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Kataliku, Irom neremia kaUMkHkoa 
ipaudoi, neturi teisia vadintia garo Balny, 
žios vaiku.
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Dėde Šamas Parems|Ka|alikų Profesionalų ir Stu- 
Pinigais Studentus dpntų Seimas Prasidėjo 

■■ ■Glz'ilTYiimfžii lolvlll l lillgctl
Pinigais Studentus

> Washington,D.C. — 
Prezidentas Roosevelt ski
ria ’ $50,000,000 paremti 
studentus ir jaunuolius 

“nuo 16 iki 25 metų aifr- 
žiaus.

Prez. Roosevelt Jaunuo
lius remti programa yra 
maždaiig, tokią:

1. Duoti jauniems asme
nims *darbą privatiškose į- 
staigose.

pie 500,000 jaunų vyrų ir 
merginų, kurie yra baigę 
mokslus ir negauna darbo 
ir, kurie norėtų baigti ndo-
—--------_ r—. - . . - - - - . . -~tu- - - ----- -- . .

padaryti.
Kol kas naujas' planas 

nėra užbaigtas, bet gal bus 
užbaigtas apie vidurį lie
pos mėnesio.

Pašalpa jaunuoliams nu
statyta šiaip:

$15 į mėnesį jaunuoliams 
pašalpos aarbuose; $6.00 
į mėnesį tiems, kurie no
rės užbaigti aukštesnę' 
mokyklą į $15 į mėnesį 

, tiems, kurie norėtų mor 
kytis ir baigti kolegiją.;
Miss Josephine Roche, 

iždo sekretoriaus pagelbi- 
ninkė ir* Aubrey Williams; 
Hopkins, pašalpos admi
nistratoriaus pagelbmin-’ 
kas, " paskirti vykinti šią 
naują jaunuoliams remti 
programą.

NAUJŲ MOKESČIŲ PA
SIŪLYMAS ATIDĖTAS

, VVashington, D. C.—-Pre
zidento Roosevelt naujų 
mokesčių planas sulig ku
rių būtų apdėta didesniais 
mokesčiais paveldėtasis ir 
dovanotasis tratas, stam
biosios pajamos ir korpo
racijų pelnas, laikinai ati
dėtas,

Del to mokesčių plano 
kelia skandalą turtuoliai 
ir jų spauda. Daugiausiai 
priešinasi' respublikonų ir 
Hearsto laikraščiai.

Prez. Roosevelt mokes
čių planas neliečia • darbi
ninkus, o tik turtuolius.

PERKŪNIJĄ NUTREN
KĖ 3 VAIKŲ MOTINĄ IR 
PRITRENKS 6 ŽMONES

Birželio 4 d. 11 vai. per 
Kaimą ir artimąsias apy
linkes praėjo, rodos, nedi
delis, bet labai smarkūs 
debesys su stipriu perkū
nu,.

'A. Panemunės valsčiuj, 
Rokų miško kelmyne per
kūnas trenkė į ūkin. Bum- 
gardaitį, kuris sodino bul
ves, Buvo, pritrenktas ne 
tik jis pats, bet dar kiti 
trys žmones, Iš jų tris pa
sisekė atgaivinti, bet Jan- 
čienė — 3 vaikų motina— 

’ nuo to mirė; Perkūnas taip 
pat pritrenkė porą žmonių 
kitose vietose tam pat Val
sčiuj.

/ Kaune Jonavos gatvėje 
i darbininkui St. Podelevi- 

čiui sodinant bulves, per
kūnas užrpušė vietoje ark
lį. Artojas buvo už 4 žing
snių nuo arklio, bet nenu
kentėjo. Pritrenkti buvo 
taip pat netoli. gusarų ka
reivinių kiti du arkliai. .

sušaudė penkis dar-
BININKUS SOVIETUOSE

Žiniomis iŠ Sfalinobado, 
vyr. Tadžekistano respub
likos teismas nuteisė mir
ti penkis valdžios tarnau
tojus sušaudant.

. Nuteistieji kaltinami sa- 
bbtažavime.

