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V^ashingtonį — Birželio 
_9 d., Šenaw 76 balsais 
prieš 6 balsus priėmė pra

, ŠattĮiJuifl,ktm
cpaudos, neturi tekiu vadinti* gera Baity-
Bioa vaiku. ~ / *'
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DApBIpHHKAS
iMEftIKOS MBTOVIŲ B. K. ŠVENTO JUOČKI DABBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Ruoškimės į Lietuvių Dieną, Liepos 4, Kolegijos Parke, Mąrianapolyj-Thompson, C£
i

Lietuvių Diena
Lietuvių diena jau čia pat. Marlanapolio gėlių 

kvapas jau plinta ore, vaizduotės akys mato puoš
niuosius žolynų krūmus* ausyse skamba žavėjanti lier 
tuviška daina. Mintis kupina pereitųjų metu atsimini
mais. Kiekvieno lietuvio širdis suvirpa didingu jaus
mu* kad štai mes lietuviai* ligšiol ujami ir paniekinti* 
jau atsistojom tvirta apšvietos kojį Dėdės Šamo ša
ly. Svetingas ir geraširdis Dėdė Šamas maloniai pa- 

— dilgintas tuomi, kad mes lietuviai taip pagerbiame jo 
nepriklausomybės dieną ir su ja sujųnipamš mūsų 
lietuviškąją dieną. Ir jam smagu ir ihums nųdonu* 
malonu ypačiai tuo atžvilgiu* kad mūsų diena yra ren
giama kilniausiais katalikiškosios akcijos tikslais: 
katalikų spaudos ir moksleivijos rėmimu.

Nes toji skaitlinga kelių tūkstančių minia* kuri 
kas metas aplanko Marianapolį Lietuvių dienoje, jus
te junta* kad ji čia susirinko ne paprastam piknikui, 
bet vedama kilnios minties, kad ji čia sprendžia mūsų 
išeivijos ateitį. Katalikiškoji spauda jungia visus lie
tuvius katalikus į vieną didžiulį organizuotą kūną* 
katalikiškoji gi moksleivija gamina mums ateities va
dus. Ir kiekvienas Lietuvių dienon atsilankęs darbi
ninkas jaučia, kad jis prisideda jute to kilnaus darbo 

: ir savo* kad ir maža aukelė įterpia nors vieną plytelę 
į mūsų ateities statybą. Nėra tur būt kataliko, kurs 
nors mintyje išdrįstų pasmerkti tą visuomeninę pas
tangą — kurti mūsų ateitį katalikiškosios akcijos pa
grindais. Dėlto visi su uoliausiu atsidėjimu ruošiasi 
vykti*į Lietuvių dieną. Iš laikraščių mes žinome, kad 
Lietuvių diena ne vien tik Naujoje Anglijoje yra šven
čiama. New Yorko, Pennsylvanijo% ir Chicago apskri
čiai sąmoningu katalikiškų papročiu uoliai ją palaikę 
ir atliekamą pelną skiria kuriam nors apšvietos ir kul- 

♦ tūros tikslui. Visa mūsų išeivija* tartum kokio sal
daus įkvepimę pagauta, nepraleidžia tos progos kata
likiškajai akcijai pasitarnauti. /

Ir šiais metais Naujoji Anglija nenori apsileis
ti. Ne tik nenori apsileisti, bet stengiasi net perviršin- 
ti pereitųjų metų Lietuvių dienos iškilmes ir dalyvavi
mo skaitlingumu ir pasiaukojimo dvasia. Kais dau-

Senatas Priėmė Sodalėa 
Apsaugos Bilių

PREZ. ROOSEVELTREI- 
KALAUJA PAKELTI 

MOKESČIUS ANT STAM
BESNIŲJŲ PAJAMŲ

Washington, D. C. —Bir
želio 19 d., prez.Roosevelt

lybes iždas. Prezidento 
planas yra toks:

L Paveldėjimo ir dovanų 
mokesčiai ant labai stam
bių paveldėjimų arba do
vanų.

2. Pakelti mokesčius ant 
labai stambių asmeninių 
pajamų.

3. Pakelti mokęsč i ų s 
korporacijoms.

Prezidentas siūlo, kad 
gautus pinigus mokesčiais 
atskirti mokėjimui valsty
bės skolų.

Kongresas . prezidentę 
planų sužavėtas. Tik stam
besnieji kapitalistai prieši
nasi tokiam prezidento 
planui ir sako, kad jei jį 
priims, tai pramonė ir pre
kyba turės nupulti.

tik keletą patingų paimti 
ir įduoti prezidentui Roo- 
seveltuipasirgŠyti. _

Šiuo įstatymu numato
ma sudaryti milžhjiSką 
fondą ič kurio 25,0®,000 
piliečių, pasiekusių 68 me
tų amžiaus, gautų pensi
jas nuo 15 iki 85 doferių į 
mėnesį. v

į
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Signatoriai^Vel Siųs 
Protestą Lietuvai

ATŠAUKĖ Y

Freeport, III, —Štover 
Manufacturing ir Engine 
kompanijos darbiniu^ a i 
buvo išėję į streiką reika
laudami pakelti algas ir 
pripažinti hhują uniją, 
Miesto valdžia buvo atsi
gabenus miliciją, bet jai 
neteko parodyti; savo ga
bumų, neš daiįbininkai su
sitaikė su darbdaviais. 
Darbininką! iškovojo 5 
nuoš. pakelti algas, bet iŠ- 
sižadėjo naujoj unijos.

gauti pas:

bes'lietuvių. Jie garbingu lenktyniavimu nori atimti 
iš mūsų — Bostoniečių vadovybe. Bet mes, tiek pasi
reiškę ir žodžiais ir darbais katalikiškosios akcijos 

’ darbuotėje, vargiai benorėsime tą vadovybę iš rankų 
paleisti. Kaip gi tai atrodytų prieš išdirbtą garbingą 
Bostono tradiciją?! Bostonas juk skaitomas apšvietos 
sostu. Ar gi jis paneigtų katalikiškos kultūros darbą?

Specialus Traukiniai
Kaip pereitais dviem metais, taip ir šįmet So. 

Bostono, Bostono, Norwoodo ir apylinkes lietuviai į 
Lietuvių Dieną. Marianapoli, Thompson, Conn., liepos 
4, važiuoja SPECIALIU TRAUKINIU.

Specialus Traukinys išeis sekančiu Dienos Švie
sos Taupymo laiku:

Boston, South Station.
. Nonvood Central

Winslows ......... „ i*...'.
Bus Thompsone ...........
Iš Thompson grįžta:
Thompson .......
Winslows stoty bus .. . .
Norvvood Central .m.,*...
Bostone ——
Kelionės bilietų kaina $1.50 į abi pusi (round 

trip) iš Bostono ir atgal ir iš NonVoodo ir atgal $1.25, 
Vaikams nuo 5 iki 12 metų pusę bilieto kainos.

SPECIALŪS TRAUKINIAI iš Connecticut ir iš 
Worcester šįmet eis pirmą kartą. Iš Connecticut pra
dės nuo Bridgeport ir eis per Ansęnia* Naugatuck, 

r z Waterbury, New Britam ir Hartford.
Iš Bridgeport išeis senu laiku (E. S. T.) 7:25 vai. 

ryte ir Lietuvių Dienoje^ Marianapoly bus IX vaL ry
te, IŠ Mąrianapolio grįš 8:15 P. M. (E. S. T.) ir Vu^ 
Bridgeportc ll val. vakare.

Kelionės bilietas į ten ir atgal (round trip) kai
nuoja: * .

Iš Bridgeport ir atgal $3.00; iš Ansonia jr atgal 
$2.50: iŠ Naugatuck ir atgal $2.25; iš Waterb'ury ir at
gal $2.00: iŠ New Britain ir atgal $1.75; iš Hartford 
ir atgal $1.50. Vaikams nuo 5 iki 12 metų pusę kainos;

Worcesterio abieju parapijų (Šv. Kazimiero ir 
Aušros Variu) lietuviai važiuoja SPECIALIU TRAU
KINIU. Bilietu kaina į abipusi (round trio) 75 centai. 
Vaikams nuo 5 iki 12 metų amžiaus pusę kainos.

Traukiniu važiuoti tą dieną, liepos 4* yra daug 
saugiau, pigiau ir geriau* nes tą dieną keliai bus už
grūsti automobiliais. " ?

Taigi kas dori turėti saugią ir malonią kelionę t 
Lietuvių Dieną, Marianapoli, Thompson* (tomu teva
žiuoja traukiniu.

...... 8:05 A. M.
. . . 8:30 A. M.
..... 8:33 A. M.
. ... 9:40?A. M.

9:00 P. M.
.. . 10:07 P. M, • 
.. .10:10 P. M.
... 10:85 P.M.

t

i

SO. BOSTONE traukinio bilietų ga
“Darbininko” Administracijoj, 366 

Sę. Boston, Mass. • * .
Juozą Kasperą, graborių* .494 E. BrfiĮadway, So.

Šidlauskų Aptiekęje, 375 W. Broadway^ So. Bos
ton* Mass. ir pas draugijų ir parapijų darbuotojus.

NORWOODO traukinio bilietų galima gauti kle
bonijoje, 36 St. George Avė.,, pas vafg. p. A. šlapelį, 
pas Joną Aidukonį, LDS. 3 kp. raštininką ir kitus L. 
D. S. 3 kp. narius.' r / Y **

WORCESTER traukinio bilietų galima gauti kle
bonijose: 41 Providence St. ir 15 Highfield Rd. ir pas 
kitus darbuotojus. . \ ; /

CONNECTICUT specialio traukinto gęneraliu at* 
stovu yra kun. Jonas Kripas, 46 Congress AVe., Wa- 
terbury, Conn.

Broadwąy*

DBNAS KLAIDŲ c

Mexico City — Prez. 
Cardenas jau sutvarkė sa
vo valdžios aparatą. Paša
lino iš valdžios visus Gai
lės simpatizatorius ir į jų 
vietas sustatė savuosius.

Calles, buvęs diktato
rius, dar turi viltį grįžti 
diktatoriaus sostam Jis iš
vykęs į Jung. Vąlst. pail
sėti ir Jauksiąs prez. Car- 
denas klaidų.

Calles mano, kad Carde
nas klaidos iššauks revo
liuciją ir jis vėl bus pašau
ktas užimti sostą.
- Kaip Calles, taip ir Car
denas yra katalikų prie
šai, tik pastarasis ne poli
tikas. Prez. Cardenas ža-' 
da sušvelninti veiklą prieš 
katalikus.

Šiaip ar^ taip Meksikoj 
gali kilti naminis karas.

CREENPASKH8Ė KARį 
KOMUNISTAMS

Bolševiku Komisarai Susirū
pino Šeimų Likimu

Maskva — Pagaliau ir 
bolševikai susirūpino šei
mos likimu Rusijoje. Per 
septynioliką 'metų šeima 
buvo išniekinta kaip bur
žuazijos išmislas. Duob
kasių rojuje vedybos buvo 
paprastos ir persiskyrimai 
dar paprastesni.

Porele galėjo yieną die
ną apsivestu o kitą dieną 
persiskirti. Yra buvę atsi
tikimų, kad apsivedę tuo 
pačiu laiku bebūdami ve
dybų biure persiskyria. K

Septyniolikos metų gy
venimas parodė, kad išar
džius šeimą, nukentės ir 
valstybe, Bolševikai bandė 
gražiais žodžiais sulaikyti 
šeimos iširimą, bet paga
liau priėjo prie to, kad tu
ri, panašiai kaip kitur Šau
ktis teismų pagelbos, kad 

‘sulaikytų šeimas nuo vi-

siško iširimo.
Šiaurės Kaukaze atiduo

tas teisman “Tovarišč” 
Mirzaeff, Žemės Ūkio ko- 
misarijato inžinierius, ku
ris prisipaŽįstąs vedęs ir, 
divorsavęs nuo keturių 
“žmonių” nuo 1920 metų. 
Bet jis yra daug daugiau 
kartų vedęs, kaip jis prisi
pažįsta. Yra vedamas tar
dymas, kad susekti kiek’ 
kartų jis ištiktųjų yra ve
dęs. ■ ?

Jo paskutinioji auka pa
sakoja, 'kad jis ją susiti
kęs parke vieną vakarą ir 
vedęs ją sekančią dieną, 
Diena po vedybų jis su ja 
divorsavęs,

Jis yrakaltinamas'daug
patystėje, kas bolševikų 
Rusijoje per septynioliką 
metų buvo pripažinta ir 
praktikuojama.

Nėw York Amerikos 
DsiĮkk Federacijos tprezi- 
dentSs^V.Green”drąsina 
lokalėms unijoms, kurios 
priklauso prie Federacijos 
ir. priima komunistus. Jis 
griežtai reikalauja, kad 
unijos išbrauktų komunis
tus ir naujų nebepriimtų.

W. Green pareiškė, 'kad 
unijos, kurios sulaužys 
nustatytas taisykles prieš 
komunistus, praras A. D. 
F, parterį. :
. Komunistai dėl p. Green 
griežto nusistatymo sukę- 
lė kačių koncertą. Pasipy
lė protestai. Bet p; Green 
nenusigando. Jis panaudo
jo tą pačią metodą prieš 
komunistus; kokią naudo
ja komunistai prieš sau 
neištikimuosius.

Darbininkai, apsivalę 
nuo komunistų, galės atsi
kvėpti ir padvigubinta ę- 
nergija stoti į kovą prieš 
išnaudotojus kapitalistus.

ANGLIAKASIŲ STREL 
KAS ATIDĖTAS.

Wąshington, D. C. — U- 
nited Mine Workers unijos 
nariai gąvo pranešimą, 
kad ir kasyklų savininkai 
priėmė Prezidento Roosė- 
velt pasiųlymą palikti tas 
pačias .algas ir darbo Sąly
gas bent iki birželio 30 d. 
-Taigi iki birželio 30 dienos 
angliakasių streiko gal ne
bus. /

Prezidentas Rooseyelt 
bando skubiai pravesti 
taip vadinama Guffey bi- 
Įių^ kad streiką visiškai 
pašalintų.

BUS RINKIMAIS

KALINIŲ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

Lansing, Hansas —Vals
tybės kalėjime kilo maiš
tas. Kaliniai reikalavo pa
gerinti maistą ir pašalinti 
kalėjimo gydytoją.

Maištą sukėlė 348 kali
niai Jie buvo suėmę 15 ka
lėjimo sargų.

Įvyko susišaudymas. Ka
liniai buvo padegę kaiku- 
riuos namus.

Kalėjimo viršininkai su
stiprino sargybą ir kali
nius privertė pasiduoti.

Kansas valstybės kali
niai dirba kasykloje. Tai 
maišto metu kaliniai buvo 
užsibarikadavę kasyklose.;

Šis maištas padare $25,- 
000 nuostolių. Nusikaltu- 
sieji kaliniai bus uždaryti 
po vieną. ' ; v

ANGLIJA DARO ŽYGIUS 
SUSITARTI DEL KARO 
LAIVYNO SU KITOMIS 

VALSTYBĖMIS
Londonas ~ Anglija pa

sirašius karo laivyno su
tartį su Vokietija, daro 
žygius susitarti' dėl kare? 
laivyno kitomis 
ropos valstybėmis.

Anthony Eden, ministe- 
ris Tautų Sąjungoje," vat 
žiuojąs į Paryžių pasima
tyti su Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeriu La
vai, kur tarsis karo laivy
no ir kitais Europos politi
kos klausimais .

Greitu laiku žada siųsti 
saVo atstovus Prancūzija, 
Rusija ir Italija į Londoną 
peržiūrėti karo laivyno sUr 
tartį Su Vokietija.

Vadinasi Europoje eina 
didis politinis judėjimas. 
Naujos sutartys —■ Nau
jas persigrupavimas.

Kaunas — Spauda rašo, 
kad dabar Valst. Taryboje 
ruošiami keli svarbūs įst. 
projektai, tarp jų ir rinki
mų į seimą. Kas atsitiko?

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. ’

Londonas — šiomis 'die- * 
nomis Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Sir Sa* ' 
muel Hoare, kalbėdamas 
būto atstovams, pareiškė^ i 
kad Klaipėdos statutą pa* 
sirašiusios valstybės: An- 
glija, Prancūzija ir Italija 
siųs Lietuvai naują notą 
dėl jos veiklos Klaipėdoj 
krašte. Vokiečiai nusis* 
kundžia, kad Lietuva Klai^ 1 
pėdos krašte vartoja prieš 
juos diskriminaciją.

'------ ------- - , ’ 1 •

ANGLUOS - VOKIETI- , 
JOS SUSITARIMAS DEL 
laivyno Nugąsdino 
PRANCŪZIJA* BUSMA • 

IR LENKIJA

Londonas —- Anglija itf 
Vokietija pasirašė ..karų 
laivyno sutartį. Pasirašiu-? 
stos valstybės susitarė, 
kad Vokietijos laivynas 
galės‘lygintis tik 35 nuo
šimčiais Anglijos karo lai-. i 
vynui, (

PRANCŪZU A ĮŽIŪRI 
LAIVYNO PAKTO LAU«

ŽYMA
Paryžilis Reancū?iiiA

kartu ardo talkininkų są- 
jungą. ,

LENKI J AMATO REIKA
LĄ DIDINTI LAIVYNĄ^

Varšuva — Lenkija bai< 
šiai susirūpinus dėl Anglių 
jos - Vokietijos susitariu 
rito, kuris sudarąs rimt^ 
pavojų Baltijos valstybės?

