merikiečių visuomeninis 
gyvenimas bei veikimas j 
įvairiais atsitikimais su< 
minėta daugybe Amerikos 
Hdidviiį veikėjų ir pan.

Knyga didelio formatu 
240 puslapių, paveiksluos 
t U Ubai gražiai išleista. ;

Kaina Lietuvoje S litai, 
F as Amerikoje Šią toygą

•iF#* 
ti laiškuti, Kaunas Marty
nui Yčui’ ir knygą gaus 
per paštą, ją atsiimdamas 
sumokėjęs vieną dolerį;

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mm* mylėti, 

Tada ir vargelis * 
Bus lengviau kentėti
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LIETUVIU DIENA
i

*

♦
V

F

Lietuvių Marianapolio Kolegijos Parke
■ Thompson, Conn.

Pamaldos - Dainos - Sportas - Aviacija - Muzika

k<

THOMPSON,CČ)N N.

*'. • .’• »v

ii 
Čomf.

; Pereitų metų Lietuvių Diėfitis SpdHOiįĮa. Spor
to programa ‘ir šiais metais bus įvaifi it įdomi. Pl
yšus žymiausi sportininkai. 1

/į/y '

KELRODIS AUTOMOBILIAIS t l^MiAKA^OUO 
KOLEGIJĄ

MAjUANAJ>OUO T
, SJWE ĮVYKS UETUVĮU DIENOS PAMAEDOSYK

\ •■■ DAINŲ ŠVENTftS'PROGRAMA ••
.»•**- •- ■ ... .• ..................................

.'■■"t ' : ’•'■. * v-Vv f • '. 4 h' > ’ • . ’’ '5 ■' j • r .' * ” r *’ v’ ■ *.•••’’' ' '■'■’• r Z’ ' • •' ■'

Važiuokime Visi į Lietuvių Dieną

1

N

vrovireHce
i ^¥dz>AL

MA«įKHU^Em
KALBAM

V T.
Būrimam

fCtlNTON

TBkTtfet ’

Kuri. pfžtiieiŠMtŽl. Stra- 
ktiuskriš prLė riiikrdl^tiO 
pefeitų LfettiVl^ Sie
noje. šįmet taip į^t p‘a-< 
pakviestas skelbti Lietu- 
vių Dienos programą.. ;

Važiuokime Specialiu Trati“ 
kiniu į Lietuvių Dieną

■ . ' * . * ,» ’ • t . - ’ - ' f * ■ -r. <•

t WATERBUĖY, (ĄNir. Šiomis diedditiiS šilsi 
iąreirie su p. Sullivad, N. Y.,- N; Et. te H. ^ėlęžfidtelid 
^(ftnpanijtis atstovu. Paimtas specialis traukinys,- ktf? 
ris, liepus 4 jlieiTąis Brjdgepbrt per Ansoitia,' Natiga- * 
fuek, Waterburyj New Britain irv Hartford tėkš į Ma- 
rianapolį —• Coiflt. šitie spėtialiii traukiifid

ĖViįtrdiiki-

7:$5 vai ryte „ __.______ __________
vai. tfte. fš MarSriapoho įrįš 8:15 ir Būt Bridgeporte '

. Is Bridgeport ten 
is Jtaugattięk'$05 
Brifain .-į. $1.75; iš Ht

Tvankiniu yra SLW __ _ — ___,
kambus^iš, arautomobiliais, nės tą diedą (1 
kėlidibuštižgrūsti.-

iš Waferįury — fewtv 
rtfori — a :
t satigiatt te gerMte Ydįfttoii;

es tą dieną (nepM

Btilšdįiį$jį te nialoiiią kelionę jį 
ittapoH,.. tevažiuoja ti

: i
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LIETUVIS GRĄBORIUS

*09 Windior St.

ATGARSIAI
tai

167 Washington St. 
Univemity 9221

(KAZYS SABAS)
Ofisas
‘Tel: University 4116

Namai s
.Tel

Cambridge, Masą*

W * ' • - * b* * - -u - - ‘ . - v - * ‘ ■'*■**- - *

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

[Įir-gėrimų. Kas norčjo tai

Visi atsilankusiėji bUvo 
užganėdinti. if.

uwKjjOm.

Neatsižvelgiant į 
kad visi bilietukai ir nesu* 

§ grįžo į sekretoriatą, dėl 
nežinomų priežaščių. Bet 

Spo paskelbimo, prašant su- 
i? grąžinti, palaukus bent de* 
2 iimts dienų, Rengimo ko- 

misijos prezidiumas skel- 
Žbia giliukingų asmenų nu* 
Emerius, vardus ir pavar- 
£Jdes. Fo išpildymo visų for- 
i^maįumų paaiškėjo, kad gi- 
^liukingi gegužės 30 d., ge

gužines rėmėjai yra. šie: 
or Electric Washing 

- xMachine laimėjo numeris 
^kNo. 2425; Bed Spreąd —

• S No. 1326, Evelyn Akstin, 
g839 Field St-., Montello, 
^Mass.; Sofa Pillow — No. 
*>2545, Alįce Jasionis, 35

^Sfeturtevant Avė., Nor- 
twood,-Mass. •
. _ Prašoma visų virš pami- 

į Žnėtų savininkų numerių,
* ^kreiptis į sekretoriatą, tik
usiu atsiėmimo dovanų, 366 
22tW. Broądway, So. Boston,

Jdass, -

1

■3.

MONTEUO, HASS.
• ‘ Y ’ .

5 SVARBUS SUSIRINKI- 
MAS ’

25. Antradienį, birželio 18 
©d., 7 vai. vakare, Šv. Ro- 
ZZko parapijos salėje, įvyks 

į ZjLDS. 2-tros tkuopos svar- 
^bus susirinkimas, kuriame 
2Jbus renkami delegatai į 
3WS. N. A. Apskričio me- 

> ^tinį suvažiavimą įvykstan- 
3 tį sekmadienį, birželio 23 
*ddieną, Worčester.Ir KviečMVaMvfca.