2. Prirengti jaunuolius 
darbui privatiškose įstai
gose.

3. Duoti progą jaunuo* , . .
liams baigti aukštesnę mo-l^^18* neturi pmigų tai
kyklą (high school) ir ko- 
testik .. . ,

4. Duoti jiems darbo pa
lengvinimą jaunuolių pro
jektuose.

Oficialiai apskaitoma, 
kad šis planas aprūpins a-

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų Reikalų Pranešimas

Ryšium su Pasiuntinybės prieš kiė£ laiko spaudo- 
je paskelbtu dėl Lietuvos Laisvės Paskolos bonų pra
nešimu, papildomai pranešama, kad bonų turėtojai, 
pristatydami bonus pratęsti, išpirkti ir gauti 1935 me
tų palūkanas, privalės užpildyti ir atsiųsti Pasiuntiny- į 
bei drauge su bonais nustatytos formos pareiškimus. 
Kalbamų pareiškimų blankai bus gaunami Pasiunti
nybėje. 7 ' .. z

Lietuvos Laisvės Paskolos bonų turėtojams suti
kus visus ar dalį bonų pratęsti bet kuriam terminui 
nuo 1 iki 10 metų, Pasiuntinybė bonus perŠtampuos, 
pažymėdama sutartą naują bono išpirkimo terminą ir 
išmokės palūkanas už 1935 metus. -

Pratęstų bonų turėtojams, prailginusiems bonus 
nuo 1 —10 metų, apmokant 1936 metų palūkanas, bus 
išduodami kuponų lanai 1936-1945 metų palūkanoms

■ gauti....-v--
Norint Lietuvos Laisvės Paskolos bonus pratęsti 

ar išpirkti pageidaujama, kad bonų turėtojai juos 
siųstų tiesioginiai Pasiuntinybei registruotais laiškais 
šiuo adresu : * 1

LithuanianLegation,
2622 16th Street Northvvest, 

Washin£ton, D. C.
LIETUVOSPASIUNTINYBE.

, .. .... _r ■

Lietuvos Laisvės Paskolos bonų atmokeiimo, pra
tesimo ir nuošimčiu gavimo laikas prasidės liepos 1 d., 
1935 ir tęsis per dešimtį metų, t. y. iki liepos 1 d., 1945.

Amerikiečiai lietuviai Lietuvai paskolino 1919- 
1921 metais iš yisb anie 1,840,000 doleriu. Taigi nuo 
liepos 1 d., šių metų Lietuvą turi tos paskolos bonus 
išpirkti arba, bonų savininkams sutikus, pratęsti..

Išpirkinėjimui laikas vrą Lietuvos įstatymu nu
matytas iki liepos-/l d..’ 1945 m..

Vadinasi kas patieks L. L^ P. bonus ąnmokejilnuį 
po liepos 1 d. šių metų, tas gaus pilną principinę su
mą ir 5%' palūkanų., •

Vėliau patiekusiems bonus apmokėjimui bus mo
kami taip pat ir 5% palūkanų. Tik palūkanos bus mo
kamos vieną kartą per metus, po liepos 1 d., už praė
jusius mefus; reiškia kas patieks bonus apmokėti, pa
vyzdžiui, i936<arba-1937 metais (po liepos 1 tl), tai 
gaus ir už vienus ar dvėius metus nuošimčius.

Tolimesnis nuošimčių mokėiimas nustatytas to
dėl, kad vėliau apmokėjimui patiekusieji bonus netilk 
retų skriaudos. '

; šiemet Lietuva turi ypatingų finansiniu sunku
mų. Vokietija snaudžia Lietuvą ekonominiai. Be to, 
Lietuvai tenka stiprinti saugumą: didinti kariuomenę 
ir ją geriau apginkluoti. Priešas barškina ginklus., 
Lietuva turi būti pasiruošus atmušti priešą.

Taigi Lietuvai būtų didelis palengvinimas iei bo-
* nų savininkai sutiktų apmokėjimą pratęsti. Bet jei
* kuriam pinigai būtinai reikalingi, tai Lietuvos Pa- 
\ siuntinybė gavus boną ir pareiškimo blatiką tufri prie-

Volę apmokėti , ■ ‘
“Darbininkas” savo bendradarbiams, skaityto- 

f jams, prieteliams ir rėmėjams L\ ,L^ P. bonų reikalu 
į yra pasiruošęs patarnauti. . j

Jeigu kam patogu užeiti i “Darbininko” adminis- 
: traciją ir pasiteirauti apie siuntimą bonų Lietuvos 
b Pasiuntinybėm prašome užeiti, mes maloniai patar- 

nausime. o kiti tekiausią Lietuvos Pasiųhtinybės arba 
“Darbininko” adm. laiškais.