* Vokietija labai lengvai 
gali sumobilizuoti visą lai
vyną Kiel kanale Baltijoj 
ir jį atsukti prieš Rusiją 
ir mažesnes Pabaltos vafe 
lybes.

----------- -- ------------ - ------ ....-------------------------- —-----------------------------------?-----------—---- -----------į-----—------—*--------- ■..................  g

“Darbininko” Radio
2** • * x . . 1 •

Programa
; Štai ir vėl šeštadienis. Darbininko radio progra

ma, kaip paprastai, įvyks šeštadienį, birželio' 22 dieną* 
2 vai. po pietų, tik g; t toks skirtumas, kad ją išpildys 
Šv. Roko parapijos (Montello, Mass.) choras ir Solis-', 
tat vadovaujant muzikui P* Sakui. .<

Prašome visų Gerb. ; “Darbininko” Skaitytojų* 
LDŠ. Narių ir Prietelių pasukti savo radio rodyklę ant 
1410 Jdlocycles ir klausytis gražių lietuviškų dainelių, 
muzikoSlr kalbų iš stoties WA AB, Boston, Mass. -

' štai kokią programą išgirsite šeštadienį: •. • ■ ' •> 
1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2t Darbininko Radio Vedėjo ir Pranešėjo kalba.
3. Eina garsas ..........    Naujalis

Oi rūta, rūta ...........o..,Šimkus 
šv. Roko parapijos choras

. 4. AŠ myliu tave Cadmatt
Solo — p-nia Monįka Spizio

5. Kalba adv. J. M. Veracka, Lietuvių Dienos
Pirmininkas. , *

6. Kur giria Žaliuoją N. N<
Čia kraštas liūdnas ¥ i * ik a ♦ • * i fra *-* *■N, N.

šv. Roko parapijos choras
7. Nesegk sau rožes Paulauskas

. TYiizi+chb _ -UTo

%

8. Darbininko Radio žinios ir Pranešimai.
9. Tu esi kaip kvietkelS ;Schepeky 

Bijūnėlis »»» V,»>k,......«....... .....
' Šv. Roko parapijos choras ■

Prašome Šios programos pasiklausyti ir savo į- 
spūdžius parašyti Dainininkui, 366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

1
Į

1



siauFimNKŲ susrvuttiYiia tfiiiTĖo
■ - VALDYBA

Tm. T, J. ItialU. Mja -IhMlof ndu: iw>į P. IntolU^- 
pirm., <23 Wln»dor St, dambrfdfe, Mau.; Kun, J. VaičfttnM —i I 
vlce-pirm.; Br. Maukiu — II TlopiruM V. J. B1ktm*m — r*«t; 
T Mott SU Worepnter, Mencų O. lIchbrlenB iM., « Common-., 
veaUIi Are., Worceater, M***.; M. Urmonieu# ir A. Za^vekM — 

. ttdo gloMjai; A. MIclOna* — rtdftktorlun, MiurianMpoHa Collage, 
Thompson, Conn.

BLAIVININKU SEIMAS
šiuomi visiems blaivininkams pranešame, kad šie* 

met A. D. R. K. BĮ. Seimas įvyks South Bostone. Pra
sidės šv. Petro Lietuvių pan bažnyčioje iškilmingomis šv. mišiomis rugpiučio 11 dieną.

Kuopps ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime dalyvauti. * .
: ' CENTRO valdyba, ;
; Kun. J. J. Jakaitis, Dv. Vadas

. // Kun. F, J. Juškąitis, Pirm*
* V.BIavackas,Rašt.

; Blaivininkai iškilmingai 
minės Av,_Jono Krikštyto

jo šventę, biri. 23.

ĄthoIj Mass, 24 kuopa 
praneša, kad praeitame 
savo susirinkime nutarė 
visi bendrai dalyvauti-šv. 
mišių aukoje ir “in corpo- 
ye“ eiti prie šv. Komunijos 
birželio 23.

Cambridge, Mass. — 7 
kuopa taipgi yra nutarusi 
iškilmingai dalyvauti šv.

----- ——-------- . >.;.r

. . Stiprumas Pastovumas .

Kuomet jus atid<rot atvirą sąskaitą pas First 
National Bank pf Boston, tai jus pavedat savo 
pinigus didžiausiam ir stipriausiam ‘bankui
Naujoj Anglijoj. . . .. * . /

/ •. p

Jnsjj Binigai bjĮja ąp^augoti, ir prje ta da para'nkuį 
nes musų skyriai randasi įvairicise Bostono dalyse.

"f lipi

mišiose ir bendrai eiti, 
prje šv, Komunijos. __'

Worce^ter ir Waterbuyy . 
kuopos visados priešakyje 
stovėdavo, kaip darbuotė
je, taip ir švenčiu ąpvaikš- 
čiojime; šv* Jono šventę. ' 
jos nėra abejonės, kad iš
kilmingiausiai minės. .

šv. Jonas Krikštytojai“ 
kaip žinoma iŠ Evangeli
jos,' buvo pilnas blaivinin
kas. Jis nevartojo1 jokių 
svaigalų. Blaiv.

Vietinės žinios
♦ 

mąs? Prašomi visi nariai 
atsilankyti. PranešėjasRKNGIMO KOMISIJOSt susirinkimas

< Birž. 25 d., 7:30 vai. va* 
Bare, Šv. Petro par* svetai
nėje, 7-tos gatvės įvyką 
Jnjypės Gegužinės Rengi- 
yo komisijos susirinki- 

j imam .
1 . ____ ____ '_J_______ ______ ._____ž__ $

JUOZAS C U NYSI 
■k ; ‘ s
ų ‘ 3 •

■ ADVOKATAS j

414-Broadwayf S. Boston, Massj 

Tol. Šo. Boston 0948

GYVENIMO 
5el. Parkway 186TVV

. I 
t 
| 
!

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provaš. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass. 1
' Telefonas : Šou Boston 2732

Namu: Talbot 2474

Maldos Apaštalystės dr- 
jos valdybą praneša, kad 
visos narės raginamos su
sirinkti, birželio 23 d.-/3:00 
vai. ryto; bažnytinėje salė
ję, ant penktos gatvės, ir 
<į|ps- “m ;corpore’ I. 
šuos dalyvauti savo inten
cijai laikomose šv. mišiose, 
8:30 vAL Valdybą.

PROCESIJA ;
Dievo Kimo šventė ket

virtadienį, bet jos iškilmės 
su visais atlaidais yrą ke
liamos į sekmadienį. ’ To
dėl šv. Petro bažnyčioje 
Dievo . Kūno .procesija į- 
vyks sekmadieny* birz. 23 
d., 4 vai. p^>. Tuomet atsi
lankys svečių kunigų. Yra 
kviečiamas primicijantas 
kun. J. Bucevicius.

nt FIR ST
NATIONAL BANK of

' BOSTON
1784- ★ - 1935 .• .•

Styriai visose miesto dalyse

, JOHN J. GRIGAITIS
(gbigaliunas) 

. ADVOKATAS ' 
598 East Broadivay, 

. SO. BOSTON, MASS. 
•Tęl.. 1.761 ■> Room3

Residenee: " - .
.16 Thomas Pk., Tel. JB, B. 104$

A, Ai",.; *i U' i i z1'’**-—

IU.J.UUSUSL ' advokatas ■
| ^Darhihižkd^'Jfame. ’
I (antroę lubof, Jį) > 

668 faMdtfty, fa Boston.
TSl. 60. BMtou 6867

“ “ Bostono Ofįww i , ?
Į 60 State St, faom 826
P - .Tel/ HuObard Ifatl ■ 
r Gyvenlnyj} 38 RosetUOnt Street, 
rTill. Talbot 2878 Dprcheeter, Maw.

Tol. fa Boston 8620

ADVOKATAIŠALNAI
DARBININKO NAMU 

:• jwww, 
fatrtb Boston, MMė “

t ■ *-■ ' t

gas‘—- V? 'Steilsteris? du 
velniuku.* P. Remeika, ir 
A. ’Gedraitis; Angelas^-A. 
Burbullutė; Motinėlė, vie
nuolyno viršininkė *** S. 

" Tamkutonytė; .dvi vienuo
lės M. Kapčiutė ir A, 
Strazdaitė.

Birželio 30 dieną, Romu
vos parke, Montello, Mass. 
NyĮŽ. N. P. P. M. Lietuvių 
parapijos piknikas. Romu- 
vbs parkia yra patogiau
sias ir geriausias pikui* 
kamsi/ finos palelės vfa 
sieiųs teikia jaukų pavėsį, 
Didelė ąvetainė labai tim 
ka paąiifnkaminimui. - 

. Parapijos piknike .Utdie-

Š»
' i. _______ _

MUZIKOS MOTU'
M. Treinavičiutė, moky

toja, mokb muzikos pianu. 
Ji yra baigusi 

FAEUtEN HAMOFOm 
KOLEGIJA

444 E. Slxth Street, 
Boston, Mass.

M*

■ n ir t arai ' ig1""'1... ■ """IJ '•■■ .....iJ ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ]
T

08. ROGERJ. ABIZAIO
Tel. Devonshire 7906

OFISOVALANDOS: .
. P. M. ~~ /

3 Malden Street, 
Boston

a® KOLONIJOSI* s

valgiu,- gėrimų, žaisiu ir 
kitokių margumynų,

Vį«į iš visur kviečiami 
dalyvauti .šiame piknike* 
Autobusai. nuo ‘ lietuvių 
bažnyčios išeis'io ir 12 va- 
landa. Važiuojantieji- ąii- 
tomobiliais važiuokite j 
Montello Romuvos parką 
37 arb^. 28 raute keliu.
: Visus iš visur kviečią

Rengėjaiir Klebonas

MONTELLO, MASS.
Sekmadieni, birželio 23 

d., Romuvos parke įvyks 
North Abingtoniečių pik- 
riįkas, kurio pelnas skiria
mas šy, Roko parapijos 
naujos salės pastatymui.

Pikniko programoje bus 
Įvairių žaislų. Iš Bostone 
atvyks rį^tikai, Northa- 
bingtomeoiai trauks virvę 
su montelliečials. -į/.. 
a Be to bus ir Šokiai. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Rengėjai.

F. MITKUS
LIETUVIS GRAlORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwhridge 7880
Mamai: T»Owi>ridgs* 6<84

> Sąžiningas ir Rūpsetingas 
PATARNAVIMAS!

QUEEN ANN LAUNDRY, 
i'.’ -INO. • ' •' .

IIlTUVUrBKAlBYKLA’ 
Skalbiame Ir proslnamė vlnoklua 
drabuihisX Mee paimame ir prista
tome (Irabužlua -yi»ur, kaip tai; 
So. Bo3ton)<rOambrldge, Urlghtcm 
Dorchester ir kitiir. Pampinkite 
Ir patyrėte, kad kaunate patarna* 

' vim» pž plgi4 kainu.
.. 7-9 Ellęry St., So, Boston 

Tel. fa Boston 2923

BRDNIS KONTRIM
• ’ REAL ESTATE

. M3 ' ,
■ Jtatfce d f the Pevęo ’ | 

. ViBoklos 'Į'ūSięjS Appratida Ir t^-.
: elugas jpatfttnavirieB. ; ■

598 E. Broadway. Sę. Boston
Tel. Šou. Boston 1761

' Resideneer
120 Marine Rd., So. Boston

Nuhių tel.; Šou- Boston 2483-W

Birželio 25 d., 8 vai. va* j 
kare, parapijos salės kie- ; 
Ule, M Tth St,, A. D. Kau- f 
lakia rodys kalbančius, iš 
Lietuvos paveikslus.

Pelnas Sy. Petro parapi
jos vasarinei mokyklai, 
kuri prasidės liepos 8 d.

IŠSIRENDAVOJA
Hu išrėdyti, Ardyti lombfv 
riM ąnį “G” ątreet vyrui arhh 
moteli. Dėl platesnių įnfęrm&ci- 
įą kreipkitės ms A. A., % uDar- 
hiuinkas”, 866 W- Bręadway, So. 
Boston, Mass. .

, •x—.; ...b,;r. f
LINKSMAS DIDELIS

PIKNIKAS
Rengia, Lietuvos Dūktom ir’ Sūnų 

A d)reu£ryit& 
BĮR«iU0Wj 1035 

.Aut E. Balęhuuas Firmos 
538 Ko. C&ry St.. Brockton 

Bąšai U fa Bostono išbūt - nuo 
Lietuvi* Stettunis E ir Siher St 
/Keliįnšri abį<pure« tik- 56c.

į - ■ TeL S. B. 8805-B T
f . jįlMTWj-« |

OPTOMET RISTASl
R įsegtam iriuoju akis 
m priskiriu., ukįnluk 
■ kreivais akla atitik 

Mnu Ir aniblljonll- 
koM (aklose) akyse .autrįl«uu 
Srleas tinkamu laiku.

J.. l. TAtAKAMUI, 0. D. 
AT Br<»dwv, fouth BO0OB

š5!el. So.Boston 0833 T 
Į IJETUVIS DANTISTAS |

DR. M. V. CASPER:
| Arti Municipal Building į 
| 525 E. Broadvay, S. Boston | 
Į TataKdo* ' . |
Ifao 9 -Iki 12 ryte ir nuo X30 |kl| 
15 ir nuo 6 iki S vai. vakare. Ofl-| 
ŠĘaa uidarytas subatoa vakarais iri 
anedSldieriiaĮs, taipgi seredomia nuo = 
| 12'toė dieną ufįarytaa.
| Taipgi mmnu » X-Bay f

Nekalto Prasidėjimo P. 
M. parąpijos mokyklos už
baigimo graduantų vaka
rėlis įvyko birželio 17 d., 
mokyklos salėje.: ■ -. >J

Dalyvavo arti^ 200 Žmo
nių. Buvo ir iš kitų kolo
nijų. _ ' : ;

Varg. M, Karbauskui 
skambinant maršą, gradu-

lietuvis Dantistas .

(GAUNAUSKAS)
Tel. fa Boston 2300

414 Broadway, So. Boston
Ofisais atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pietų ir 
nuo 6 |kl O. L vakare. Svent% dien* 

pagal susitarimą.

.Teta So. Boston 260Q ‘

Lietuvis Dantiitąs

A, L KAPOČIUS
251W. Broadway, fa Boston
Qflw vaiando* w1:80 iki 6 ir nuo 0:80 iki D.v. V 
8ere^oniHi -nuo 0 Iki. 12 t. dleny 
SBubatopils ntH? 0 Iki vai. yąkunr, 
Nedaliomis htip D iki 12 vai. dieno. 

' ‘(W>1 «atėrflj 1

Tol. Trowbri^o W<

JOHN MIS,M. D.
(BBPBYS)

. U1ĮJPVM GYDyVOJĄS

Ofiso Valandos: 2—4 ir fr—8
578 Rirvird Stoeet ‘ 

k»mp. Inman arti Central Sq.,
Cambridge, Ma*«.

Pq kalbos išdalintu, dip
lomai ir garbės ženklai.

Šiose mokyklos užbaigi
mo iškilmėse dalyvavo ir 
klete kuri. Pranciškus Ju
ras įf pasakė trumpą kai- 
W. .

Pirmiausiai klebonas su- 
teikė, dovanėlę, skyriui, b 
skyrius per i P. Remeiką į* 
teikė dovanėlę klebdnui.

Atsisveikinimą pasakė 
Stanislava Lepaitė. Bai- 

“ ‘ ’ nSuDieV 
Seka ištrau- 

yėlkalOr “Šventoji

Vaidino Šie mokiniai ir 
alumnai: •’C-

Teresėlės tėvas — Pet
ras šakalys, Teresėlės mo
tina A, Giliutė, Teresė
lė G. Jakutyte ir B. Le
paitė, Celina, Teresėlės se-* 
šute — A. Yeskutytė, Le
one, Teresėlės sesutė -—V. 
Klevaitė, Marytė, Teresė
lės sesutė ~ B* Kamelai- 
tė, Luiza, tarnaitė — B. 
Bakšytė; Vyskupas A. 
Nevietas ; Panesony, kuni-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
Ir dainavime. Specfą

įi lės pamokas duoda 
! - vaikams.

E . Adresas:
! 933 E. Broadvvay,
i SO. BOSTON, MASS.

'BALDUS 
” r ■ refkfaus-' 

tome
5if VISUR

PIGIAI 
GREITAI 

, SAUGIAI

umuAm 
FURNITURECO. 