Juozapas Kvarac i e j u s, 
varg. P. Sakas, p-nia M. 
Petrulienė, p-nia M. Spi- 
zio ir ponai Margareta ir 
Klemensas Mazgaliai su 
šeima.

Garbės svečiai nuošir
džiai sveikino ponią M. 
Mazgalienę ir linkėjo jai 
ilgiausių metų darbuotis 
keliant lietuvišką dainą.

Šio Bankieto pasiseki
mui pasidarbavo: Juozas 
Trainavičius, A. Tautkus, 
Beniš Tamulevičius, Bronė 
Trainavičienė, Rozal i j a 
BaleviČienė, Apolonija Ja- 
rmalaviČienė, Juze Tamu- 
leviČienė, Karolina Duda- 
vičienė, Anele Česnulevi- 
Čiene, Petronėlė Pilęckie* 
nė.

Prisidėjo aukomis: Grįs
tai Bottling Co., A. Atki- 
nas, Zinkevičius, J. Gaiga
las, I. Kodis, J. Pūkelis, S. 
Balevičius, M. Abračins- 
kas, S. Visminas, Kz Bw 
čys, ponia Virmauskienė, 
p. Aukštikalnis, J. Kilkus, 
F. Duoba, Montello Baking 
Co., M. Karpavičius, F, 
Goodvįlas. .

Visiems aukotojams ren
gėjai taria nuoširdų ačiū.

Dalyvis.

PRANEŠIMAS
LDS. n. a; Apskričio 

Meti uis suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį birželio 
23 dieną, 1-mą vai. po pie
tų, šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, 41 Provi- 
dence Street, Woręešter, 
Masu. . ..' • .

Kviečia LDS. N. A. 
įApskričio Valdyba.
pi Dvasios Vadas

t.

Lietuvos Vyčių 
pa turėjo “Bunco Pąrty”, 
parapijos bažnytinėje sve
tainėje. Jaunimo auiurinkp 
gražus būrys. Jųjų tąrpę 
matėsi jaunuolių iš Lomeli 
ir Boston. Vjsi turėjo 
“real goocl time”. Skirstė
si visi patenkinti ir laukia 
daugiau panašių pramogų. 
Kiek pelno liko neteko su
žinoti.

LIETUVIŲDiEN^
Jau du kartu klebonas 

bažnyčioje garsino, ragin
damas žmonės organizuoti 
bus’us ir pyškėti 4 į, įka
pos į Thompson, Conn. 
Darbuotojų bęį keMsijų 
vardus kaip tik sužinosiu, 
priduosiu Darbininkoskai- 
tytojams. * 7

DAUG VEDYBŲ
Grįžta prieŠ-kąrlniąi lai

kai. Kas sekmadipųis gir* 
džiama net po kdętą užsa
kų. Jaunimas subruzdo že* 
nvtis. Moterystes Sakra
mento ryšiu mūsų kleb. 
kun. F. Juras sųriŠp Vy
tautą Šatą su Rozalija: 
Snapauskaite; Petrą Am- 
šiejų su Stanislava Pirą* 
gaitę; V. Jankauską su 
Em. Vaitkevičiūte. ’ Lai 
Dievo meile ir palaima Žįr- 
di jųjų tarpe.

15 M. SUKAKTIS
Šv. Kazimiero Pašęlpinė 

Draugija, minėdama 15 in. 
sukaktį, turėjo surengusį 
pikniką, birželio 9 <£ ne
palankus oras sutrukdė jų 
iškilmes.

BUDGET j. j 
PAY PLANI Ull

KAZIMIERAS

KAZLAUSKAS
GRĄBORIUS 

8% E. Pearl St., 
NASHUA, N,H.

Tek 1961-R

BANKIETASP-NrA M. 
r pAZGALIENI PAGERBTI
: tį Birželio 1 d., 8 vai. vak., 

^Romuvos parko' salėje, į-
T i’vyko šaunus bankietas p- 

-įnią Margaretą Mazgalienę 
^(Raipaitę) pagerbtu jos 
□25 metų visuomeninio pa- 

t ^įidarbavimo jubilėj aus 
tįroga..J

’ į Bankietą surengė Brock- 
| Htoniečiai didžiai įvertin- 

3dami ponios M. Mazgalįe- 
į įneš darbuotę, žmonių pri- 
į įsirinko didelis skaičius.

^Programa šiam bankietui 
v ‘^susidedanti iš kalbų, dai* 

įnų ir po puotos lietuviško 
--pasilinksminimo — šokių.

, ■%' Prie garbės stalo sėdi 
įšie svečiai: Klebrkun. Jo- 
įjias Švagždys, kun. Juozą- 
įpas Petrauskas, p-lė Julė 
§Fakąvonytė, šio bankieto 

- r-toasmaster’is, muz. Rapo-
- T^Ias Juška, ponią Marijona 

Sluškienė, Juozapas Trai-
. Savičius, ‘Antanas Taut
iškus, Mr. Charles McCaff-. 
t5*ey, x Mr. Fred Rowe, Dr.

Pirmininkas .
VI. Paulauskas

Tanias Versiackas 
Iždininkas

f ■' ■ S. Zaikauskas.

stoghtonTmass.
Šioje kolonijoje,’ birželio 

7 d., Lietuvių Salėje įvyko 
“shower” p-lėi Stasei. Ja- 
kaitei. Į “shower” buvo su
kviesti visi artimiausieji 
giminės ir pažįstami, ku
rių skaičius siekė apie 100 
asmenų. Tą darbą atliko 
jos brangi mamytė p. Ja- 
kienė (Pakarklienė).