326-328 W; Broadvvay 
Teį. South Boston 4618 J

FOTOGRAFAI STOKAI
Padarę geriausius -ir gražiau
sius payeikslusy Seitayiių, ves

tuvių ir pavieniu Asmenų. „
. JURGIS C. STŲKAS'
/ . 458 Broadway,

South Boston, Mass.
’ Tel Sau. Boston' 2029 v
. Tel. Kur. 024Ž

antai (trylika berniukų ir | giant sudainavo 
dvylika mergaičių) atėjo mokyklėlė”. 
į svetainę. Scenoje sugie*'kos iš veiL« 
dojo HAve Marią”. . . i ; Teresėlė”.

Aloizas Normantas pa-, Vaidinn ši 
sakė sveikinimo kalbą. 
Septintas ir aštuntas sky
rius sudainavo ‘^Bąrcabo* 
Ue”.v Jurgis Minalga skąi- 
tė kiksės ateitį. Vėl dainą. 
Po to klebonas kuni dP. 
Juškaitis pasakę gražią ir 
turiningą kalbą. Jis pa- 
briežė reikalingumą kata
likiško auklėjimo ir džiau
gėsi, kad iš šios parapijos 
mokyklos išėję mokiniai 
Meka žvaigždėniia<\

J. BURBA I
J;IR SŪNŪS ; !

I r . ■ Ja’ t /■■■ . : '• ' . ~ ‘

j Po|MęruėjąfU ir Visokius,

i H i

• * ;
aokiųs Karpenterio 
ųniuįm. Lietuvis' 
ją, Užtikriname 
Kreipkitės

266 GOLD STm 
v Arba į ofisą;

315 E. 8T., SO. BOSTON, MASS.

. pilną, pasitenk , 
tiesiogįnamys; ,

! ( Q1U’JŲ4»'0A«> KTVJ. J^VJKJJLUIJ.1, • j

-r

PIGIAI TAISOME - 
■r STOGUS

SO. BOSTONB00FING 00.

JOHN MARTIN A 00.
Taisome Visokius Stogus
‘ 414 W. Brokdway

■ .TST^ONĄ!:.; .;
South Bestoji 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

Lietuvis Anstolh — Oonstable 
. Licitatorius

ROMAN J, MSI
Apdraudos ir Nejudamo 

Turto Agentes
409. Broad,way, faįt 4 ; 
South Boston, Ma«s.

Telefonai; Parkw*y 1735-M.

r

BAY VI£W" 
MOTOR SERVICE

, \AutpmobiliQ lę
" " * Ageutlrm ■

Taisoma Ybūfcltj' iSHtjhjntfeiu *uta» 
'iDobtlhi*. Twl«jnno' ir demėnairm. 
motiem ; t- ■ .

1 fa&lin Stnšt 

soutr uorreur, mass.
Jot. rretfofeit
■' -■ '-------------į i.j.:. ■...

k “ TAlSOMBlMPAimUOIMMSBAPlOS ' ’ I

.. GAIĮSIAKALBIAI STAm«EyBAAbIO MM.®.-1

Ini. ŠWI fakricM,’ 8av. >. _ 848 W. Bro*dwy, fa farton, M*m> ' |

JUOZAS M. nūs '

parduodu įvairiausios rūšies 
auksini tu ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Ėroadway 
SO. BOSTON, MASS.

■Tel. Soų. Boston 3694

STANLEY
I BOTTLINGGO.
C. r. GRIGAS, SAYIIimg

Išdirbėjas ęerų mtokštą 
* 7 gėrimą. ■* ■ 
107 W. Sixth Stmt 

goBoeton,Mus.
Nėmri tlSl D. St, fa Boston

| £uusem ir
>įV.>-SlllK -
į fariaurias Ir fariitoris iios

LHTDW GBABWU| IR 
r. >AW«V0WAa

Gyvuoja 26 metai. P&tornavį> 
į . maa dieni ir naktį.

TURI NOTA.ro TEI8KS
t ‘dftoąi:

Frr« .. . tfo' < « ■■ »- - »■■■>■!!uįmmiioimii

įlįs AmH Si, Brookton, faai 
Tel/lroektoii 890

....ramažiU
14. " V *-

NOTA.ro


***WŲ>*h

Į Ijt

!

¥

7

-------    DUBININKAS  ' , „   n.a,,r-

LIETUVI!) DIENA I
A

t

Lietuvių Marianapolio Kolegijos Parke J
Thompson, Conn. ■

Pamaldos - Dainos - Sportas - Aviacija - Muziką į
Važiuokime Visi į Lietuvių Dieną j

PENNSYLV ANUOS ŽINIOS
A . \ ‘ ... , ’■ > - •‘'Z'.'' '• . . ’ i . ’ ' .

.v n j (Uąe-^rn^
WWnf ifti mann ligonbųtyj,Reading, 

——■—Penn.
Dr. Aleksandro motina 

ir brolis užsiima grabo- 
riaus bizniu, jo sesuo yra

Aleksandras B. Čaikaus- 
kas baigėHahnemann ko-, 
legiją, f Pbtiadėlphijoj, irįbaigus mokytojos mo^ks- 
gavodąkfaro.laipsnįmedi-‘lus. x ■.
cinoje. Mokslo metu pasi- Jojo daugelis draugų lin- 

. žymęjo moksle ir veik vi- ki jam kuogeriausio pasi-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTU VES
7 Rkkti pas biznierius mėsą, Taisius, daržoves ir 

kitokius daiktus,, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, peš jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja;* Nuėję i J)ile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jųskėlbimą matėte^arbininke”. ■

/ Į?OVIU^pUSHMANAS 
48 Creeoent Avenne,.

TeJeįhmie Columbia 6702
29 BivinHill Avenne, 
DOSCHESTER, MASS.

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

BROADWAY MARKET 
387 W. Broadwiy 

Telephone South. Boston 3591

i*

SQ. ĘOSJON, MASS.
PERKINSSUOASHMARKET 

DovilaiUaltraiiūnM, Sav. •
490Įr&iJW,Tel.S.Borton3120x

U.j«> .i', T~ . j • .

i

f*
’ i’ ’■

į

K. ŠIDLAUSKAS * 
918 E. Broadway. 

Telephone South. 'Boston 1392

JONAS GLINEČKAS 
502 E. Eighth St,

Tel. So. Boston 9621
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikra! 
Verti skaitytojŲ paramos...

Visi garsinkite “Darbininke”.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GRAB ORIUS 
494 E. Broodway,

South Bortan, Mau. 
Office: Tek S. B. 1437

Jfltte. 158 W. 7th St 
Res,:Tel. S.ą.3960 

EBtamvimai dieną ir nakų

Tel. South goeton 0815 ,

D. A. ZALETSKAS
Graboriui - Baliamuotoju 

Patarnavimai dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bei. 
564 lašt Biyadway,

•o. Boston, Mate.

sekimo profesijoje^^

Jieyą Jurkevičiūtė, bu
vusi sodalįetę ir vytė, bai
gė mokslus kolegijoje ir 
gavo mokytojos laipsnį 
muzikos srityj. \

Klier. Eugenijus Andru- 
lonis MIC., ir jo brolis Je
ronimas, grįžo iš Mariana- 
polio kolegijos trumpom 
atostogom. Klier. Eugeni
jus yra baigęs fįlosofiją 
Angėlico kolegijoje, Ro
moj, kur gavo daktaro 
laipsnį ‘su pasižymėjimu’; 
dabar jis mokytojaują Ma- 
rianapolio kolegijoj. Jo 
brolis Jeronimas eina ^mo
kslus Marianapoly. , ,

■—---- skaičius žmonių, veik visi
. J LIETUVIŲ DIENA* susirinkusieji deni diedai; 

žymi dalis atsilankusių 
buvo Shenandoah’o socia
listai.

, Adv. Skipičio kalba bu
vo gana ilga ir labai nuo
bodi. Didelė didžiuma susi- 
rinkusių, gajhna sakyti- 
net nesuprato . apie ką jis 
kalbėjo. Jaįi dar bekal
bant žmonės pradėjo sve
tainę apleisti. Skipičio kal
ba buvo gana rimta tiems, 
kurie ją suprato.

Aš norėjau su svečiu as
meniui susipažinti ir kai 
kuriais klausimais pasi
kalbėti, bet tą vakarą ne
gavau progos^ kadangi lai
svamaniai ir ’soeialistai 
man nedavė progos. Ryto
jaus Sieną norėjau pasi
matyti . ir teiravausi kur 
galima su juomi pasikalbė
ti, atsakymą nuo prakalbų 
rengėjų gavau — kad sve
čias gana užimtas ir nebus 
galima su juomi pasimaty
ti. Atsiklausiau klebonijo
je ar nebūtų galima su 
svečiu pasikalbėti, bet ten 
atsakymą gavau — kad jo 
nėra, nebuvo ir neturiu ži
nių kur jis yra!

Labai gaila, kad iŠ Lie
tuvos svečias nenori su 
Lietuvos išeivijos gyveni-

l&eifcąitėį,- * kuri nesenai 
baigė gydytojos mokslus. 
Vakarėlis įvyks vyčių sve- 
tainėje. Diena dar tikrai 
nežinoma, bet manoma, 
kad bus birž. 30. Visos so
dalietės prašomos atsilan
kyti. “Pūtis”.

ADV, SKIPITIS APLENKĖ 
KATALIKŲ ĮSTAIGAS
Pereitą savaitę, Sh'ehan- 

doah’e, lankėsi nesenai at
vykęs iš Lietuvos, adv, R. 
Skipitis. Prakalbas jam 
rengė Tautininkų Susivie
nijimo kuopos. Prakalbo- 

|se- lankėsi' gana mažas

Pereitą savaitę, Šv. Kry
žiaus mokyklos svetainėje, 
įvyko delegatų, susirinki
mas pįanuotį Lietuvių die
ną. Keletą mūsų parapijos 
narių ten nuvyko.

Pirmininku buvo išrink
tas Juozas Spūdis, parapi
jos narys. Antru sekreto
rium išrinktas Juozas Še
rys, irgi iš mūsų parapi
jos. Parko komitete pri
klauso mūsų ' klebonas 
kun. J. A. Karalius. Pre- 
sos komitete, (anglų spau
doj) vadovauja mūsų kle
bono pagelbininkas, kun. 
Aį J. Degutis. / • -

Seserys Pranciskietės 
paraše veikalą “Venecijos 
Kunigaikštytė Lilia”, kuri 
mano suvaidinti mūsų pa
rapijoje.

Vaidinimas įvyks She- 
nandoah High School sve
tainėje, birŽ. 28 d. xVaidi
nime dalyvaus Šv. Pran
ciškaus Akademijos Stu
dentės iŠ Pittsburgb’o.

Visi raginami atsilanky
ti ir dalyvauti.

Sodalietės rengia vaka
rėlį pagerbti narei Dr. Ro*

žinti. Juk atvykus į kolo
niją, pirmiausia reikia at
lankyti lietuviškas kultu* 
ros įstaigas, kaip tai: baž
nyčias, mokyklas. Juk mū
sų. bažnyčios ir mokyklos 
taf lietuvybės išlaikymo 
žydimai, ir jeigu kas rūpi* 
naši lietuvybės išlaikymu, 
tai tam ir tos įstaigos pri
valo būti brangios ir su 
jomis jam reikėtų pir
miausia susipažinti. Nega
lime vadinti to žmogaus 
patriotu, kuris jų vengia.

Kiek mums yra žinoma, 
p. Skipitis, kuris neva lie
tuvybės reikalais rūpinasi 
išeivijoje, su lietuviais ka
talikais, kurie išlaiko lie
tuviškas bažnyčias Ameri
koje,•nesiskaitė ir jų įstai
gų nėra atlankęs. O jų mes 
čia turime pusantro šimto 
suvirš. kur lietuvių kalbo
je viešai kalbama ir tikė
jimo tiesos skelbiamos 
žmonėms. Be to tik katali
kų pastangomis čion turi
me pradinių ir aukštesnių 
mokyklų. Girdėjome, kad 
Shenandoah’e gerbiamas 
svečias, atlankė kaiku- 
riuos laisvamanius saliu- 
nininkus - karčiamninkus, 
bet nei bažnyčios nei mo
kyklos nematė.

Gaila, kad tik tokius ne
va lietuvybės gaivintojus 
Lietuva mums čion siun
čia. - “Sans Souci*’

NEWTOWN, PA.

sachusetts, didžiųjų mer-1 
gaišių sodalicijai, kurios 
po vadovyste vietinių Se
selių tenai nuvąžiavusioSj 
puikiai •'suvaidino “Piloto 
Duktė”. Pelno gayome 
šimtą dolerių ($100). Tai 
yra vaisius pasišventusių 
ir4 darbščių- Worcestero 
jaunuolių. ; /

Taipgi ačįų ponams: A* 
domui įr Jievai Dzedulio- 
niąms, Juozui ir Mortai 
Morkūnams, Juozui ir Mi
kalinai Dulkiame už tikie- 
tų praplatinimą. Jūsų, didį 
pasidarbavimą labai įver
tiname.

Taip-pat tariam ačių vi
siemsatsilankusiems į va
karėlį. Teatlyginą gausiai 
Dievas visiems.

lietingos, 
švento Kazimiero Seserys, 

Juozapo Marijos Viloje.

PADĖKA IŠ NEWTOWN

Nuoširdžiai dėko jam 
mūsų didžiam geradariui, 
gerbiamam kun. P. Stra- 
kaskui, Lowell’o. klebonui, 
už leidimą perstatyti vei
kalėlį savo parapijoje ir 
už paraginimą parapijonų 
vakarėlį paremti.

Ačių šv. Kazimiero pa
rapijos iš Worcester, Mas-
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įį veikti. Prezidentas išdirbineja tokį planą, kad ir vii- 
į' kas būtų sotus ir ožka išliktų gyva, vadinasi, mėgina 
P naująjį NRA sukodifikuoti tokiu būdu, kad jis ir ką* 
? pitalistus pažabotų ir prieš konstituciją nmtefidėtų.

Sunkus tai uždavinys, bet Rooseveltas gabus žmogus, 
į. Jis taip pigiai ' 
k sti pradėjo d

siduos, ir respublikonai gal perank- 
_ luti* (Sakoma, kad nusmogimas 

K NBA tai jų darbai, Žinoma, egzekueiją pravedė Aukš- Kl blausias Teismas, bet respublikonai — na, džiaugėsi 
BF tik... ištolo)* *

Aukščiausiajam Teismui paskelbia NRA ėsant 
gnstitucingą, tiiojau pasigirdo visokeriopų praha- 

ų. Jo oponentai sakė, kad jau, ačitt Dievui, nuo 
o nuimtos apynasris, ir jis (t. y. biznis) pradės 
uoli į gerbūvį -Gi NRA šalininką! nuliudusiai 

K pranašavo, kad dabar tai bus džiaugsrhb rąudonie- 
K siems radikalams, nes tuoj prasidės milžiniški strei- 
K kai,"kautynės ir net revoliucija, žodžiu, buvo laukia- 
K ma ar staigaus biznio pagerėjimo, ar kokios katastro- 
E; fos. Bet nei ?viens nei kits pranašavimas neišsipildė. 
K Realybe, kaip paprastai, eina Saugiu viduriu.
E ■ Atgaivinti biznį ne taip jau lengva* Jis beiškyla 
B iŠ žemės nuo magiškos tykštelės sudavimO. Biznis tai 
E kietas realus daiktas. Jis per nieką laiko fantastiškas 
k svajones ir tuščius pageidavimus. Jam reikia realaus 
E pagrindo* Jam reikia plotmės išsivystyti, jam reikia 
E tikrosios dirvos — žodžiu, jam reikia rinkos (marke- 
E' to) * Kol Europa ir apskritai užsienis nereikalaus Ame-1 
E rikos išdirbinių, tol ir bizniui nėra progos pakilti, ne- 
E žiūrint visokių užtikrinimų, kad štai gerbūvis jau laU- 
E kia už kampo. Kol neturim plačios užsieninės rinkos, 
K. tol, tenka , pasitenkinti savytarpiniu Amerikos bizniu, 
E Vadinasi, tiek jis bus geras, kiek mes patys jį išjūdin- 
Ęf sim. Šiame atvejyje ,'NRA nemaža Amerikai pasitar- 
« 4navo. Jis bent įlaužė baimės ledą ir įdrąsino žmones 
■r leisti pinigus* Jei valdžią juos leidžia bilijonais, tai ir 
E eilinis pilietis gali vieną-kitą doleriuką be baiihės.iš- 
E“ leisti.
E Kai dėl streikų ir riaušių, tai jis juk ne naujieny- 
E be* Priė NRA Streikų yra buvę gal daugiau negu kito- 
E kiu laiku. Mat, NRA valdžios kodeksas, tai kiekvienas 
| * streikuojąs prieš NRA mane teikiąs sjnūgi valdžiai, o 
E daugeliui juk tai labai maloūi prūtega. Dabar gi eis 
B paprastomis Rungtynėmis su kapitalistais. Mes jas ži- 
Br nome. K.