Ištikrųjų buvo labai gra
žus“shower”. Kaikurie iš 
kviestųjų padovanojo įvai
rių daiktų dėl namųruo* 
šos, bet buvo ir suteikta 
pinigais nemaža suma. 
Nuo įvairių asmenų gavo 
$45.00, o nuo motinėlės 
$50. Stašė dėkojo širdingai 
visiems (oms) už dovanas 
ir linkėjimus.

.. Apie 10 vai vakarę, vi
siems atsilankusiems buvo 
suteikta įvairių užkandžių

AR TAMSTAI REIKIA
PINIGŲ?

• - ■ u Mes esame pasiruošę padėti Tamstai paskolinti J 
tokią sumą, kiek Tamstai yra reikalinga. 1; 

Mūsų savaitinis atmokęjimo planus bus Jį 
Tamstai patogus. ? į
WO7 i!

Crescent Credit Union į:
- 68—65 EAST ELM STREET., ' i 

PRIEŠAIS CITY HALL, BROCKTON, TEL. 4474 1;
■ ■ • *

RATEŲIS
šiais .metais prie šv. 

Brancišifeur parapijom su
siorganizuota ląbąi stiprus 
basebąllnįnkų ratelis. Jąu 
ne vieną teamą supliekė, 
Norwoodiečiams irgj teko 
gerai į kailį, nors jie ma
no atsilyginti. Pagyvensi
me pamatysime.

S. L. R. K. A.
Parapijos darbuotėje po

nas K. Vencius labai daug 
darbuojasi su S. L. R. K, 
A. reikalais. Baigiant vajų 
deda visas pastangas, kad 
prikalbintų daugiau nau
jų narių. Kleb. net viešai 
bažnyčioje ragino remti 
savo organizacijas bei į- 
staigas, «

SODALICIJA'
Nors vėlybas pavasaris 

ir oras šaltas, bet Šodalie- 
tės jau atidarė savo va
sarnamį vasaros sezonui. 
Atidarymo proga tupėjo ir 
“shower” dėl Sodaliecįų — 
p-Iei Zenąvičįuteį kuriprh 
ims moterytsė Sakramen
tą, birž. 23 d., su A. Turo* 
niu, Liet. Vyčių pirm., ir 
p-Iei O. StanišIapšlęUitei, 
kuri priims moterystes 
Šakramentą sū fcaz. Vinie* 
kiu.

Dabar Sodaįietęa bando 
sudaryti tvirtu pMlį” 
teąmą ir laike pąrąpijos 
pikniko, kuris įvyks birž. 
30 d., turėti raugtines su 
Brocktonu.

Uoli parapijoje įąrbųb- 
toja p-nia L. ŠveuŽibnięhė 
buvo žymiai sųnegąlėjusi. 
Kaip tik šiek'-tibk pasvei
ko, pasidavė operacijai i— 
išpiovė tonsils. Sveiksta.

J. Kaznočienė ir V. ĮiiS- 
Čiunaitė taipgi Sirguliuoją.

SUGRĮŽO
Iš Notre Dame Universi

teto sugrįžo ątostbgąuti 
Jonas Pinas, o iš Aląbą- 
ma Univ. K. Klimas*’ Juo
zas Černiauskas, uolus 
Darbininko skiitMto jąs 
Bostono Universitete, įk*

NO WAITING

EASYTERMSON 
AUTORADIOS 
Now “you too crn 
•njoy a radlo n 
your car, Lot im 
giv. you. a dom- 
onatratlbn.
Pay a StnaH Ameunt W«clcly 

^BATTERIES 
. Any slza for 

any Car 
Fully 

Guaranteed
EASY TERMS 
ToSuIt You

663 jfo. MAIN-ST.,

"R E S1^ 1
Otir amt Mod«m Bu4g«t Pty Plan znaduM it 
wcy M*? ta truy th« TItm you’v* alway» 
want«<—th« tanaus HoodWhlteArrow D eluze 
—wittith« »«n«ational new Speed Shield fea- 
turą for greater aafety. Eten witit thls added / 
proteetion Hood Tire# coat no mote than ,

f

EASY TERMS
Unbeltaablel—our new Modam 
BudgėtPay Plan—Yea Sfrl A plan 
derigned for um by eteryone and 
to fit everyone’s nėads. .You tnake 
your selection, anange the terma to 
your Uking and yra will inatail froe 
—allln a very few minute*—Unbe- 
llayable, būt TRUB-^we mean what 
vaadvertlse. , ■

NO EXTRA CHARGES
To Our Prtnud IStt

BUNDUUSLUNGH
Lietuviška Valgyklą
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius
■ , ATDARA:

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

Norwood, Mau.

YOUR CREDIT 15 
GOOD MERE

Regardlee* of your ezperiences 
el»ewhere—come here and we 
vili make iteazy for you to uae 

our Modern Pay Plan.

Sdi«dul« ot Weddy Paym«nta 
HOOD PAIRIOTS

S1ZE tKRM DOWN 
PAYM’T

4J0x21 
4.75x19 
5,Wxl9 
5.25x18 
5.25x21

OnlyM* 
OnlySS* 
OnlySS* 
Onlyfce* 
OnlyfcS*

Nona 
Nona 
None 
Nona 
None

NO INVESTIGATiON

NO EMBARRASSMENir

THOMPSON TIRE CO
vo laipsnį Bachelor of 
Science and Business Ad- 
ministration ir taipgi Se- 
cdnd Lieutenant of Infari- 
try laipsnį. . i /

ŠV: ELŽBIETOS DR-JA
Šv. Elžbietos draugija 

savo mėnesiniame susirin
kime, kuris įvyko birž. 10 
d. entuziastingai nutarė 
remti Lietuvių Dieną, kiįri 
įvyks liepos 4 d., Thomp
son, Conn* ir išsirinko ko
misiją — darbuotojas. .

Ęirž. 22 d. mūsų koloni
joje teks matyt garsinėse 
filmose “Jaunąją Atgimu
sią. Lietuvą”.

Laike vasaros, Palango
je, Šv. Vincento koplyčioj 
laikoma šv; mišios 9145 a; 
m. Pirmos šv. mišios šia
me sezone bus birž. 23 d.

/ Mirtos Šakelė

HUPŠoiŪMSS.
ORGANIZUOJASI VA
ŽIUOTI Į LIETUVIŲ 
•'/■J DIENĄ
Šioje kolonijoje darbai 

labai prastai eina. Gurno 
iŠdirbystė atleido daug 
darbininkų.iš darbo, o da
bar visai užsidarė. Kalba
ma, kad ut 4 savaičių vėl 
atidarys dirbtuvę. Toje 
•gumos dirbtuvėje dirbo 
1,500 darbininkų, bet dau
gumoje iŠ kitų miestelių^ 
Šios kolonijos darbininkai 
vaikščioja be darbo.

Darbininkai prieš tokius 
, darbdavius, kurie nesam- 
Įdo to miestelio darbiniu-

kų turėtų protestuoti ir 
reikalauti darbų. .

Šioje kolonijoje yra daug 
lietuvių, kurie turi. savo 
namus, moką taksas, tai ir 
darbus norėtų gauti. Šįmet 
taksas pakėlė tris kartus 
aukščiau kaip, kad buvo 
pernai.

BOLŠEVIKŲ MANIEV- 
RAI

Neseniai iš Maynard at
vyko .senbernis "bolševikas 
J. J., kurį ūž bolževizmo 
skleidimą išvarė ir darbo. 
Nuskriaustasis apsigyve- 
no Čia ir bando tą patį 
darbą tęsti Hudsone. Jis 
čia gavo darbą audenyčio? 
je; Priklauso tik bolševikų 
draugijoje. Vietiniai bolše- 
vikėliai davė jam ir darbą, 
rašyti protestus prieš lai
kraštį “Darbininką” ir 
Lietuvos prezidentą Sme
toną. “Darbininko” skai
tytojai ir prietęliai ir Lie
tuvą mylintį lietuviai tik 
juokiasi iš tokio bolševike- 
lio.

Kitų kolonijų lietuviams 
gal ir išrodo, kad Hudsone 
tik bolševikai gyvena. Bet 
taip nėra, čia dauguma 
katalikai, tik jie mažai 
veikia. Jeigu lietuviai ka
talikai pradėtų veikti, tai 
boiševikėlių nei ženklo ne
būtų. Apskaitoma, kad 
šioje kolonijoje yra' apie 
500 lietuvių katalikų. Su* 
siorganizavę galėtų net ir 
parapiją išlaikyti.-.

MOTERYS GRAŽIAI 
DARBUOJASI

tuvės' moterys čia gerai 
organizuotos. Jos turi Mo
terų Sąjungos 45 kp., ku
ri labai -daug darbuojasi. 
Moterys kasmet užkviečia 
lietuvį kunigą, kuris visus 
lietuvius aprūpina dvasi
niais reikalais. Jeigu mū
sų vyrai tiek dirbtą, kiek 
moterys, tai būtų išganyti 
ne tik žemė je, bet gal ir 
danguje.

Sąjungietes moterys jau 
organizuoja bustus važiuo
ti į Lietuvių Pieną, liepos 
4, Marianapolin. Važiuos 
daug jaunuolių, <Tsu jais 
ir visi kiti. Šiais metais 
mes turėsime gausią re
prezentaciją Lietuvių JJie* 
noje. Valio,, sąjungietes! 
Visį seni ir jauni užsisaky
kime vietas ir važiuokime 
į Marianapolį, mūsų Vil
nių, liepos 4 d. Kelionė į 
abi pusi (round trip) tik 
$1.50. < t

Darbininko Skaitytojas

AffrdirĄhi .i irrwįjį*ateįRįįi

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 

Užlaiko Vėliausios Mados 
ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ - ŠMPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus .
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

garbinius ir Šventadieninius 
1152 Washington St, 

Norwood,; Mau.

EDW.V.WARABOW
- (WRUBLIASKAS) 
LIETUVIS GRĄBORIUS IR

BALSAMU0T0JA8 
1000 Washington Št. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1503
J^ttflo Officer 

10 Intervale St.
TEL. Brockton. 2005

• Tel. 3368

ADAM WAITEMS
LIETUVIS GRĄBORIUS

Virš 13 metŲ/ kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

,kSje. . . .
Ealdotuvių įtaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
(lyvenlmo vieta:

-25 Enterprise St., Brockton

I MARATHONIAN HAT |
CLEANINGCa I 

| Pataisome ir Nuvalome ! 
Į . Čeverykus i
ė Ar jau užėjote | mūsą nauįąj 
| Vietą? j
Į Mes atliekame visą eilę skrybe-f 
|lią valymo ir Čeverykų taisy-| 
| mo darbus, su vėliausiais | 
| Įtaisais. * f
| Garantuojame savo darbus. | 
| Kaip praeityje, taip ir ateityje t 
| atliksime jūsų, darbus. Į 
į Priešais Brockton Nationil Bank | 
Į93 Main St, Brockton, Matai 
Į Tel.8686 |

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti akaitytojy. paramos. 

Visi garsinkite “Darbininkai.