STUDENTU IR PROFKI- ’ 
JONALŲ SEIMAS

Svarbus pranešimas
“Amerikos Lietuvių Ka

talikų Studentų ir Profe- 
sįjonalų Sąjungos“ Cen
tro Valdyba šiuomi prane
ša, kad STUDENTŲ IR 

IPROFESIJONALU SEI
MAS įvyks Š. m/ feitielio 
(June) 27 (ketViiWiėni) 
ir 28 d. (penktadiėhįL Ma- 
rianapolio Koleg l j b j e, 
Thompson, Conn;
1 Visos Studentų ir Profe- 
si jonalų kuopos ptiya 
Siųsti į Seimą kuddicĮ|Įau- 

’ sį skaičių s;
delegatų(cių) 
profesijonalų

[jau nutarta. Nustatinėja- 
‘mas jo darbų planas* Dėl

. . _ » 4
.palikti nuošaly, o galvoti, 
I kaip šis iki kongreso, pa- 

_ lyginti trumpas laikas ra- 
cionaliau geresniam pasi- ruožtam*

Mums atrodo, kad DDL- 
R turėtų dėti [pastangų, 
kad į pasihtošimą kongre
sui būtų įtrauktos visų 
rūšių organizacijos, suda- 
rydamos cėhtrinį ir vieti
nius komitetus. Nemažiau 
čia turės prisidėti įr val- 
džįoš organai. Spauda čia 
gali atlikti daugiau propa- - 
gandinę ir orijentacinę ro
lę, kuri nors yra svarbi, 
tačiau vis dėlto antraeile* 
DULR pastangos šia link
me (kontaktas su spauda) 
yra sveikintinas, bet, su
prantama, tuo jis neturėtų 
apsiriboti. Žinant užsienio 
lietuvių, ypač amerikiėčių 
vįsai pagrįstą jautrumą, 
nes jų nuopelnai mūsų 
tautai yra dideli, mes turi
me pareigos galvoti net ir 
apie skrūpuliatišką kon
greso, suorganizavimą. r

DULR per spaudą ir ki
tais būdais yra informa- 
vūši visuomenę apie kon
gresą, jo reikšmę ir svar
bą. Tas yra'būtina ir atei
ty. .Tačiau mes nieko ne
žinome, ką konkretaus už
sienio lietuviams tuo kon- 

mais. Ten jis visų lietuvių, gresų norima suteikti. Juk 
kurių grupinis antagdhiz-itai galima sakyti, yra es- 
mas, reikia pažymėti, žy- rnihiš klausimas, svarbus 
miai didesnis kaip pas tiek iš užsienių į kongresą 
mus, yra šiltai priimamas. ’ atvykstantiems, tiek vie- 
DULR darbui pritariama, tos lietuviams. Užsienių 
Reikią .laukti, kadį kon- lietuviams,* berods, šis 

rgrėsąksuvažiUos iš visų pa- klausimas hyra dar aktua
lesnis, nes tik paskaitų pa
siklausyti, Lietuvos gam
tos pasižiūrėti ar vienose 
kitose sporto rungtynėse 
dalyvauti jiems bits per- 
maža ir tai pilnai dar ne
pateisins kongreso šauki
mo. Žinoma,dabai yra nau
dinga, jei ofganizuotai at
vyks būriai žrrionių, kurių 
dauguma Lletūvą pama
tys dar tik pirmą kartą ir 
ją grožėsis. Bet reikia at
minti dar ii* tai, kad Už- 
sieniūosė gyveila lietuvių, 
kurie turi sveiką nuovoką 
ir Lietuvos I reikaluose ir 
kurie savo spaudoje reiškė 
mintį, kad tais klausiniais, 
kai jie atvyks, būtų ‘ Iš
klausytas įr i jų žodis. Tai
gi kongreso organizatoriai 
turėtų numatyti ir tokį at
vejį kuris gal kai kam bū
tų ir nemalonus, bet kad 
jis būtų iš anksto žinomas 
ir pageidavimų bei pasta
bų būtų stengiamasi klau
syti* Juk kai kurių užsie- 

*. nio lietuvių jreikejų Veiks
mų Lietuvoje negalėsime 
sukaustyti. įorganizatorių 
numatytos programos rė
mus.Tai, iš antros puses, 
būtų ir nenuoseklu. Ame
rikos lietuviai, pav., gali

“Rytas“ rašo:
DULR ėmėsi iniciatyvos .. , . - - . . ..

sušaukti pasaulio lietuvių
i kongreso, pa

lyginu trumpas laikas ra-
* . IS e pastangos yra svei

kintinos, nes tautinių pa- 
riferif ’tf 
turi ______ r
mi. Jeigu palygintume mū
sų pastangas su pastango
mis kitų tautų, kurios rū
pinasi savo tautiečių išei
vių likimu, iii galėtume 
konstatuoti, kad mes šiuo 
atžvilgiu dar toli esame 
utsillkę.. , ■

Rimtas mūsų susirūpini
mas sava išeivija dartėra 
visai nesenas ir, supran
tama, turi nemaža spragų. 
Be abejo, po kurio laiko, 
kai į tą darbą bus įtrauk
ti dar platesni visuomenes 
sluogsniai, tada bendrų 
pastangų vaisiai bus ir 
gausesni ir našesni. Todėl 
jau dabar reikia rasti to
kį plačiam bendradarbia
vimui impulsą, kurį pajus
tų visų pažiūrų lietuviai, 
gyvenantieji Lietuvoje ir 
Užsiehiud^. f Atrodo, kad 
pasaulio lietuvių kongre
sas šiam tikslui galės'dau
giausia patarnauti.

Paruošiamieji kongresp 
darbai jau pradėti. DtJLR 
biimiininfcas lanko lietuvių 
kolonijas, kur jas supažin
dina su Lietuvos gyveni
mu, laimėjimais ir sieki-

I Bolševikai Nuo 
Darbininko Devytiis

Kailius:

X i '•

T-

B^’ Begyvendamas sovietuose, Andrius Smithas pas- 
B- tebėjo, kad rusai ’ darbininkai apkrauti nepakenčia- 
K. inais mokesčiais. Bolševikų darbininkas yra naguose 
Br yisagalingo valstybinio monopolio, kurs jį priverčia 
^/vergiškai dirbt, neduoda pavalgyt Įr lupą nuo jo dę- 
K yyms kabius. Kiekvienas darbininkas privalo mokėt 

į jneigų mokesčius (income ’tax), duokles mpkyktomš 
K palaikyti ir “saVanoriškai” prisidėti prie valstybines 
BŽ Vidujinės paskolos. Jis turi aukoti apdraudo^ fondui, 
Bp prie to sumokėti ir unijos duokles. Tie mokesčiai jam, 
K yra automačiai išskaitonp išąlgos. '
K Bet čia darbininko duoklės neiššibaigia. Yra dar 
K daugiau išnaudbjimo šaltinių: tarptautinis, darbo ap- 
K sigynimas, valstybinis karo iždas, kelių pataisymo ir 
K. automobilių skrynią, kaimo šelpimo fondas. Tenka au- 
K' koti mažių - mažiausiai dviem iš Viršminėtų fondų. 
E Prie to kiekvienas darbininkas privalo užsiprenume- 
E ruoti bent du sovietų laikraščiu. Taip pat išsiimant 
E? duonos kortelę ar gaunant leidimą pirkt drabužius ar 
E batus, tenka sumokėti tam tikri mokesčiai valstybės 
E markėmis. (Bolševikijoj nieko nevalia nusipirkti be 
E valdžios.leidimo).
K Paskum seka pragyvenimo reikmenys. Už vietą 
K' bendrabučiuose - , barakuose darbininkams turi moke- 
E ti Valdžiai 12 rublių į mėnesį, Už gasą 10 rublių, lįž e* 
E- lektrą 8-rublius. (Rusijos darbininkai kambarių nėtu- ■f ri. Kiekvienai šeimai skiriama maža vietelė bendrabū- 
K ty. Guolis — “narai" — visiems bendras). Tie visi 
■į mokesčiai suėda didesnę dalį darbininko algos. Di- 
E- džiuma darbininkų uždirba apie 100 rublių į mėnesį 
® ■ (tik udąraikai ir “specai” — specialistai padaru 150—- 
'H 200 rub.) Paėmus dėmesin pragyvenimo brangumą 
® sovietų Rusijoj, galima pigiai suprasti, kad eiliniam 
E darbininkui nėra iš ko žmoniškai pavalgyti. O jau a- 

įBf . pm drabužius sau ir šeimynai nėra ką ir besvajoti.
Dėlto Rusi joj visi išbadėję ir nudriskę.

E - Bet valdininkams - komisarams tai gyvenasi vi*. 
eai gerai. Ir aišku. Kur yra išnaudojamas, ten turi 

E būti įr išnaudotojas, ir juo labiaū išnaudojamasis pri- 
W spaustas, juo daugiau išnaudotojas tarpsta. Taigi ko* 
Br misarams gyvenasi kopuikiausiai —- “tom našemu 
® bratu gerai”, — anot Vilkolakio dainelės, Smithui te- 
įBL ko lankytis pas vieną GPU agentą. Jam net kvapą už* 
(K ėmė dėl to komisaro turtų ir patogumų, visiems dar

bininkams taip skirstant ir badaujant. Komisaro 
. kambariai buvo ištaisyti nė tik ponižkąį bet ir didpo- 

ųiŠkai.$fat pas plieno.'magnatus Pittsburge Smithui 
į. neteko’matyti tokio puošnumo. Visur braųgųfe*kilirnai, 
p veidrodžiai, puikiausi rakandai.'Komisaro'pati/tarri 
r milionieriaus Žmona, pasipuošusi Šilkais ir brilijan- 
p tais. Turi tarnų, tarnaičių, automobilių. Prie stalo ke
lį lioft eilės sidabrinių indų, peilių, šakučių, šaukštukų, 
& su poniškomis monogramomis (tur būt užgrobta nuo

>■?

šaulio kraštų nemažai ats
tovu. . '’•■’■■■ '

... |Tqkį kongresą męs sau
kiame dar tikpirmąįkar
tą, Gerai žinome jo tikšlą, 
išdirbami kongreso dąrbų 
programa. Todėl svarbu, 
kad jis pavyktų; kad gale- 
tų uzimponuoįi iš didelių 
judėjimo centrų atvyku
sius išeivius - ir pagaliau, 
kad jis galėtų į juos įlieti 
tob gaivališkos jėgos srp- 
vę, kuri stiprina ir ugdo 
tautinius ryšius.

Abejonių nėra, kad kon
gresas neįvyktų. Deja, su
manymą šaukti tokį kon
gresą šiemėt kai kas kriti
kavo. Negalima sakyti, 
kad tie kritikui nebūtų tu
rėję racijos. Skuboto kon
greso šaukimo priešinin
kai visai teisingai nurodi
nėjo, kad tokiam kongre
sui, iš kųrio tiek daug lau
kiama, kiiris turės nuties
ti gaires tolimesniam ben
dradarbiavimui, turi būti 
gerai pasiruošta. Esą. to*, 
kidm darbui tinkamai te
galima būsią prisirengti 
tik per kelis metus, viską 
šaltai ir kritiškai apgalvo
janti

Tačiau kongresas šaukti

at

ilotų 
studėbtų, 
habiU rė- 

Kiekyienš
_ . a po vieną die 

w kiekvieno peiiSk fižsi-
J kuoĮte Wk_i_ 

[Delegatų įgaliojimai pri
valo turėti Dvasios Vado, 
Pirmininko, 1T Raštininko 

Į parašus, šie delegatai turi 
. I balsavimo teisę.

:. į. Visos Studentų ir Profe- . 
si jonalų kuopos privalo at
siųsti savo įvairius suma
nymus, rezoliucijas, kons
titucijos pataisas, etė,, 
kuoankščiausįai r a š t u, 

. prieš Seimą Centro Se-
I kretoriui — Mr.A.Miciū- 

Birželio 15/ Albany N. Y., Nekalto Pradėjimo2,^’
Katedroje Ekscel. Vyskupas Ęmmett Waisfe įšvteri- visos* Stūieitai’ ii-

sijone kuopos privalėtų lietuvis Juozapas Vv> 13jicevicius< Juozapas §Įiue,Plii ĮĮfyHgTfeiciausriai 
iadelphia, Pa., Įiepds < 1910, Jo tėveliai Antinai ’ir nn
Juliona (Zableckaite) Bueevičiai. Vienil metų aihžiaus P ir s^oo nrofesiiona- 
Judzakį imtinaWvfezė Uettatoi. Įfeh ižbteybįiki ^s) ^sXPCentro na-
piucio 1913. Sugrįžę Bueevičiai apsigyveno Brighton’e, -mokesčiais Pinteu* Mass... Po trumpo laiko tėvai, persikėlė j Cambridge, sjųsk”e c|ntr0 iždininkui 

- Mr. Peter Bamiauskaš,.
^ISiS pSKobSto^gnenSP '>oodha- 
ir pamaldumą, kūn. Bucėvičius norėjo tekytis Kuni-i 
gu, nes turėjo pašaukimą nuo Viešpaties, mylėjo kūni- 
gyšką darbą, ir dirbti išganymui Sielų. IŠ Cambridge, 
1924 metais Juozukas išvažiavo į Hartford, Conn., La 
Salett’o mokyklą, kurią 1929 baigė ir tuoj; pradėjo 
novicfatą kongregariją.-f6aigęSĮ
noviciatą, kun. Būceyicius priėmė pirmus Vienuolyno! 
apžadus "Neturto, Skaistybės ir Paklusnumo liepos 2 
d., 1930 m. ir įstojo į La SaĮette Seminariją, Altamont 
N. Y,,-kur mokėsi philosofijos ir teologijos iki 1933 
metais. Kuh. Bucevičius, 1933 m., padarė savo pasku
tinius ir amžinus apžadus. / • - ;

; Gegužes mėn. 1935 metais, kunJ Bucevičius‘ba- 
šaiikte įįirihus šventimus, tai JyriĮ Sūb-lliato- 
nu ir Diakonu, o birželio 15 d. priėmė Kunigystės Sa- 
kramėhtą. Savo pirmas iškilmingas šv. mišias atha* 
šaus Nekalto Prasidėjitho Lietuvių Bažnyčioje/Cam
bridge; birželio 23,11 vai. ryte* Jam asistuos klebonas 
kuli. F. Jųškaitis kaip archikunigu ; kun. Jenkus dea- 
konų it kun. PleVokas subdiakonu. Pamokslą sakys 
kuh. A. Bhužas, M. S. Nashua, N< H. MetUyįU klebonas, i

/ Juozapo abu tėveliai f gyvi. Tėvelis buvo 
sunkiai ir rimtai susirgęš. Dar tebėra Mass. General 
ligoninėj, bet tikisi sustiprėti, ir dalyvauti savo sū
naus primicijose. Motinėle sveika. Jis turį dar du bro
liu: Antaną ir Zigmantą ir dvi seseles Oh^ir Aleną. 

, \R5ih. Bųcevičiūš praleis trumpas f’ atostogas pas 
savo Tėvelius, o po tam grįš atgal į Oi Salette Semi- 
bariją^ Altamont, N. Y., baigti savo paskutinius moks
lo metus. . . 7

1 .* Dieve pądėk JąUnaih Įšventintam Kunigui dirbti 
taip savųjų ir kitątaiičių žmonių, nes mišijohierių vi- 

’ sur reikia. .• ' J;

fcfafri JUOŽAPAS Wi BUCEVIČIUS, M* S.

aa 
tą 

:sL

Visos Studentų ir Prote- 

| kuogreičiausiai atsilyginti 
‘ " i* 

tams ir, $2.00 profesijona-

rįo mokesčiais* Pinigus
\ ' " \ './ . 7 Z :ui 

I —* Mr. Peter Barzilauskaš,.

yen, L. I., N. y. Siunčiant 
.pinigus būtinai pažymėki
te kas siunčią, kiek ir už 
ką siunčiama.

Visų kuopos narių var- 
Ldus ir pavardes ii? adresus t 
I kuoahk&čiaūsiai prisiųski- 
te Centro Finansų Sekre- ! 
toriui -A Miss Isabelle Ro* 
vas, 12 Dddiėy Stį Ro* 

I chestor, N. Yv-:. . . ... . 
I šĖiiio ‘
Į Ketvirtadieni, Birželio 
r Seimas prasidėt iškil
mingomis jfemaldomiš Ko-. 
legijos KaplytėlėjB* Seimo 
atidarymai įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir po pie- 

Į tų sesijos, paskaitos. 
| Vakare, 8 vai. Kolegijos 
Salėje įvyks Seimo dele-

žuvusių Rusijos aristokratų). Valgis --pirmos rūšies 
skanumynai, su visokiais vynais ir šampanu. Ponia 
komisariėne, tiesa, buvo kiek perdaug nervingai lihks- 
įna tur būt jai buvo nejauku prieš proletarą Smi- 
thą — bet ponas komisaras viską ėmė natūraliai. Jam 
tas viskas priklauso, kaipo vergų klasės valdovui. 
Vergui - vergaut, pohui - ponaut, kas gi logiiigiau?