BanJėKJUBUiiA į!
TURINYS: Dariaus ir Girėno j j 
gyvenimo ir yėikimo apžvalga. 1; 
Skridimas per Atlantą, Sbldi* !; 
no miško paslaptis. Žygio at- j j 
garsiai pasauly, Dariaus ir Gi* •! į 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū- J t 
su tautai. Poerija apie TJTU- J 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir < į 
rėm. komitetai* 1 į
384 puil. mu 86 pavaitotais; . 
tvirti viršeliai. KAUTA |1.W, į 

siunčiant pažtn 1,66.. '. - • į 1
Reikalaukite; c • j' į 

DARBININKAS į H 

366 W. Brondwny» i 
______ _ ..................... .......... So* Boston, Masflk f

Reikia pasakyti, kad lie-
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Kam rūpintis apie ma- I 
žą ar didi Jūsų namų re- I 
montą, Iškritusis tinkas,

■ * • ’ ■ ' _ f” >- * . Į

i kiauras: stogas nusine-l 
į šiojus maliava, apruku- • 
sios lubos ir t.1, turėtų

r '«'/.■ ; ■ * r « ■ ■ ' |

būti dabar pataisytos, 
kadakainosyra prieina- j 
mos. tik tada busi paten- 
kintas, kada žinosi, - kad *

[ jūsų namai yra gerami ■ 
stovyje. v. /.

6

Bird finansavimo planas su pagelbaNational HousingAct padės jums reikalingą remontąatlikti dabar.
• . . • ■ • „ ■ • • . • . ■ ‘ Z •• - * X . ■ k ■; ‘ •• . ; ’ V* ’ ’ ' ■ > ’ <
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Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontas kainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskolą. Jokių keblumu 
nėra. Nuošimčiai už paskolą yra prieinami. Telefonuok mums, Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

PERŽIŪRĖK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKJ DARBĄ TŪRI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS 
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE •• 
MIEGAMIEJI KAMBARĮ AI 
MAUDYNES . 
VIRTUVE' i' • 
PRIEANGIS (PORCH) 
rūšis " 
GARAŽAS

GROSSMAN’S BROCKTON
' ' • ' ' ' I •* I ; "' ' * ‘ • • * } ' • ‘ ' ■ •« ' ' .v ’ •< 1 . ' . ■ ‘ • ‘j .

OMS NORTH MONTEUJ) STREET ,4^
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Tel.
5030

BIRDl
NeponsET I 

PRODUCTS f

BIRD THICK BUH SHIWiLĘS- 
BIRD ART ĘRIC SIDING 
BIRD INSOLATEDBRIC SIDING 
BIRD INSULATING BOARD 
BIRD NEPONSET WĄLLBOARD 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT ■ 

/ . BIRD EMULSIPAINTS
BIRDLIODID RQOFCOATJNG 

1 * . ■ * ? : .'t y . • h I’

Tel.
5031
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riI ■|^>ntndienisJ Birželio 13 d, 19$6

Rytinių Valstybių Žinios

HĮJIIĮHįiĮĮ .,»■

A S

MILIAM J. GHISHOLM
;' GRABORIUS
MSMENISKAS PATARNĄVIMJLB1

į 33iSBrithSt,
j PROVIDENCE, R.
i Telephone:

Ofiso-. Dexter 1952
Namų: PI. 62Š6

*4

Ė. ČIOČYS
g VIENINTELIS lietuvis
IĮ Gyvatų Apdraudė* Agentas 
g — SiojaApylinkčje -------
I 188 CUfford Ši,
g PROVIDENCE, R. I. 
ftg-.......................... i i i'uu'7.'.-a

AKTO DIENOS IŠKILMES 
MABIANAFOLYJE

> Gegužės 30 dieną, Ma- 
rianapolyje buvo švenčia
ma “šeštinės" ir “Vąinikų 
Diena" (Memoiial Day) ir 
kitas svarbus, istorinis į- 
yykis —- MarianapoBs sa
vo, alumnų eilėsna įrašė 
kitą kilnių jaunuolių bū* 
relįir išleido jį i platųjį 
pasaulį. Tą dieną dvide
šimts vienas lietuvis jau
nuolis baigė Marianapolio 
High Schopl ir gavo bran
dos atestatą ir tuomi įgy- 
ję teisę lipti dar vieną lai- 
penį aukščiau ir toliau tęs
ti pradėtąjį mokslo darbą.

Juozas Liolia ’315 ; 6. Die
nos Įvertinimas — Advo
katas Antanas Mileris; 7. 
Atsisveikinimas Su Drau
gais —- Julius Stankus ’36; 
8. Diplomų Išdalinimas — 
Kun. Jonas Kuras; ^. At
sisveikinimas Su Alma 
Mater— Pranas Skeivis 
*35; 10* Palankoj — Jonas 
Banys, Gale Lauko Toli;— 
Tallat Kelpšą — Kolegi jos 
Choras; 11. Kas Ant žir
gelio — Bronius Voveriu 
’35; 12* Parinktos Lietu-Jlegijos Vyriausybė, 
rių Melodijos — Kolegijos A *- - 
Orkestras*

Čia vėl matėsi malonus 
ir jaudinantis vaizdas,

Čius Ir Juozas Liolia. 
Šiems jaunuoliams, suda
rantiems vadinamu “Gar
bės Lakštą" (Honor Role), 
(studentai per keturis me
tus gavę už mokslą 90 
nuoŠ. ar daugiau), suteik
tos atitinkamos piniginės 
dovanos* šią dovanų išlai
doms apdengti, gausiai do
vanojo kun. J. Kuras, 
Seranton, Pa. ir kun. Jo
nas Vaitekūnas, Providen- 
cę, R* I,, o likusią dalį Ko-

Advokatas Mileris - savo 
kalboje.labai gražiai šią 
dieną įvertino* Jis taipgi 
mokslus baigiantiems jau
nuoliamspriminėj kad jie

ROCHESTER, N. Y.

WE. 0689 W

NATIONAL BAKERY
jjtet J

' LIETUVIŠKA KEPYKLA

BARTUSEVIČIUS 
(Savininkas)

43 Florence St., 
Providence, R. I.

b:

A. VAITKUS 
SAVININKAS

RŪSY BEE VALGYKLA
?