Tuo tarpu rusų liaudis dejuoja. Kad nemirtų ba
du, verčiasi kaip įmano: moterys parduoda savo dorą, 
vyrai spekuliuoja ar vagišiauji Rūpestis, kaip pta- 
gyvenus iki rytojui, suaikvoja visą rusų energiją, Nė
ra laiko nė pajėgų svajoti apie kokią ners politiką. 
Tautinis rusų jausmas užmuštas. * Apie patrijotizmą 
nėra ne kalbos. Rusai darbininkai laukia išvadavimo 
— iš japonų. Kad; tik jie greičiau ateitų ir nuverstų 
bolševikų jungą! Tas jungąs.dąug ■aršesnis.-negu ka- 
daifipe'totorm»>dp ^kuriais 'Rusija'* vargo' 2^metų',;Set 
galop išsilaisvini). / .

Iš viso, tik rusų tautos . neprietelius • gali remti 
bolševizmą. Bet, rodos, net aršiausias nepneteliiis ne* 
gili būti toks nežmoniškai beširdis, kad džiaugtųsi & 
dabartinės rūsį darbininkų nelaimes.- ‘ Vdąrmkatk

reikšti npmažų pretenzijų, 
kurių neklausyti ar negir
dėti būtų didelis neobjek- 
tingumas, kuris nieko ge
ro į bendrą nuotaiką neį- 
neštų.' • *

Mums rodos, kad kon- 
krečioji koiįgreso progra
mos dalis, turėtų būti iŠ 
anksto apsvarstyta ir bent 
Amerikos lietuviams žino*

: ■ t-*f. /*. •» r * * V >** ;ma. . .
. Patį kongreso darbų ori 

ganizaęija. taip .pat yra be* 
mažiau svarbi. Sėk blogd 
Ūpo,’ nepasitenkinimo Ir 
priekaištų būna.tada, kai 
atritinką:taip, kai kad bu- 
voner “Jūros k ią“ Klai* 
pėdoje.3Jūros dienos* #d- 
grąma būvo fr graši'ir tu
rininga, bet enturiastiška 
nuotaiki buvo, nustelbta 
visų kitų, ekskursantus |* 
varginusių nepatogumų. 
Pasaulio lietuvių kongre
so organizatoriai,; berods, 
galėtų nemažai brganlsa-

CERTAS.
Penktadienį, birželio 28 d.

8:30 vai. rytą Šv. Mišios. . 
Nuo 9:30 vai rytą iki 5 . 
vai. vakare studentų ir 
profesijonalų sesijos, pas
kaitos, Kolegijos Salėje.

Vakąre, § vai., Town 
Hali, Thompsone, įvyks* 
viešas 1lasilhiksminįm a s 
(semi-formaidance)Bei- ■ 
mo dalyviatns. Nuoširdžiai

s „.r studentus(es) ir ti iš Eucharistinio kongre- ’ * ~ !
cinės, praktikos pasimoky-

(semi - formal dance) LSei- • 

kviečiame visus apylinkės
* jų drau

>re" I gus į šį gražų pasiliriksmi-
< jnimą. .so rengėjų. •

Kongreso meto nuotaika! SEIMO DELEGATŲ 
mūsų visuomenėje taip APRŪPINIMAS 
pat tūrėtų būti atitinka-} • t A , 
ma. Tiesi, lietuviai yrnj. YF} £S®»!ŽmW ‘A
ir kitokios rtiiies 
mD.Konąreeui ruožti v.i.e"
tetas, be abejot per spau- jna,ū dwegatui pus sų dąį radįo ir viešus susirin-j 
kimus turėtų stengtis nu4va^’.“5*^» <c*’ 
teikti visuomenę reikiama sus pttongimns. 
linkme* į HUlrfE

Darbas yra pradėtas, j . VJM Studentų bei P 
Tačliū jo pSkisekimas gąJsįjpnjdŪ kdobų nariai, 
rantuotas bus tik tada,] čiai^ ir tt* yra huojk 
kai jam bus tinkamai pa- f 
siruošta ir numatytos ri-j 
sos konsekvencljos. • Patį 
visuomenė ir visuomenėj 
veikėjai čia turėtų rodyti ’ 
daugiau iniciatyvos, kaip 
iki šiol* Juk kongresas vb. 
.sos mūsų tautos garbės 
’reikaias. k

nani

Visi studentų bei Profe 

 

‘ \sve* 
___ Jrdliai 

prašomi. ---- ai

pranešti apie savo ar gru
pes atvykimą. Visais rei
kalais laišku kreipkitės: 
‘Studento and Profesaio- 
na! Cohyention Commit* 
tee,’ Marianapolis College, 
Thompson, Cobn. s 

1 omo valdyba.
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POPE OPTICAL 00,. 
AtfeERT ik. BAĖKfcR 
BegimWaa OpUrifetortas 
JėW Jūftiis vargina akte, 

atsilankykite pas ihUmis d81 
akinii). * 

MT itoiii 8t., WoraWtar,M*««. 
.7 į^įt, n fwrig;W#
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ko™ G*DVWM

Ofiso Valančioe:
10-13, 2-4 Vrtora

1 r ‘ SBKMADIBN1AIU -’/

* woscmster, mas& ■

DWG CO 
lok B^ibury 8t. Te!. §-9875.

VIENIN’titLft LIETŪVlSKA .
* VAisTiNa woncESTEayj •;

MM “Švedai”,/ 
«Ką^D-SaLvew

Gerln'UBla jjaoėtls džl rainatu ar 
kitg Skauduollų. Mėa patys darom 
Ja k Garantuojšm. Pinigus augra- 
liham Jėt neufgan&dintl. Siunčiam 
per paltą su mielu noru blie kur.

1 ■ < .............. Į.I

Tel. 2-8186

A, J. KATKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausiu drabu-. 
žiu viąai šeimynai. Persitikrin
kite l Taipgi, parduodame RA- 
DIOS apaktus k ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
372-376 MillburV St. 

VTorcestėr, Mass.
‘-j....r bii! .hr./rM.a^Brni~iirrrfSrji -

BILLING’S SQ. ’ 
T*H.bRŠ 4 OLEAHERS

Martinas Radauskas ir
Jack gįler Savininkai

Siuva gaujas, Taiso 'ir. valą 
senas drapanas ir&ftas'

Geriausia Lietuvis Siuvėjas 
Tek 56034; 345A Grafton Sif.

Tel. S-5710

GREENttOOD DAIRY
Mūsų pienas ir smėtona 

užganėdina visus.

7 WORCESTER,

GHAMiiEAU’S
Catholie Art Sbop and

BGOK STORE
Lietuviuos MaldąknygĮės, žva
kes/ Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel 15W
TrumbuU St.,. W6rcester

į JflLfltoŠMS ISVAIIAVIMAS -/'i5
itrtlHniSka 

džla,ugi!wu-»tm®iaine; *«tDS-.«h>iyW.ii

turi sau už g; 
remtigerą ir 
niai i

Ko-

TkEPEOrUE’B
* fc ■ . • - •

450 Main $tteet, t VVorceatėr, fcašk
Šaržai Gatvės Nuo CSty Kili < 7

• MUMt
' —*——/■

J. iKulis, 
, r*i ŠihdtnAfe Vietlhis Biznis, 

riiiė. ' “ ‘ ia(?sih 
itf kėi idmioįytfe 

Slio 13 <L .)

misįjan širdingai kviečią visus ir
Atsilankyti į Thompsoną, Ctohtt: UepMJūlv\ Tfen
išgirsite tąientingus chorus, gasigrožėsibe Vasaros Ir į! 
gamtos,grožiu, ^simatysitė su visais įvaŽyštamais ii 
eitų kolonijų.- Tam tikrini trAinras yra
gautas, “round trip” bihetafe — febiugusięms 75c4 vąfe 
tams 38pą kiiriė nori ųfcisąkyti^vietų  Jint kMgk^
tės pas kom, pirmininką •— «IėU. knn. Aug. Pbrraių, 
arba Juozą žemaitį šią savaitę iki bjifelid 23 d. vnkf“ 
TO. ■ ’ . ‘ ■' > h.• .. ’•

Visi draugijų delegatai ir norintieji važiuoti, atsi- 
lankykite penktadienio vakare po pimAMų (birželio 
21 d.) į bažnytinę salę, karne.įvykfe sVarbbs sUMįMcfe 
mas tuo reikalu. Taigi iki Įihkrinb, pasin tymo Kole
gijoje! ■/• M* R- Vąitekūmenė. .
W f KlitUtlM tliUtt Gądąteūskąftė, Jūiįį- 
SVi Rft4Wlw rAn-JR hdnvtė baigė‘Bfch*Modi

įvyko birželio 16fdlopą. 
Aps v&ssčįus kuopdš reika* 
lūs išrinkta LDS N. Ą. der 
legatų, priėmimui. /• /

LDS. N. A.-. Apskričio 
metinis seimelis įvyks bir
želio 23 dieną, 1 Vai. įįo 
piėtiį §v. Kazimiero mo
kyklos, salėje.

Todėl 7 kuopa ir išrinko 
tam specijalį komitetą.

Išriųktašie: Klėb. kųn, 
A. Petraitis, * mūz. J; K. 
Žemaitis, Prof. j/A. Kun
drotas, M. ŠČiuka, V. Rim-

Blavackas.
Po sesijų svečių pagerbi

mas, bažnytinėje salėje. 
Todėl dalyvaukime skait
lingai., d

Rengimo Koriiitetaš.

Mv- Jono šventę. Birželio

šiuo tuo, yra šė!

Juozas Kazlaū^kaš, i ra
joną LaūkAityt ,/Ona* Pa*

Antraz'

pelnas/ skiriamas pusiau 
Sv. Kazimierolr Aušros 
Vartų Parapijom.

gv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. r

ŠV< įlišios tą dieną įvyks 
Abiejų parapijų bažnyčio
se draugijos iijtaeijafe Vi- 
sos narės tą <ųbną turės 
eiti prĮp gjv/Komunijos *m 
corpore’. '‘ -KiekViena narę, 
dalyvaujanti Šv. Komuni
joje sbdraugijų- ’gąus bal- 

jN Žį, kaįp J^p: lą Sidab
rinio Jtrbilejaus. Svč. Ma
rijos Vardo' draugijos,. nė 
vieną nare neturi atsilikti 
būo šios Šventos pareigos, 
bes jų pačių yra niįtarfe; 
hias ir prižadai. /

Šį parengimą suruošti y- 
ra išrinkta sekanti vefe 
' 1” . . ■.1 x-. > ..- r“

Vįsi studentai yrą kVib-f 
čiami į «h grpų pbkylįk 
kurs būš birželio 2S, 1935, 
7:36 valandą vAkarė klubo 
salėje, jŠy. Kazimiero pa-

P4ž Petroniu Paruliui, idvininkč

Korespondentas M. T.

ŠV.

LlETUVlrijES. (Jabinįyeš pas ! 
, lietuvaitę ,ų
.Fiiiger Wąyes, ManicUriiig, 
Permanant "VVaving, S)- impoo,.

^"* ■ * *■ ‘ -^i-Į r—

>Vo^- 
VėtėrūMS,

M 0-6^k*šia i«Į. i-Dlil

FAMk 1MMMJS-
ADVokATAJI

i Office; ' ‘

033-042 WbRCĮrat®a,
MA8S.

:
v I

ar(%lė ,Trumpaitienė, OrįXg iš VaS 
au|irdžMt^ K. Btepčins-|SAr LiS

W. Velftmis ^lik0 du bt01įu
nfii*acLY7T%i Artino 1 lirodietai * 2* « .

Jubilėjuje. ;
, Svariausias dalyk ą S 
tai, kadvisos narės daly-

bilėjiuš ya 
dilota^tsilar

ime1 visi Lietuvoje. Velionį 
{sunkioj ligoje prižiūrėjo 

s lietu; * 
•,{ nas , 

įjos itves,

neriais apeigomis Aušros

etuvis . dajktąrąs. p.JPrą- 
as Vaikludra, 96 Vernon 
/ .“IMįtitariškos laido- ]

1-.."Į...I 1 į r\",..,IĮiiiiii f

MUJRiiiŽ, ihUįJiM. 6-2'079

MlmiBr
ADVOKATAS

Office
4MJ-408 W.0i!8!rai

Sl»Ur Bldg. MAM. :
■i'n1 ii‘'i'i, 'i,ii. lį'-ĮBVtiiti'A'J.'iiVi iiirr-r!ilnW'
--------- - ’ .«■------ ——-----------—r----- .v,.,. . . --------- jt

...... :■- ■■?--- -

ii

MODERNIŠKA
KRAUTUVĖ "

DŽtAIKO ‘ ’ /
JONASB.MatriSKAS ’ 

/.(SŪNUS)
344 Millbury gt Tel. 547^
Namų, Ūkią, Pirkimo, Pasda* 

(' vimo Reikalus Veda , 
JONAS V. ZAČIKSKA8

. , (MVAS) . ... '

w*r

tišfidį — Kadios 
GdlTfOtf

?4rdtw*d*ftfr fehgyomis 
Sįty^iniB

Per i^0t'u' i)£Į^nkiiiąttčji|i 
turfijoiįe^eiialns’ su lietuviais

■ CHŠRROM’S
20 Trtmbuil fct ^orceiter,

Tel. 4^480 Mmi.

mišių su vėliava ir priims 
Šv; Komuniją bendrai. 
Prie to tą dieną bus sakd- 
ma apie blaivybę pamoks
las/ . . . '• j ,7 .

Todėl viši-sos dalyvauki- 
me skaitlingai. Prie to 
kviečiame ir blaivybės 
prietelius, kurie turi basl~ 
ryžimus būti blaivybes na
riais kviečiame sykiu da- 
lyvauti./Gerbkime brangią 
Blaivybės idėją, . pės tik

. 4vę. Marijos Vardo JSto- 
tėrų Draugija, turėjo šavo 
pusmetinį susirinkimą pir- 
madienio yakare, ŠV, Ka
zimiero bažnytinėje, šve- 
tąib^e, birželio 16

J šį šūsirinkiihą biivą at- 
šįfankę Atktovhi nuo Tėvų 
Marijonų Rėmėjų su pra
šymu dalyvauti LįętūyĮų; 
Dienoj, Thompson, Ct., lie
pos 4-tą. Draugija priža
dėjo dalyvauti ir likosi iŠ- 
rinkta atstovės ąekaiiciopl 
pOUįa 0. Lodienė ir ponia 
M. TMimpaitienė. ;
- Wbgjjątsiiaiikė utstb-

r ii ATfe'tr ■'
: S AVnfINkAŠ— JUOZAIS 

BAlTBAMfAITIS ,
; IVoreester To Webšter įoad
[ W6kiiį Viigių, Užkfcndžų ir
!' ’' Gėralą ' ' "
\ PABDUODA

gfli-tik Pravažiuosi Pirmi ;
“TRAFĖIC LIGHT” kaįT8>.;

H**'

- pas ’

GEORGE'S FLOWĖR
30 Trambiill ŠI. 

Kr*utUV€f Td. >1384 ;

tų ir .studenčių, kūriė bai-

Mirė Viena mūsų seniau
sia šios draugijos nbre —-S 
a. ą. Elzbietą Valangeyi- 
čierie, kuri per dabfe ūMų 
piikįaųsė pbie šios araūgi- 
jos. Lai Jai buš lengva šios; 
šalies žemele. ’ ; J 

fiabrir Švc. Marijos Var
do draugija štriopiąi rėii- 
giasi prife Šios vasėros į- 
vairių parengimų. Pirj 
p gįipaė M

tltl'SlUHCH

Gaminame {Možius ir skanius

tsniJiViiftss. Persitikriiikitc^
VINCASiNARAS-Savininkai

Di*I 2-9925

oi jos ir baigia Šį mėnesį "Ragina visas . barės yfe 
inokslą. * ■ -.

Marijona Tųmo&unaiter
Juze Povilaitytė, Adelė

BOS aėtjĮvtas d&yvįtiįi 
meparengime ir paremti 
šią kilniu draugiją.

NATIONAL BOTTUNG
’ ; r

' '.„i , ' ii" 'r ■'JLx_XM.w-.XU.aM

GROCERNEirBUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

, ' . • - MVMrtSrkAi
63PENNAVE. '■ VVORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367.

mas vakarėliam ir piknite 
kei išyiK»vimam*.