Užlaiko specialius pietus, 
užkandžius te gėrimus 

taipgi ' 
GROSERNfi k MĖSOS 

. KRAUTUVE
302 Ona St*, Providence, R J.

■ I. Į.. .. Į-

Tel. WEst 7031

L BRID6E U
i Pale Dry - Vitalized - Golden
1 GINGER ALE
‘ Lietuviai Savininkai:
F . " ■ . ’ . . • ■

iB.Simona,vičius, AlexDialtuva 
23 Chaffee St, Providenče.R.I.

DU 7582
Specialistas .
PLUMERIS

’l L S. F. RACZEIOWSKI
22 Printery St., 

Providence, R. I.

Tel. DExter 2053 *

EMORBROOMCO.
Išdirbėjai <'

r ŠLUOTŲ te ŠLUOTELIŲ

25 Danforth St., • 
į PROVIDENCE, R. I.

4

f : Telefonas: Pla» 1350.

■'JONAS GBEBLIAUCKAS
• ; Grateriiu ir Balsamnotojai 

423 S. Paca Street
; BALTIMORE, MD.

CHAS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IrBalsamuotojai 
637 S. Paoa St . 
Baltimore, Md.

LaidoiuvSee patarnauju gerai 
te pigiai.-Pagrabuš paruošiu.

Nuo |75—|100—6150 Ir
\ iikHfat
K — South 0088

prasidėjo iškilmingom i s 
pamaldomis* Šv* mišių au
ką atnašavo vienas žy
miausių Amerikos lietuvių 
kunigų pįjonierių, Scran- 
toii’o lietuvių < parapijos 
klebonas kun. Jonas Ku
ras, kuris paskutinėmis 
dienomis viešėjo Mariana- 
polyje.Sstavo kun. Juozas Vaš- Boston, Mass, kun. P. 
kėvičiūs MIC. dijąkonu 
ir klierikas — mokytojas 
E. Andrulionis MIC.—sųb- 
dijakonu. Progai atitinka- 
mą pamokslą pasakė kun.
Vaškevičius. Savo turinin
game pamoksle^ kun. Vaš
kevičius mokslus baigian
tiems jaunuoliams primi
ne, kad jie įvertintų Alma 
Mater ką ji per keturis 
metus suteikusi — katali
kišką mokslą ir išauklėji
mą — ir patarė jiems, 
kaip tą mokslą vėlesniame 
gyvenime . sėkmingai, ir 
naudingai panai bi. Šv. 
Mišių metu giedojo Kole
gijos RernaiČių choras. O- 
fertorijos metu A. Miciū- 
nas sugiedojo solo “Sku« 
bėk Prie Kryžiaus”.

Labai jaudinantį įspūdį 
.padarė vaizdas, kuomet šie 
mokslus baigiantieji jau
nuoliai, šiai progai paruo* 
štomis kepurėmis ir rūbais 
apsivilkę, rato pavidalu 
suklaupę klausėsi Šv, Mi
šių. Pamaldos buvo atlai
kytos lauke, kolegijos rū
mų aikštėje. Pamaldas bu
vo galima lengvai sekti yi< 
Soj aikštėje, nes Šiąį pro
gai buvo įtaisytą garsia
kalbiai, kurie parke susi
rinkusiems žmonėms aiš
kiausiai nešė pamaldų ei
gą- .

Pamaldoms užsibaigus; 
įvyko bendri pietus. Čia 
mokyklą baigiantieji stu
dentai turėjo progos iškil- 
mįngų pietų metu praleisti 
linksmą valandėlę su savo 
tėveliais, giminėmis ar pa
žįstamais. Kiti studentai 
laikė Sau Už garbę, jog ga
lėjo savo brangiems drau
gams, apleidžiantiems sa- 

; vo Alma Mater. paskutinį 
į bartą patarnauti.
‘ 3 valandą po pietų, kole

gijos aikštėje įvyko Akto 
Dienos prbgrąma. 6ia, kur 
ka tik buvo atliktos Šv. 
Mišios, dabar buvo išda
linta diplomai ir dainomis, 
muzika ir Sveikinimais pa
minėta šios iškilmės. Pro
gramą sudarė šienume- 
riai: ‘ > ,

tieji jaunuoliai, kepurėmis giuos
Svn^nmi«ę’s2^?n keturis metUS suteikusi —• niomis šypsenomis sėdėjo 

rato pavidalu ir paskutinį 
kartą 'atsisveikino su sa
vo Alma Mater. žmonių 
susirinko nemažai. Garbės 
svečių tarpe matėsi: kun. 
J. Kuras, Seranton, Pa.; 
kūn. A* Petraitis, Worceš- 
ter, Mass.; kun. K. Urbo- 
navičius ir kūn. K. Jenkus

Juraitis, Athol, Mass.; 
kun. S.trakauskas, Lowell, 
Mass.; kūn, J. Vaitekūnas, 
Providence, R. L; Adv. A. 
Mileris, Worcester, Mass.; 
Ady. P. Bublys, Worces- 
ter, Mass.; Kolegijos Di-. 
rektorius — Kun. Dr. J. 
Navickas MIC. ir Sun/ A. 
Bublys MIC.

Diplomas išdalino kun- 
Jonas Kuras. Diplomas ga
vo šie jaunuoliai: Stasys 
Grafas, Pitfsburgh, <Pa.; 
Juozas Oveįrkį, Detroitu 
Midi;; Jonas Grendaį T&* ‘ 
weH, Mass.; įJubzas Liolia, 
Brockton, Mąsš.; Mykolas 
Bigėms, Philadėlphia^ Pa.; 
Eduardas Biileyičius, ? JIo-f 
mestead, Pa. f . Aųtūnąs 
Dranginis, Cfūmbola; i pa*;. 
Eduardas Einoris, Athpl, 
Mass.; Leopardas^ Gylys, 
Forest Cityį iPį,j\ Jenas 
Jurčikonis, tarmei, 
Pa.; Jonas Kacevičius, 
Providence, R. I.J Teodo
ras Kazlauskas, Philadel- 
phia, Pa.; Juozas Lukoše
vičius, So. Boston, Mass.; 
Jonas Mikelionis,. Dubois, 
Pa.; Jonas Nanartavičius, 
So. Boston, Mass.; Pranas 
Nevulis. Worcester, Mass.; 
Jonas Petkus, Brockton, 
Mass. ; Pranas - Skeivis, 
BropMon, Mass*; Albinas 
Šeputa, Brockton,; Mass.; 
Mikas Tamulevičius; Wor- 
cester. Mąšs.: Bronius Vo
veris. Brockton, Mašs. .