4, 3-6505 V

W

ims

LJzn^iilh nji-įriTn'plI

. Lietuvos Vyčių žfe-tą. kį>. 
savo susirinkime nutarė 
surengt ekskursiją į ‘Nan- 
tasket’ pajūrį, liepos Ži
nią dieną. Visi kuopos Vo
čiai iš anksto ruošiasi eks* 
kursi jai P-lės Onk Zinkiu- 
tė, Pranciška Paulauskai-^ 
te* Dęlikįas Pųzara ir Juo
zas Mankevičius buvo i|- 
r^y visą tą jsutvaj’kyld.

išdįVe Jonas BaČįhsfcas

Birželio 22, šfeatadlenio 
vAkAre, Maironio Darže, 
7:36 p., m. įvyks šaunus 
šokių ir kortavimo .vaka
ras, bu užkandžiais ir gė
rimais. Vikaras ruošia-

■ ■ ■ . ,v*X"'' ■
šv. Vardo . Jėzaus drau

gijos 2 skyrius laike mė- 
nesinį šUSirhrkiftia, 9 die- 
įią “ ‘ . Nutarta reik
ti pikniką piriĮią ' sekma
dienį liepos. ,. . ..••

Komisija ir dąrbįbįukai 
išribkti. Kviečiame višūs 
dalyvauti ir' paremti iriu- 
Šiį draugijos darbą. NArys

: Artinas StudentuŠefe. 
jm^-AušrosVartų - Štw- 
dentąi neatsilieka nuo, vi
sų. išrinkti šie delegatai:’ 
Pranciška Bainonytė, į^et-i 
ras Aikšnoras ir Marijona

Aušros Vartų Studentą

šelpti jaunu našlaitę, Anė- 
lęPlauskaitę.

iyviaįria v _ 
db- wųų komisijoj buvo 
Šie: Marijona Dauginin- 
kaitė, Phyllis Zakariutė, 
Juze L'atakaite, Juozas Ba
lanas, Jučzas MataČins- 
kas, Tomas. Stoškus ir 
Juozas Bolafka. ' •' 

? Studentas.
--'i'-* ■ ‘

i;

-

orai /vertą;

V0i

1

n j s. suvažiavimas į

tų, Šv. Kazimiero ^atapi- 
įdkšv^ih^Įe, 41 j&Sft-; 
debete Street, Woretestėr, 
Masu. ■’ .

mas , lietuvis biznierius* 
perkėlė savo barbernę iš 
Wąrd gatvės į lietuviais 
apgy ventą vietą — j Lie-

Dva§ioSVadas •

Vk Paulauskas

mis

mate: >.

. . ........... • J: ■ . /

&s Versiackas

, ■ -J....... . " ■-■- ...............

tei, 54s?ė Į|Įhiį|«r- wn

MW, TAMULŪNJS
■ »• f

Offiee: ' ■ "
Sil ^O&OlBS^

.. v UĮ . K---H- - r- . . . > . ...... . . .*!

. . M, A. dffiBskiį i. ©o,. J

&*aboriu£ ir BaifainuotojM .

Atdara, Tel. /
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Detroito Žinios
IV, PETRO PARAPIJA

»'Į '>.................. . ■-

Z 'Aleksandras Vagiliaus- 
t kas (Wėšley), kuris Dėt* 
Z roite iŠ 30 dainininkų lai* 
Z mėjo dainų konteste pir- 
Z mą vietą, šią savaitę išvy-
1 ko į New Yorką dainuoti 
X Radio City N.B.C., sekma- 
Ž dienj, birželio 23 d. Labai
* mažai lietuvių, kurie gau- 
X na progą dalyvauti radio
- programose. Lietuviai tu* 
*rėtų pasiųsti savo tautie
čiui komplimentus tiesiog 
Zį Radio City N. B. C., New 
ZYoOY, z
Z A. Vasiliauskas pasiliks 
XNew Yorke . keletą savai* 
X čių. Jis norėtų sueiti ir su-
* sipaŽinti ten su lietuviais. 
X New Yorko lietuviai tepa- 
X sikvieŠiaįnamus daminin-
* ką Vasiliauską. New Yor-
- ko lietuviai turės progos 

išgirsti dainuojant Žymų
Z mūsų dainininką. Iš New 
Z Yorko - p. Vasiliauskas 
Z vyks į kitus miestus dai- 
Z nttoti, O po to padarys 
X trumpą kalbamą paveikslą 
r ’del Paramount.
3 Malonu, kad lietuvis pa*
- siekia aukštą vietą. Linki- 
Z me jam laimės ir pasiseki* 
Xmp.
i1 . ■ ——
5< ■* Detroito lietuviai b‘owle- 
Z riai šį penktadienį ąusi- 
Z rinks pasitarti kaip pager- 
X bti mūsų bolininkus, kurie
2 taip sėkmingai lošė su 
X New Yorko base-ballinin- 
>' kais. Šiame susirinkime
* bus paskirta komisija pa-
* rinkti dovanų iš biznierių. 
Z Taipgi bus nuskirta vieta 
Z ii* diena bankietui.
X Liepos 19 d., Navin Field 
į parke bus įteiktos dova-

I nos, o tos dienos vakarę, 
Lietuvių svetainėje įvyks 
paRilinksmrniinRfl.

Patartina Detroito lietu
viams gausiai dalyvauti ir 
pagerbti sportininkus.

Birželio 17 d. įvyko Jau
nimo draugijos komisijos 
susirinkimas pikniko dėl 
parapijos reikalu. Komisi
ja susideda iš šių asmenų : 
Mindaugas Sirvydas, Ona 
Sirvydiene, V. Malįnskis, 
Elena Malinskienė, Magde 
Ziemute ir Oną Grigaite. 
Turininga programa jau 
sutvarkyta. Komisija dar
buojasi, kad šis ’ piknikas 
būtų sėkmingas. Jų darbas 
duos parapijai gerų vaisių.

..................... ■■■■?

. Pereitą savaitę p. Malin- 
§kai minėjo savo yieniĮ 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Dalyvavo ne
mažas būrelis ir visi links
mai praleido vakarą,

sei metų $2.00; trims mė
nesiams $1.00. Gaubte du 
kart į savaitę. Vieną kar- 

btainka’’

metų $1.00.
Prenumer 

bininkams ateitų antradie
niais ir penktadieniais. 
Patariame užsiprenume* 
ruoti dabar. . \

š». JUR6I0 PARAPIJA

... 
blienė ir X Aksomaitienė, 
visos susirinks šią savai
te pas mūsų veikėją Ė. 
Patirariėnę. ' • ’ "

Sunkiai sergą mūsų kuo* 
pos ųares M. Jarašunienė, 
kuriai padarys operaciją 
šią savaitę ir P. Majaus- 
kiene, kuri guli savo na- 
miftse jau po operacijos 
keletą savaičių. V. Bridž- 
vaitienė taipgi sunkiai 
serga savo namuose. Lin
kime joms visoms pasveik
ti ir vėl su mumis sykiu 
darbuotis. x

'i

KIMO MOTERŲ SA
GOS 54 KUOPOS

y$YIES-WIES
B. A.Syke« ir R U Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisai: 
SANBORN BLOGS 
681 Waahington St 
N0RW00D, MASS. 
Tel. JįTorvrood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tėl. Nonvood 1020

£ PERKU LIETUVOS BONUS
Z Parduodu laivakortes 
Z ant didžiųjų; ir greitųjų 
Z laivų į Lietuvą ir Lenkiją.
1 < Siunčiu pinigus doleriais 
X į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi- 
X ją. Važiuojantiems į Lietu- 
X vą parūpinu pasportus ir
2 kitus dokumentus.
X Mūsų krautuvė didelė ir 
- pilna visokio tavoro. Dai- 
£ kome vyrams ir moterims 
Z tvirtus ir plačius čevery- 
Z; kus. Jaunimui gražiausių 
Z* šilkinių marškinių.
X4 Moterims šilkinių dresių. 
X~ Krautuvė atdara ir va- 
X karais iki 9 valandos.
X Prašom aplankyti naus* 
Z Petras Bartkevičius, 
Z AMERICAN DRY GOODS 
Z STORE
Z • 678 No. Main Street, 
į MONTELLO, MASS.

Detroite darbai šiuo lai
ku pusėtinai eina. Bet jau 
laukiama blogesnių laikų, 
nes keletas, dirbtuvių at
leido iš darbo nemažai 
žmonių, šįmet pradejo.at- 
leidinėti darbininkus daug 
ankščiau, nes ankščiau 
mainys automobilių mode
lius. Automobilių industri
joj kasmet po keletą mė
nesių mažai dirba. .

Šv. Petro parapijos kle
bonas, kaip ir kitų parapi
jų klebonai, ragina visus 
priklausyti prie savo lietu
vių parapijų. Kiekvienas 
lietuvis turėtų priklausyti 
rprie liętuvių parapijos, tai 
yra, paduoti savo vardą- 
pąvardę ir adresą. Labai 
dažnai pajieško lietuvių, 

vardų negalima ras*

rapijoje. Be to labai daž
nai pasitaiko, kad Šaukia 
lietuvį kunigą pas žmogų, 
kurio vardo nėra nė vienos 
parapijos knygose. Šią sa
vaitę šioą parapijos klebo
nas buvo pašauktai pas li
gonius apie kuriuos , jis 
niekad nėra girdėjęs, ir vis 
nakties laiku. Sunku atsa
kyt, kad ir nepažįstamam, 
bet kur.jis buvo,prieš tai? 
Taigi priklausykime prie 
savų parapijų.

Šioje parapijoje, sekma
dieniais, prie bažnyčios 
Dlatinami du geri lietuviš
ki laikraščiai: “Darbinin
kas” ir “Draugas”. Kas 
sekmadienis / pritruk s t a 
“Darbininko”. Galėtume 
daugiau užsakyti, įbet kaip 
tik naštas gauna didelius 
pundus laikraščiu., tai ir 
nesiskubina su atvežimu. 
Didelius pundus labai daž
nai gauname tik pirma
dieniais.

Pirmadieniais beveik ne
galima išplatinti.
u Taigi patariu visiems 
lietuviams, kurie noriai 
perka ir skaito “Darbinin-

posįvykusiame susirinki
me, birželio 6 d. turėjome 
daug naujų reikąjųą] 
svarstyti. Taipgi būvį ten* 
narna atstovė į Motei*ų 

Są-gos 16-tąjį seimą. Išrin
ko atstęvauti savo pirm. 
J. H. Medinienę, Nųtąrta 
surengti parapijos naudai 
rudenį kauliuku vąkąrą 
su šokiais. Taipgi išrinko 
komisiją pagaminti naujų 
sumanymų. Komišįjpn įė
jo šios narės: E.'Pąurazie- 
iė,_ J.Medinienė, M.Stan
ienė, M. širvaitienė, Ę. 
Steponauskienė, G. Krem-

kun^Jhdiro'Liėtūvniko su
sijusi su jo nuopelnais lie- 
1 ;uvių išeivijai, ypač čia 
Baltimorėje. Ne tik lietu* 
vių * bet ' ir svetimtaučių 
mūsų Klebonas yra gerbia
mas kaip didelis Lietuvos 
jatri jotas ir ištikimas šios 
šalies pilietis.
KUN. JUOZO JASAIČIO 

PRIMICIJOS
Vienas iš mūsų parapi

jiečių, įšventintų šv, Anta
no dienoje, atnašavo pir
mas iškilmingas . mišias 
mūsų bažnyčioje pereitą 
sekmadienį. Arkipresbyte- 
ru buvo jo mokslo draugas 
mn. Antanas Dubinskas; 
dijakonu kun. Robinson, o 
subdijakonu klerikas Jo
nas Bumš. Pamoksią lai
te Šv. mišių pasakė kun. 
dr-as Mendelis. Vakare 
per puotą kalbėjo Teisė
jas Vincas Laukaitis ir p. 
Jonas Čižauskas. / 
l!MltimorėsKroidstas-

ŠV. ALEONSO MOKYK
LOS MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS
Antradienį,' birželio 18 

d., 7:30 vai. vakare, su gan 
plačiu programų įvyko Šv, 
Alfonso mokyklos iškil-

* • - - — - —Į

skyriaua mokiniai suvai
dino gražiai pamokinantį 
veikalą “Tarp Dviejų Auš
rų”. Stanislovas Leikus 
turėjo ilgą ir sunkokią ro
lę, tačiau jis ją gan me
niškai suvaidino. “Mažy
čių Vargai” visus gražiai 
juokino, kuomet jie svajo
jo kas jie busią. “Saulučių 
Vainikėlis”, 3 ir 4 sky
riaus mergaičių Šokis, bu
vo ritmiškai išpildytas. 5 
ir 6 skyriaus mergaitės 
neatsiliko npo kitų, bet 
gražiai suvaidino “Arbatė
lės Puota”, Po 1935 m. 
klases atsisveikinimo dai
nos, Stanislovas Leikus 
tarė Atsisveikinimo žodį. 
Po to kalbėjo Klebonas 
kun. Lietuvnikas ir kun, 
Dr-as Mendelis.

Aštuntą skyrių baigė 
sekantieji: / 
Leikų Stanislovas \

Žakų Edvardas
Vazalių Juozapas 

Juškelių Martinas , 
česnų Jonas 

Kazlauskų Kazys 
Jončių Aldona 

Weisengoff Philomina 
, Martinkų Ona 

Magdušąuskų Anelė ' 
Makarauskų Valerija 

alelė

Tariame užuojautos Žo
dį mūsų 54 kuopos narei _____ _ __
O. Tulauskienei ir jos šei-Įmingas užbaigimas. 7 ir į 
mai, dėl mirusio a.ą. jos 
vjrro, kuris tapo palaido
tas su bažnytinėmis apei
gomis, birželio 5 d.

;■ .... , „ t,
Jaunamęčių vedėja M, 

/AukščiūniOnė išvyko sa- 
' "ąįd vaite! laiko į Phnadelphi- 

ja aplankyti savo gimines. 
Taipgi sustos Shenandoab 
pas savo dėdę. Linkime jai 
linksmų vaišių ir sugrįžus 
vėl stoti prie darbo.

Prašome visų sąjungie- 
čių nepamiršti, kad liepos 
mėn. susirinkimas iš 4 d. 
atkeliamas į liepos 2 d., 
antradienį Taigi, prašome 
visų atsilankyti, nes bus 
pusmetinis susirinkimas. 

Korespondente.

IKAŠ GIRDĖTI .LIETUVIUI
KOLONIJOSE |
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LAWREHCE, MASS.
LIETUVIŲDIENĄ *

Išrodo, kad Liepos 4-tą

Visose parapijos įdraugijo
se buvo skaitomi laiškai— 
atsišaukimai į draugijas. 
Ir visose gauta užvirimai 
ir pasižadėjimai važiuoti į 
Lietuvių Dienos iškilmės.

Ponas S. Čaikauskas or* 
gaūizuoja bustus. Daugelis 
susitarė važiuoti priva
čiais automobiliais. A

Girdėjau, yrą susidariu
si tam tikra komisija; Ki
tą sykį daugiau parašysiu.

Leitenantas' JiiozasČer; 
niauskas porai savaičių iš-: 
važiavo p r a tymams į 
Camp Devens. ; Grįš birž. 
30 d. ir “Palangoje” para
pijos piknike, tą dieną va-: 
dovaus rungtynėms. ; ■

tam tikslui rengia Labor 
Day koncertą šu $1500.00 
dovanomis. Tikietai jau 
pardavinėjami. Generali
nis tikietų agentas yra p. 
Naudžius, kuris sukinėjasi
apylinkėj, gal -ir pas mua 
užsuks. Bet mes turime 
šičia mūsų . garbingą vei
kėją \ p, Konstantiną A. 
Vencių, 19 Cross St., ku< 
ris visur prakilnius darbus 
paremia, jis irgi maloniai 
darbuojasi virš minėto tik
slo reikale. Paremkime 
garbingą reikalą—bažny
čią. Mūsiškis.

MSTFIEID, MiSS.

AR TAMSTAI REIKIA

PINIGŲ?
ji , r f,

5 į į Mes esame pasiruošę padėti Tamstą! paskolinti j 
-3 į * tokią sumą, kiek Tamsią! yra reikalinga. j i

L:*«

h
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; Lietuvos Nepriklauso
mybes paminėjimo dienoje 
kun. K. Ai Vasys paaiški
no apie savo bažnyčios iš
baigimui rengiamąjį La
bor Day koncertą su 
$1500.00 piniginėmis dova
nomis. Vieton pirkti ark
lių lenktynių/ sviedinio ar 
mąrkėto laimikio tikietų, 
geriau pasipirkti, bažny
čios naudai tikietą ir su 

koncerte arba tikresnę 
prbgą gerą pluoštą pinigų 
gauti. Jei svetimų perki, 
tai geriau paremk savo 
tautos žmonių sumanymą. 
Mums gerai '"žinomas p. 
Naudžius atstovauja Auš
ros Vartų Bažnyčią, Wor- 
cester,. Mass., platina virš 
minėtus tikietus ir lanko
si musų kolonijoje. Yra 
geria progą paremti ir pa
sinaudoti. {

. Pipiras.