Moksle geriausiai pasi
žymėjo, Stasys Grafas, E- 
duardas, Einoris, Jonas

h'. WATERBDRY SAVINAS BANK
; L VVATERBURY, CONNECTICUT ' |

• * ;■ Brooklyn Office |

! į Waterbury’o Savinas Banko* Bmoklyteo Skyriui gali aprū- n
I j pinti tavo viiuz btnkos reikalui.
j Į Tos pačios banko* knygute, kurias gavote nuo Waterbury g 
Jį Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Batikoje. Taipgi a 

turima: '■ j j
CHRISTMASIRVACATIONCLUBS ii

Penktadieni, vakare, Šv. 
Jurgio par. svetainėje, po
nas J- šaliunas, Amerikos 
Liet. R. Katalikų Susivie
nysimo Centro Sekretorius 
kalbėjo Rochester lietu* 
viams apie Susivienyjimo 
vajaus reikalus. Jis gra
žioje* ir įdomioje kalboje 
aiškiai nušvietė daug, da
lykų apie Susivienyjimą, 
kur daugelis lietuvių neži
nojo. jo kalba padarė di
delį įspūdį į susirinkusią 
publiką. Prisirašy k i m e 
prie Susivienyjimo -r- bu- 
vo vakaro obalsis... ;

Klebonas kūn. J. Bakšys 
taip pat kalbėjo apie Susi
vienyjimą ir ragino Ro-y 
chėster lietuvius priklau
syti prie didžiausios lietu
vių organizacijos, , kuri 
vienintelė tegali suteikti 
didelę naudą mūsų Ameri
kos lietuviams pašalpoje...

Jonas C.; Morkūnas nu
švietė Susivienyjimo reikš
mę kiekvienai šeimynai Jr 
atskiram asmeniui; ragino 
visą jaunimą ir visus se
nus ir jaunus priklausyti 
prie Susivienyjimo.

Taip pat kalbėjo Roche- 
stėr Susivienyjimo kuopos 
valdybos nariai: J. Jokšai 
ir J. Zubavičiuš; ponas A, 
Buskas, ir-kiti. ,

Rochester lietuviai, Susi
vienyjimo vajus baigiasi. 
Prisirašykime dabar. Ne
laukime. Kreipkimės pas 
poną J* Jokšą. Herald St., 
Rochester, N* Y.

: Rochester lietuviai ne 
tik prįy alėtųbetir turėtų 
priklaSsyti ~ prie"garbingo 
Susivienyjimo...

NKTEBBDIIY, CONN,
i'" ' . .

LEITENANTO BALAN
DOS NUOTYKIAI VIEŠO

JE SPAUDOJE ;
‘Famous Detective da

žęs* laikraštuke Liepos

i

gerą katalikišką mokslą ir 
išauklė ji m ą. P i* i m i n ė 
jiems, jog iie privalo ne 
tik patys džiaugtis šiuo 
brangiu turtu, bet ir kitus 
prie jo vesti. Kūn. Kuras 
savo kalboje irgi gražiai 
apibrėžė dienos svarbumą. 
Kun. Navickas savo kalbo
je,’ džiaugėsi, jog galįs iš
leisti šiuos jaunuolius, 
Dievo meile įr tikėjimu ap
sišarvavusius, į platųjį pa- 
sauįį ir suteikė jiems daug 
gražių, tėviškų patarimų.

Programai Užsibaigus, į- 
vyko bendra vakarienė. 
Vakare, kolegijos parke 
surengtas viešas pasilinks
minimas. Garsiakalbiais 
buvo grojama muzika ir 
^dainos, o žmonės aikštėje 
maloniai šnekučiavosi ar 
kitais būdais linksmai pra
leido likusi laiką.- Visam 
.kam, ‘ųžsibaigtis, tėveliai, 
giminės ir jočiai, gražių 
įspūdžių pilni ir patenkin
ti dienos programa, pama
žu išvažinėjo po savo kolo
nijas. Patys studentai irgi 
buvo patenkinti šios die
nos x parengimais. ■. Sako, 
kiek-atmena, kolegijos is
torijoje dar niekad nebuvę 
panašių iškilmių, kurios 
būtų buvusios tokios gra
žins ir patraukiančios.

Galima tilretis, iog mėtų ! . v. . v~.
bėgyje ši diena Miriana-^VT1?1 pl,?cial /prasyta 
polyje bus kaskart dau-

nuotykiai, kain jisai iuos 
nupasakoja Niver W. Bea- 
mah’ūi. Straipsnis užvar
dintas “The CIuė of the 
Miraculoūs Vision", Tai 
buvo tikras apsakojimas 
nužudymo Jono ir, Kviėt- 
kienės “Waterbury’io mie
što Town Plot dalyje. Te
nai minima darbuotė, leite
nanto Balandos ir detekty
vo Bendlerio, kito lietuvio, 
kuris irgi kiek prisidėjo 
nors daug mažiau negu 
Balanda, prie to keisoV

aai, gražių

giaū įvertinama, iškilmin
giau švenčiama ir su laiku 
taps tokia -brangi diena, 
kokia visiems lietuviams 
bus garbė ir pasididžiavi
mas kitataučių tarpe. Pa- i^ 
rodykime jiems, jog ir mes1 
lietuviai galime tokius įvy
kius netik kaip jie, bet ir 
dar geriau ir iškiliningiau 
paminėti; f '

/AL Mįcįūnas (E, K.) 
“Getas katalikiškas laik

raštis, yra ųnolatinė misi- 
Jurčikonis, JonaiKaėevv

■ .• . > ■ -

leitenanto Mato Balandos

fanas Miclūnas ’33; 2* Į 
Tėvynę Grįžt Norėčiau'— 
C, Cromer, Kai Lūpos Šir
dys — Jonas Banys— Ko
legijos Choras; 3. Leiskit 
į Tėvynę — Antanas Po
cius — Solo — A< Miciū- 
nas; 4. Ketvirtojo Meto 
Testamentas — A, Buleri- 
&ua '35; 5. Pranašyste —

• Solo — A/ Miciū-

; \ JO‘MNA, HiC®f

ence

• . 3 To ąll wh<> calI on us ■
we pledūė the full ^rneasute of our skili 
and ourAexperience ♦- withoub regarcf For '

INC
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Paskui minima Dielinin- tinęs minios svečių ir stu- 
kaitis, kuris buvo nuteis
tas visam gyvenimui Wet- 
hersfield Conn, Štate’s 
Prison. Tai labai plačiai 
aprašyta ir matyti, kad 
leitenanto Balandos nuo* 
tykiai ir gabumai pasirodė 
viešoj anglų spaudoj. Ir 
nėra mums,, kurie gerai 
pažįstame leitenantą, kuo 
labai stebėtis, nes kiek ji
sai yra išradęs ir atlikęs 
savo gabumais ir drąsa, 
tai galėtų didelį gražų to
mą parašyti. Leitenantas 
Balanda yra geras lietuvis 
ir pavyzdingas katalikas 
ir, Šv. Juozapo parapijos 
narys. Jo sūnūs, vienas 
jaunas gabus advokatas, 
kitas gražiai gyvena neto
li Bostono, trečias, lanko 
Notre Dame universitetą 
Indianoj ir viena mergai
tė dirba mieste. Labai pa
vyzdinga lietuvių šeimyna 
ir tikrai kėlia Neturiu if; 
katalikų gerą vardą.. z;'—--- — ■

WATERBURYTO PIR
MOJI KOMUNIJA

Apie 70-80 vaikučių pri
ėmė pirmą karta savo Vie
špatį* jaunose širdyse pe
reitą sekmadienį gegužės 
26* Tai buvo graži dienelė 
ir garbinga Waterburio 
lietuvių gyvenime, nes 
kiek žinau, tai nė vienas 
iš ių vaikučių gražių pa- 
vyzdžĮų, skatino vėl prie 
karštesnio tikėjimo savo 
tėvelius, draugus ir pažįs
tamus. Teisingai rašo šv. 
Raštas, kad “Juos ves vi
sus vaikelis"*, Tik vaiku
čiai ir jų tėveliai nepamir
škite ir ant toliaus taip 
gražiai pasirodyti Dievo ir 
žmonių akyse.
UĖTUVIS PASIŽYMĖJO

Aną dieną kunigas Ra
žaitis, pavaduoto  jas kun. 
Amboto lietuvių Hartfor
do parapijoje, kuris nese
niai išvažiavo Lietuvon, 
man pasakoja, kad jis nu
važiavo in Storrš Agricul- 
tural College, Storrs, Con
necticut. Tenai buvo ROT- 
C. manevrai ir vieifas lie
tuvis (buvo ten trys lietu
viai išviso) Čaporiis pasi
žymėjo tos dienos manev
ruose ir gavo prie tūkstan-

PARODODD .
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS

AI Jonas Szeslauokas, jau a- 
piė vienuolika metų, turėdamas 
suįaraliiuotą kojų te būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius te stipriu# raian&us: juodas 
arba rusvus sulig’ uRakymo*

Parduodu du raUniHu už via- 
ną doleri; sn persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerą rthn- 
čią siųskite pinigus lino adresu: 

John Shislosky,
King’s Oouniy Uhronte Hoapital, 

.Ward K 42 
Brooklyn, N* X

--K 
r !!.

dentų aukso medalį. Va
lio! Kun. Ražaitis pasako* 
ja, kad tenai dabar dau« 
giausiai randasi žydų. ,

Gerb. skaitytojų ir priedelių 
nuožirdUai prašome remti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.” Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad 
matėte jo skelbimą “Darbiniu- 
ke?’ Tokiu būdu biznierius dar 
geriau supras, kad skelbtis “Dar
bininke” apsimoka.

' ' Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokiu rflbij vyrams, valkams, 

; Laivakorčių Ir pinigu Biuntlmo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški lalkražčiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
483 Park St.n Hartford, Oonn.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai te 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų - plovimo
- darbus

ĮSTEIGTA 1903
. 4 ' Telefonai: , '
Waterbury - Enterprise 6500

New Britain 321

Tel, 755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

' . 476MainSt,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Grahoriuš ir Balsamuotoj&s

Pilnai prieiruoŽes. patarnauti 
kuogeriaueiai diena te naktį 
visiems Connecticut Valstybes 
' . ■ Įaetuvianis.

716 Stanley St. arba 
273 Ohestnut St.

Tel. NEW BRITAIN 676 R*

NOTARY Telefonai:
JPUBLIC STagg 2-5043

MATYNEN P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
' v * t

' NO Gnad StTMt,

BBOOKLYN, N. Y.

Paikiai Įraukto* dvi koplyiSot dut’ 
damos mylimtenė paiamtt do
vanai. Nulimllmo valandoj kralp* 
kita* paa muk. Patarnavimui yra 
ųetlkrlMaa te ak pi minami kate**
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