1 Dvasia daro kūną turtin
gu. Seltspyras.

Amerikos Li e* tuvių
Duonkepių Korporacijai 
biznis labai gerai šekaši. __ ___ __
Mat pavykoT gauti gėrą|tuo tikietu. gali dalyvauti 
duonos kepėją ir duobą iš-1’ 
kepa taip gardžią*" kad 
žmones valgydami negali 
atsidžiaugti. , 1

Duonos vežiotojas p. V. 
Būsto pasakojt* kad* biknis 
kas savaitę eihą geryn: ' ’

Dažnai žmonės pPrka į-: 
vairių laimėjimo tikletų be 
jokio kitokio kįlnė&n6 tik
slo. Retai kas ką išlaimi ir 
jokio apart to geresnio ti
kslo neparemia. Dabar ba
žnyčios išbaigimui Aušros 
Vartų parapija* Worcestęr, 
Mass. nori sukelti fondą ir

šitie visi gavo diplomas, 
liudijančius jų sėkmingą 
užbaigimą šv. Alfonso 8 
skyrių pradinės mokyklos. 
Po išdalinimo diplomų bu
vo dalinamos dovanos. 8- 
tam skyriuje už augšciau- 
sį laipsnį moksle pelnyjo 
dovaną Stanislovas Lei- 
kus; tam pačiam mokiniui 
teko dovanos už aritmeti
ką ir religijos mokslą ša* 
vo Skyriuje. Už Lietuvių 
kalbą gavo premiją Aldo
na Jončiutė. Už šilybavi- 
mą $5 laimėjo Juozapas 
Vazalis.

7-tam skyriuje už aųgš- 
eiausius pažymius gavo 
dovaną Hįgimas Pečiulis, 
o Lietuvių kalboje laimė* 
jo premiją Ona Jasaičiutė: 
6-tam skyriuje pirmutinė 
pabaigė M. Dunksite, o si- 
lybavime laimėjo V. Men
kus. 5-tam skyriuje už ge
riausius pažymius gavo 
vo dovaną J. Žakarka; 4.- 
tam L. Letkauskaitė. Ta
me pačiame skyriuje ge
riausias silybuotojas bu
vo J. Makarauskas. 3-čiam 
skyriuje pirmą vietą lai* 
mėjo Marijona Barąnaus* 
kaitė, o už silybavimą pre
miją gavo O. Čeplinskaitė. 
2-am skyriuje už augš- 
čiausius pažymius premi
ją laimėjo J. AntoŠevskis; 
už lietuvių kalbą Arnoldas 
Pečiulis. 1-am skyriuje Al
berta JovaiŠytė turėjo ge
riausius pažymius, q už 
lietuvių kalbą gavo dova-

ną M. Stalionytė. Įdomus 
vakaro programas užsi
baigė su 8-to skyriaus mo
kinių daina, “Pergalė”. 
Tenka paminėti, kad šių 
metų klases obalsis buvo 
“Viskas Didesnei Dievo 
Garbei0; klasės globėja, 
tąi “Marija Gerosios Pa- 
tarties” — spalvos, Balta 
ir Melsva, o klasės gėlė 
tai “Dangaus Ašarėlė”.

Kun. Mendelis savo kab 
boję pareiškė savo pasi
tenkinimą ir džiaugsmą 
ne vien tik darbais nuvei
ktais Šių metų klasės, bet 
vpač tos klasės narių įdo- 
mavimu katalikišku moks
lu. IŠ septynių mergaičių 
užbaigusių 8-tą skyrių, vi
sos, išskyrus vieną užsire
gistravo katalikiškoje mer 
gaišių Seton Higto School 
mokykloje. Iš šešių ber
niukų, trys užsirašė į Tė
vų Jėzuitų aukštesnę Loy- 
ola mokyklą. Tai begalo 
inalonus ir raminantis ap
sireiškimas, kad lietuviai 
tėvai pradeda pažinti ir į- 
veriinti naudą ir reikalin
gumą augštesnios katali
kiškos mokyklos savo vai- 
kuciams. Jei mūsų šių die- 
iių pasauliniai vadai, ypač 
čia Baltimorėje, yra atša
lę nuo bažnyčios ir tikėji
mo, tai dėlto, kad jų di
džiuma aukštesnius moks
lus ėjo ar tai be tikybinė
se* arba prieštikybinese 
mokslo įstaigose. O tokius 
atversti, tai beveik yra ne
galima.

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
PERMAINOS BALTIMO- 

RfiJE
Birželio 14 d. Baltimorės 

arkivyskupijos, officialis 
savaitraštis “Baltimore 
Catholiė Review” paskel
bė kunigų sekančius pas
kyrimus: Kun. Juozas Gie
dra, vikaravęs per dveje
tą metų Westemport, Md. 
skiriamas vikaru į Nekal
to Prasidėjimo (anglų) pa
rapiją,Washington, D. C.; 
naujai įšventinti kunigai: 
— kun. Juozas Jasaitis 
paskirtas padėjėju į šv. 
Jono parapiją, Frederick 
Md.; kūn. Kazimieras Šal- 
kevįčius skiriamas pagel- 
bininku į šv. Jono parapi
ją, Forest Glen, Md., (arti 
Wašhington); kun. Jonas 
Mendelis, baigęs mokslus 
įįomoje, kuomet sugrįš 
rudenį, tai eis vikaro pa
reigas ŠŠ. širdies parapi- 
joj, Mount Washington, 
Md., Baltimore užmiesty
je. Kadangi Baltimorės ar- 
kivyskiipijoj tėra viena 
lietuviška • parapija, tai 
mūsų lietuviai jaunuoliai 
kuhigai bent per kelis me
tus turi darbuotis tarp 
svetimtaučių. Tačiau, lai
kui bėgant gal bus galimy
bių ir jiems grįžti pas sa- 
vūošiuš.

Tas pats savaitraštis 
“Baltimore Catholic Re- 
view” pereitą savaitę tal
pino ilgą aprašymą su pa- 
veikslu mūsų gerb. kleb.

Telefonai: Plaaa 1850.

jonas sraunus
Graboriua ir Baliamuotojaa 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHASaB-KŲCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

Ir Balsamuotojaa 
637 S. Paca St 
Baltimore, Tfld.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100-4150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0088

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

valgius .
ATDARA:

Nuo§^0.ryioiki 12 :80 vakaro 
ĮH8 Walhington St, 

Norwood, - Mara.

" ■"""■■■F""" 111 '............      -

M0RR1S8H0E STORE
Lietuvis Savininkas

Užlaiko Vėliausios Mados
ČEVERYKĮT- KALIOŠŲ - SLIPIŲ

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVEE GLOBĖ ^EVERVKUS

* Darbinius ir SveniadieiUniut
1152 Washington St, 

Norwood, Mau.

■r

EDW. V. WMW 
(WRUBUASKAS) 

LIETUVIS GRAB0BIU8 IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waihmgton St 
NORVOOD, MASS. 
TEL.Norwoo'd 1503 
Montello dffice: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRAB0BIUS

Virš 18 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams montello ir apylin* 

kSje.
Laidotuvių! Irtai!*:

124 Ame* St, Brodkton, Mms.
. Gyvenimo vietai

25 Bnterpriie Et., Brockton

Mūsų savaitinis atmokėjimo planus bus ; į 
. Tamstai patogus.

w 0/i

Crescęnt Credit Union
68—65 EAST ELM STREET*-

'J: 
‘ i! 
. 1!

• -i! 
j
1

68—65 EAST ELM STBEET., . . ] 
PRIEŠAIS CHY HALL, BROCKTON, TEL'. 4474 j

Cambridge Lietuvių Parapijos
TTZBTTTZ A fl BIRŽELIO30,1938r^l K Ivl I K f> Įvyks Romuvos:Parke1 1A11 HlrlU Montello,Mass.

Bus įvairų žaislų, skanių valgių ir tt.

f MARATHONIAN HAT
CLEANINGCO.

Pataisome ir Nuvalome 
čeverykus *

Ar jau uRjote J mtaą nauji

Mes atliekame viii eilę aklybe* 
lių valymo ir $everykų talay« 

. mo darbus, au vėliausiai*
Įtaisau, 

JUrantuojame savu durta. 
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

atliksime jtaą darbu*.
Prletola Brocktoa National Bank 
98 Main st, Brookfcm, ta 

’ Tai aH5
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Kam rūpintis apie ma- 
ž^ardidįJusųnainų re
montą. Iškritus is tinkas, 
kiauras stogas nusirie-, 
šiojuš maliava, aprūku
sios lubos ir t. t. turėtų 
būti dabar pataisytos, 
kada kainos yra prieina
mos. Tiktadabusi paten-J 
kintas, kada tŽinosk kad d 
jūsų - namai yra gerami -Į 

■,štovyjd.\--- 'X'.. — •,

l

Birdfinansavimo planas su pagelba National Housing Actpadės jums reikalingą remontą atlikti dabar.

Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontas kainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskolą. Jokių keblumu 
nėra? Nuošimčiai už paskolą yraprieinami, telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

PERŽIURK Si sąrašą savo namuose koki darbą turi padaryti
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

4t

f 1> v.
i*JU

i .
į.'
K

BIRD TBICK BŪTI SHINGLES
BIRD ARTBRIŲ SIDĮNfi 
BIRD INSULATED BRIC SIDING 
BIRDINSULATING BOARD 
BIRD NEPONSETWALLBOARD ;
BIRD AMERICAN WALLBOARD 

' BIRD PUSTIC CEMENT 
- ' ■ BIRD EMUISI DAINYS r ’ r :

BIRt> LIOŲIp ROOF COATING: '

STOGAS 1
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 

pastoge ' ; Z' :-■?
-MIEGAMIEJI KAMBARIAI 

maudynes 
VIRTUVE .

; PRIEANGIS (PORCII) 
RUSIS 
GARAŽASC?--'

X GROSSM AN’SBROCKTON.
i^iiMnn. I r.1 ■    11 11 ■ -M.,11 Iii   n Į u Iii      I ui. UI 'i     ii ■■iiįiiĮii ui i ii ........ r M.ii lįiįiB 11^ ii >U)riii

■ ?

!»

?•

r»-

V ’ :•
* I • -

w ai*, -ii

o
£

iv 
f



v- y
A " .............. • "T?"'.'*:.?' . 1 " .

__________ ____________________ *. * ■ *- • • m- - \ *-■ * ”**’*•■ j • -------
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fVYKO L VYČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

mes turėtume irgi jaunimo 
parengimuose dalyvauti.

Sekmadienį, birželio 9 d. 
JVarinanco parke, N. J. į- 
Vyko' Lietuvos Vyčių N. 
Yr ir N, J. apskričio di
džiulė 8-ta mėtinė sporto 
Šventė, kuri visais atžvil
giais buvo labai pasekmin
ga. Rungtynėse dalyvavo 
beveik visos apskričio kuo
pos su virš šimtu sporti
ninkų, kas yra naujų re
kordu dalyvaujančių spor
tininkų atžvilgiu.
? ' ------------------ A-------------

NAUJIREKORDAI
Iš vaikinų geriausiai pa

sirodė Harrisono 90-tos 
kuopos bėgikas T. Standi- 
$aą, sumušdamas 100 jar
dų bėgimo sporto šventės 
rekordą išbėgdamas į 10 
sekundų ir taipgi laimėda
mas 220 jardų bėgimą. Šo
kime į aukštį ir į tolį lai
mėjo Maspetho 110-tos 
kuopos narys & Stanonis. 
440 jardų bėgimą laimėjo 
T. Lųkis, 880—Jan- 

■t kauskas, vienos mylios — 
J. JasaviČius visi iš Harrt- 
son, N. J. Rutulio stūmi
mą laimėjo P. Raugalas, 
ieties metimą—S.< Rugi
nis, bėgimą maišuose P. 
Vainys iš New Yorko.

K merginų geriausiai 
pasižymėjo Sųzana Mažei
kienė iš Brooklyno 41-os 
kuopos, laimėdama 50 ir 
75 jardų bėgimus ir gerai 
pasirodė kitose rungtynė
se^ Šokimą į aukštį laimė
jo A. Klemaitė iš Hąrriso-

SVARBUS PRANEŠTAS 
CONN. m LIETU

VIAMS '
Trilypės Gegužinės ren

gimo komisija praneša vi
siems, kad iš priežasties 
lietąus ir nemalonaus oro 
ture jo atšaukti arba per
kelti Gegužinę, kuri turėjo 
įvykt? birželio 9 d. š. m.

a :<i.

petho, o sviedinio metimą
M. Žiogaitė iš Keamey. 
Merginų estafetes bėgimą 
įaimėjo 41-mos kuopos 
merginos. A. Povilaitytė,
N. Rimkūnaitė, M. Stako- 
naitė ir S. Mažeikienė re
kordiniu laiku. .

1IAKRISONAS LAIMĖJO
* DOVANĄ

Šioje sporto šventėje

Ir tai ne pirmas sykis jie 
aukoja. Lietuviai turėtų 
neužmiršti savo prietelių 
aukotojų.
‘ Linkime su pamokslinin
ku, kad jie visi ir visos ei
tų in aukštesnį mokslą. 
Lai tėveliai kiek gili duo
da jiems progos prasimuš* 
ti aukščiau, nes. randasi 
gana gabių mokinių, kurie 
jeigu eitų aukštesnį moks
lą, tikrai pasižymėtų. Ge
rai lietuviškai moka ir 
High School’ėse paskui net 
kitus ir kitas “šubytyti*1. 
Būkime, mes lietuviai, 
kaip žydai. Matysi žydą 
popiergalius ir gelžgalius 
berenkant, bet tas darbas 
netik užlaiko žydo šeimy
ną, bet ir išleidžia ,savo 
vaikus pasiekti mokslus* 
Sekime šį gražų pavyzdį 
lietuviai, ir siųskime savo 
vaikus kiek galima in mo
kslus, Tėveliai teprižiūri, 
kad eitų, jeigu galima, in 
katalikiškas ir lietuviškas 
mokyklas. Yra aukštų a- 
čių Dievai katalikiškų ir 
dar lietuviškų mokyldų 
kaip 4?ai "Marijonų, ■ - Pran- 
ciŠkiėčių, Kažamieriečių ir 
tt. O mes kunigai labai 
"prašytume tėvelių ir vai
kučių, kurie mano siekti 
aukštesnio mokslo ateiti 
pas mus ir pasikalbėti, 
kur būtų geriau leisti savo 
vaikučius, o mes jums 
mielai ir su noru patar
nausime.

Tie vaikučiai dabar sto
vi ant svarbaus gyvenimo 
slenkščio. Reikia juos da
boti ir jiems patarti. Da
bar iš jųjų, darbo pelno 
bus mažai. Sunku dąrbas 
gauti ir Jęurie gauna, tai 
tik trumpai dirba fdbri- • 
kuose ir kitur. Žinoma ne 
visi ir ne visos gali arba 
nori eiti aukštesnius mok
slus. Kalbu apie, tuos, ku* 
rie turi gabumus, norėtų 
ir galėtų; -

Kunigas Kintą buvo par
važiavęs pamatyti savo 
broliuko Alfonso gradua
tion, kuris su Valiūnu eis 
šią vasara in Marianapolį. 
Kas dūugiau?

Vienu žodžiu “gradua
tion” pas mus buvo labai 
gražus ir pasekmingas. 
Susirinko daug žmonių ir 
buvo speciali programa 
vargonais ir smuiką. Lin* 
kime visiems gradūan- 
tams ir graduantėms ge
riausio pasisekimo ateity
je ir telaimina Dievas. O 
mes is savo pusės patartu- 
me visiems,— kurie dabar 
turės atostogas, kad neuž
mirštų kas sekmadienį ą- 
teiti į bažnyčią išklausyti 
mišių. / ^

Mokyklą užbaigė šie; -
* ' MERGAITES:

Adomavičiūtė Agnės B., 
Anušauskoitė Adella T, 
Augytė Olga M., Austrai- 
tė Gertrude Ė., Baranaus
kaitė Verą A., BoguŠaitė 
Mary F,, Dapkus. Adella 
V., Džimidaitę Bertha R., 
Gųdonytė Helen M., Kiežy- 
tė Olga A** Klimaitė Vąle- 
ria A., Kripaitė Helen A., 
Leohartaviciute Stėpha- 
nia, Ližauskaitė Anelė A., 
Majauskaitė Mary C., Ma
jauskaitė Stephania ' M., 
Matulytė Majorie B., Mi- 
scavičiutė Eleanor S*, 
Naujavičiutė Konstancija 
T., Noreikaitė Sophie M., 
PątaŠiUtė Isabel T., Petrai
tytė Valorie B*, PoČiUte 
Helen R., Pranulytė Joan 
R.j Raudytė Anna S., Sa- 
byte Adella T, Skalan- 
džiunaite Adetla M., šugž- 
dinytė Mary R*,. Unikaitė 
Sophie T., Vaicaitė Gene
vieve M-,ValuękaitėAnne

I- . 
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■ Antras parapijos išva
žiavimas, tai laivu į Rye 
Beach, N. Y., sekmadienį, 
liepos (July) 7, d. Laivas 
išplauks 9 vai* rytą (die
nos taupymą laikui nuo 
Centre St., Newark, N. J. 
Ant laivo bus šokiai prie 
geros orkestros ir kiti pa* 
silinksminimai. Kurte tik 
jaučiatės lietuviais. para* 
pijiečiais ar ne, vis tiek e- 
satė kviečiami paremti 
šiuos parapijos parengi
mus,, ’ Nugirdęs.

teikė klebonui rankų dar- 

WATERBURY SAVINGS BANK 1|^b’aXvteS»£’“
" nenori, kad jų vardai būtų 

garsinami, bet vistiek yra 
gerai Žinomos Visiems* To
dėl didelė gatbė priklau
so visoms aukautojoms, 
kurios prisidėjo savo Sun
kiu darbu prie pagražini
mo mūsų bažnyčios ir da
bar mes galime lygintis su 
turtingiausiomis bažnyčio
mis bažnytinių rūbų bran
gumu ir gražumu.

RENGIASI APSIVESTI
Sekmadienyj, birželio 16 

d* buvo paskelbti pirmieji 
uŽsakai Jono fe^dlicko su 
Florencija Baranauskaite, 
kurie priims i Moterystės 
sakramentą, birželio 29 d. 
Abu yra choro'nariai, ge
rų parapijiečių vaikai, ir 
todėl patys yra geri para
pijiečiai*

NAUJAS PROFĖSIJO- 
NALAS -. ’ .

Porą savaičių atgal pa
sekmingai perėjo ", valsty
bės teisių kvotimus p. Pet
ras DeVonis ir neužilgo 
pradės praktikuoti kaip 
advokatas. Tai bus pirmas 
lietuvis advokatas Roches- 
teryje. Nuoširdžiai sveiki
name naują profesijonalą, 
kuris bus pasirengęs, pa
tarnauti lietuviams teisių 
dalykuose. • Vyturys*

NEW BRITAIMONN.

WATERBURY, CONNECTICUT J
Brooklyn Office • i

W&tafbwyfo B&vhųv Banko* Brooklyn’o Skyriui gali aprtt- i I 
ptnU tavo riiui .bankna reikalui, J

Tot pačioa bankog knygute, kuriai garota nuo Waterbury i Į 
Savingi Bank galit* naudoti fr Brookiyn’o Saukoje. Taipgi / I 

iiturime: .

CHRISTMAS IR VACAHON CLUBS

' r FOREIGN DRAFTS jį
Ateikita jums patantatutfmo, kaip ir senoje Batikoje. ! į 

~~ ~ < 798-797 Bank St. J r

L. VY6IŲ N. Y. IRN. J, 
APSKRIČIO NUVAŽIAVI

MAS

U 
il 
JI

buvo nelengvas darbas ko
misijai su kiekviena kolo
niją susisiekti, taigi ypa
tingai atsiprašome Man- 
chester ir Washington De
pot ir kitų kolonijų, kurie 
atvyko į Gegužinę/ nežiū
rint lietaus,

Kadangi rengimo komi
sija tą padarė ne iš blogos 
valios, tik norėdama pa
daryti geras sėkmės, taigi 
aš tikiu, kad visi supras šį“ 
pareiškimą.

Rengimo komisija yra 
gavus pritarimą visų apa-. 
kričių valdybos narių ir 
visų parapijų vargoninkų 
ir choristų, kad GEGUŽI
NE įvyktų.

Taipgi pranešu, kad Tri
lype Gegužine ir Dainų. 
Diena įvyks liepos 14/d. š. 
m., Mąehner Chor Park, 
West Haven, Conn.

Programa ir visa tvarka 
bus tokią pat, kaip jau 
buvo skelbta prieš birželio 
9 dieną. \
.t Rengimokomisija taria 
nuoširdžią padėką “Gar- 
sUi” į. “Darbininkui” už 
garsinimą mūsų Geguži
nės ir už patarnavimą vi
suose reikaluose. Taipgi 
ašių širdingai visiems ger
biamiems klebonams*, ku
rie skelbė ir pagelbėjo 
šiame darbe. Ačių gerb. 
komp. A. Aleksiui, kuris 
pląčiai išgarsino Gegužinę 
per radio ir daug pagelbė
jo rengimo darbe. Ačių vi
siems gerb. vargoninkams 
ir choristams, kurie daug 
darbo padėjo besiruošda
mi prie šios Gegužinės. A- 
čiu visoms kuopoms ir vei
kėjams ir visuomenei, ku
rie ruošėsi, agitavo 4r no
rėjo padaryti šią Geguži
nę sėkminga.

Rengimo komisija kvie
čia visus stoti į darbą su 
nauja energija, kad pada-r 
rius Šią Gegužinę sėkmin
gą, liepos 14 d., toje pačio
je vietoje. ~ •

Rengimo Komisija.

WATERBURY, CONN.

U., Vaitkiutė Eva M., Vin-’ gos šv. mišios ir procesija, 
skutonytė Teresa M., Vož-[Mišios buvo laikomos už 
nekaitytė Bemice E., Vož* ‘ ~ ‘ 
nekaitytė Genevieve A., 
Vuglaitė Rose M., Zanavi- 
Čiutė Nellie S.

, VAIKINAI:
Ačas. Thomas J., Ado

maitis'Charles J., Adomai
tis Leslie J., Augustaus- 
kąs Edward L., Bajoras 
Francis A., Banevičius 
Bronis J., Bartkus Augus? 
tus E.,' Bartkus Ėdward 
C., Barauskas Elias J., 
Blinstrubas Rapheal . V., 
Bražonis Vinėeht J., Grė- 
blunas Adams J., Gurklis 
John A., Kasinskas Joseph 
J.r Kinta Atfred J., Klimą- 
■šauskas Casimir T., Kun-

1 eas John J., Labutis Cla- 
rence J., Maceinas Albert 
A., Marcelynas George C., 
Markevičius Stanislaus S., 
Mikletonis Bruno A., Mu-

daugiausia taškų gavo 90- 
ta kuopa ‘ 
laimėjo stoyylą. Antroje 
vietoje išėjo Maspetho 
110-ta kuopa su 49% taš
ko, trečioje vietoje Brook
lyno 41-ma Vytauto kuo- 

. pa su 48 taškais, ketvirto
je C. Brooklyno 49-ta kuo
pa su 21 tašku.
': Didžiausias lenktyniavi
mas dėl antrosios vietos 
buvo tarp 41-os Vytauto 
ir 110-os Maspetho kuopų, 
bet ant galo Maspethas 
viršijo su pusantro taško 
Brooklyno kuoįją, nors 41- 
ma kuopa ir dabar mano, 
jog ji turi geresnių sporti
ninkų negu Maspethas, y- 
nač geras sportininkes. Ki
tų metų sporto šventė pa-

■ rodys, kas ištikrųjų stip- 
i resnis.
■ Rungtynėms užsibaiguš 

įdndenę Įvyko šokiai, kur
į laimėtojams buvo Įteiktos
■ dovanos, šokiuose dalyva- 
j vo daug gražaus jaunimo, 
r Reikia pastebėti, kad lie* 
t tuviška visuomenė per ma- 
1 žaį įdomaujasi sportu, y-

nač bėgimais ir kitomis
; ląuko rungtynėmis; Kad_ iri gijos pasakė labai gražų 

pereitoje Sporto Šventėje] +iT»lra-mn nomnlraln TTim.
i tesimatė tik jaunimas ir 
t svetimtaučiai, o iš mūsų 
, senesniųjų lietuvių yisuo- 
’ menės beveik nei vieno ne

simatė, nors svetimtaučių 
buvo pilnas parkas ir įžan
gos visai nebuvo imama.

p Jei mes norime, kad jauni- 
r mas su mumis veiktų, tai

- 73% ir todėl

MOKYKLOS BAIGIMO 
APEIGOS - GRADUA- 

H0N
Šįmet mūsų parapijos 

mokyklą baigė 77. (40 vai
kinų ir 37 mergaitės) . Tai 
mažiau negu paprastai. 
Bet apie 20 suvirš neišlai- 
ke kvotimų. Tai būtų bu
vęs gana gražus skaičius. 
Graduation apeigos buvo 
bažnyčioje, Kun* Skruode- 
nis iš Marianąpolio Kole- 
JJ. .. ' “1
tinkamą pamokslą. Kun. 
Gradeckis išdalino diplo
mas. Pagarbos mokinių 
buvo daug. Dovanas auka
vo Šie lietuviai biznieriai: 
Aldermonas Jonis Bendle- 
ris, vaistininkai broliai A- 
dolfas ir Raymundas Še- 
brinskai ir Vincas Kenau- 
sis. Ačiū jiems už aukas,

sielą kun. J. KasakaiČio, 
buvusio klebono per ilgus 
metus. Šv. mišias atnaša
vo ir procesijai vadovavo 
kun. A. Orvidas Schehec- 
tėdy, N. Y. Klebonas.

Pirmą vakarą mišparus 
laikė kun. J.: Židinavičius 
iš Amsterdam, N. Y. Asis
tavo kun. J. Sitavičiųs iš 
Utica, N. Y* ir kun. V. 
Karkauskas iš NeW Ha
ven, Conn. Pamokslą sake 
kun. A. Petraitis iš Wo^- 
cester, Mass.

Antrą dieną sumą laikė 
ir pamokslą sakė kun. J. 
Sitavičiųs. Mišparus laikė 
kun. K. Skripkus iš Bing- 
hampton N. Y., o asistavę 
kunigai A; Orvidas ir A. 
Petraitis, tą vakarą pa
mokslą pasakė kun; V. 
Karkauskas.

TreŽią dieną sumiL laikė 
ir pamoksląpasakė kun. 
V. Karkauskas; vakarę, 
mišparus laikė ir procesi
jai vadovavo kun. A. Pet
raitis, asistuojant' kuni
gams: V. Karkauskui. ir 
J. Sitavičiui.

Pamokslą paskutinį va
karą pasakė kum K. Va- 
sys, Aušros Vartų par.

sachušetts. : : .
Parapijiečiai/ yra giliai 

\ dėkingi savo klebonui už 
surengtas tokias iškilmės 
dvasios reikalams ir dė
kingi taipgi svečiams ku
nigams už patarnavimą ir 
gražius pamokslus. Vaka
rais, parapijos choras, va
dovaujant prof. K. Bazini, 
giedojo labai sunkius miš
parus. Garbė jaunuoliams 
ir jų vadui už tokį pasi
šventimą Dievo garbei; ti
ras pasitaikė labai gražūs 
ir nelabai šiltas todėl ne
buvo didelio vargo ir galė
jo garbinti Dievą labai pa
togiose aplinkybėse.

Šitiems atlaidams mūsų 
bažnyčią apturėjo labai 
gražių ir brangių dovanų. 
Moterų ir mergynų siuvi* 
mo klūmas, kuris darbuo
jasi papuošimui bažnyčioj 

j ir altorių Įteikė brangią 
| Kapą ir rūbus diakonams 
laike iškilmingų pamaldi?; 
arnotas jau. įtaisytas pir
miau. Taipgi prie tų rūbų 
yrą Įrengtą ir benedietion 
Robe. Ponia Ona Stučkie- 
nė nupirko gražią naują 
Monstranciją, kuri buvo 
vartojama pirmą kartą at
laiduose./

Dovanos labai brangios 
ir gražios-aukso, spalvos 
darė labai nepaprastą į- 
spūdĮ laike pamaldų, kur 
tarp gėlių papuošto alto
riaus ir daugybei žvakių 
degant, aukso rūbų žibėji
mas privertė žmogų jaus
ti didesnį pašaukimą prie 
maldos. . ,

Taip pat dvi merginos į-

Sekmadienį, birželio 23 
d., Cliffside, N. J. įvyksta 
Lietuvos Vyčių New Yor
ko ir New Jersey apskri
čio svarbus suvažiavimas. 
Bus svarstomą daug svar
bių reikalų ir rezoliucijos 
23-čiam seimui.
„ Suvažiavimas prasidės 2 
vai. po pietų. Visos kuopos 
prašoma dalyvauti.

’A . J. M.

ŪJinginystė 
gaus kapai;

jauno žmo-
M. Sigurni.

mir F., Rudaitis Xavier P., 
Šiminauskąs Joseph Pn 
Stašionis Joseph V., Stau
gaitis George J., Steponai
tis Joseph E., Urban An- 
thony J.. Urniežius Char
les M., Urniežius Francis 
J., Valencis Walter J., Ver
seckas Albinas J., Vičąs 
JosėpE J.; VVirbyla Vieton klebonas, Worcester, Mas- 
J., Vitkauskas Felbc S., ‘ '
Žilvitis John R., žuriiš 
John P. ‘
AUKŠČIAUSIOS FAGW 

BOS MOKINIAI: <
Gurklis John A., Žilvitis 

John, Augytė Olga, Urnie
žius Francis, Augustaus- 
kas Edward, Majauskaitė 
Stephania. ■ ,
PAGARBOS MOKINIAI:

Majauskaitė Mary, Ma
tulytė Majorie, Klimaitė 
Valeria, Auštraitė Gertru- 
de, Kripaitė Helen, Džimi- 
daitė Bertha, Gųdonytė 
Helen, Leonartaviči u t ė 
Stephania, Urniežius Cha
rles,Vinskutonytė Teresa, 
Naująvičiutė Constance, 
Adomavičiūtė- Agnės, Mu- 
raška Francis, Greblunas 
Adam, Staugaitis George, 
Marcelynas George, Valen
cis Walter, Bražonis Vin- ; 
cent. /
Geriausi Mokiniai lietu

vių Kalboje:
Staugaitis Jurgis, Nau- 

javiČiutė Konstancija, Ma
jauskaitė Mary* >

ROCHESTER, N. Y.
40 VAL. AMAIDAI

Birželio 10, U ir 12 dd., 
Šv. Jurgio parapijoje įvy
ko iškilmingi 40 valandų 
atlaidai, laike kurių žmo
nės skaitlingai lankė baž
nyčią ir ėjo prie sakra
mentų. Pamaldų tvarka 
buvo sekanti: Pirmadienio 
[ryte> 3:30. yal., Jškilmin*

t PIKNIKAS
. šv. Andriejaus parapijos 
piknikaa.Įvyks -sekmadie
nį, birželio 23 d., Quartet- 
te parke, Bamesdale, Ct. 
Programa prasidės 1 vai. 
po pietų* Tai, rodos, bus 
pirmutinis parapijos pik
nikas laike 40 metų gyva
vimo. Ligšiol parapijos 
piknikai įvykdavo tik pa
rapijos sodely. (

Klebonas kun. A. Vaške
lis ir kun. Kartonas* nuo
širdžiai visus kviečia į šį 
pikniką atvykti,, linksmai. 
laiką praleisti ir parapiją 
paremti. Bus įvairių žais
lų ir dainų* Gros orkes
tras. Patartina visiems da
lyvauti. ;

RUOŠIASI VAŽIUOTI Į 
LIETUVIŲ DIENĄ

Pereitą sekmadienį M< 
R. K. 36 skyrius ir LDS. 
36 kp. nutarė važiuoti Į 
Marianapolį'’ — Lietuvių 
Dieną, liepos 4. Išrinkta 
komisija susižinoti apie 
transportaciją. - ,

Kas iš New Britainiečių 
nori važiuoti į Lietuvių 
Dieną, liepos 4, tesikreipia 
pas B. Mičiūriienę arba O. 
Radzevičienę, kad būtų gai 
Įima* iš anksto užsakyti 
vietą. Kaip girdėt, tai dau
guma šįmet mano važiuo
ti, ypatingai dar Mariana- 
poly nebuvę; Jie sako; 
‘Kas bus, kas ne, bet mes 
važiuosime ir būsime toje 
didelioje'Lietuvių Pramo
goje, Marianapoly. Važiuo
kime viši, neapsivylsime, 
bet džiaugsimės. T# M.

NEMIK, N. J,
Visiems, Žinotina, kad 

ŠvČ. Trejybės parapija 
rengia metinį išvažiavimą 
—PIKNIKĄ, sekmadienį, 
birželio (Junė) 23 d., Ma
sionio giraitėje, Hillsede, 
N. J. Į šį išvažiavimą kvie
čiame visus vietinius ir a* 
pylinkės kolonijų lietu-

Tel. 6-1086

. JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĄ — AGENTŪRA
Visokiu rūbu vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notarP 
nlai įgaliojimai, rastai, Pardavinč- 
jaml lletuviSki laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir .būsite patenkinti
48ąBwM4tt./Hartfordt Conn.

LAT1MER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūžies Šei

mynos skalbinių - plovimo 
■ darbus '

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai.:

Waterbniy - Enterprise 6500
« New Britain 321

TeĮ. 755

JOSEPHS. KANIA
DANTISTAS

476MainSt, -
NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARLONAS
Graborfttf ir BahamnotojM

Pilnai prisiruoSea petarnauti 
kuoflceriaueiai dieną ir. naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716. Stanley St arba, * 

.278 Cheataut St
Tel. MEW BRITAIM 675 R.

NOTARY Telefoną*;
PUBLIC - . STegg 2-B043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

T.ATSUTUnyAB 

GRAB0RIU8

660 Grand Street,
, BROOKLYN, K Y. . ‘

1
Puikiai įrengto* M koptytto* 
dataoe myllmtema ptiarreti 
vanai. NullutUmo vateMtoj krefck 
kiti* pa* mua Pataraavima* yra 
Otikrietae ir *M pritirtu

t
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