Saugiausia ir geriausia siųsti L> L. P. bonus Lie
tuvos Pąsiuntinvben pašta ne ’ tik registruotais laiš
kais, bet ir apdraustais. \ I

Apdrauda mažai kainuoja. Pavyzdžiui, $50-00 ver
tės siuntinys apdrausti kainuoja 20 centų; $100 — 80 
centu: $200 — 40 centų; $500 — 70 centų,

"Nuėję i pašta prašykite laišką apdrausti '(insure) 
ir pasakykite pašto raštininkui siuntinio verte. Jeigu 
siuntinys kelyje žūtų, tai paštas atlygins tiek, kiek jis 
buvovertas. . .
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Liepos 4 d. (Jung. Vąlst. Nepriklausomybės šven
tėje) Naujosios Anglijos lietuviai, iš didžiųjų ir ma
žųjų kolonijų, gausiai važuoja į Lietuvių Dieną, Ma- 
rianapdly, Thompson, Conn.

Greenfield, Mass., Hūdsoh, Mass., ir Manchester, 
N. H. yra mažos kolonijos, bet jau turi nusamdę bu- 
"s’us, kurie veš ekskursantus į Lietuvių Dieną. Didžio
sios lietuvių kolonijos taip pat šįmet? daug gyviau ruo
šiasi į tą Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną. Tai džiu
ginantis apsireiškimas. -

re, Marianapblio Kolegijos 
auditorijoj. Jokios įžangos 
į šokius nebus. Galėsime 
šokti po pietų ir vakare 
DYKAI. Gros Waterbury 
Melodiahs (lietuvių) or
kestras, muz. N. Aleksiui 
vadovaujant.

KOLONIJŲ STALAI
Wotcester, Boston, Broc- 

kton, Providence, • West- 
field kolonijoj turės savo 
stalus, prie kurių bus ga
limą gauti sočiai pavalgy
ti ir?atBigertLBuair.,dau- 
giau įvairenybių. ~

Sporto Olimpiadoje pa
sižymėjusiems sportinin
kams bus įteiktos bran
gios dovanos.

Visa tai matysite, girdė
site ir jausite Lietuvių 
Dienoje, liepos 4 d„ Ma- 
rianapolio Kolegijos par
ke. Thompson, Conn.

Važiuokime kaip ir kuo 
norime, tik važiuokime, 
nes šių metų Lietuvių Die
nos programa ir tvarka 
bus nauja.

PROGRAMA

10 valandą ♦ ryte, IE. 
Vyskupas Teofilius Matu
lioniu atnašaus šv, mišias. 
Laike mišių giedos Water- 
biirio ŠV. Juozapo par. cho
ras, komp. 
dovaujant.
tars muzikai ^Juozas Že
maitis iš Woroester. , 

. Tuojaus po įmišių įvyks 
Dainų programa. Dainuos 
mūsų žymiausieji chorai 
ir solistai; -

Pirmą valandą po pietų 
prasidės sporto olimpia-

J. E. Vyskupas T. Matu
lionis Vadovauja Seimui

JAleksiui va
rgonais pri-

Marianapolis, Thom
pson,Conn. — Ketvirta
dienį, birželio 27 d. prasi*
pson, Conn.

dėjo Lietuvių /Katalikų 
Profesionalų ir Studernų 
Seimas. ; /

Seimą pradėjo J. E. Vys* 
kūpąs Teofilius Matulionis 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis. Arki-deakonų buvo 
kun. J. Karalius, Kunigų 
Vienybės Centro Pirminin
kas, Shenandoah lietuvių 
parapijos klebonas; deako- 
nu —- kun. J. Aleksįunas( 
iš Brooklyn; sub-deakonu 
— klierikas Sukevičius iš 
Shenandoah. Garbės dea- 
konąiš buvo kun. P. M. Ju-

ras, Kunigų Vienybės Cen^ 
tro Sekretorius, Lawrence 
lietuvių parapijos klebo
nas ir kun. dr. P. BiskiSj 
M. L C.

Pamokslą pasakė kun,
J. Balkūnas iš Maspeth, ,4

Tuojaus po pamaldų ū 
prasidėjo sesijos kolegijo* 
je. ■ ■ " ‘ .1

Seimo prezidiumą suda
ro Šie asmenys: t !

Garbės Pirmininkai —, 
J. E. Vyskupas T. Matu- 
lionis, kun. K. Urbonavi- i 
Čius, kun. J. Karalius, P* *

•nia Dr. Rebboli. *
Pirm. Adv, A. MilleriSį 

Vice-Pirm. Stud. Parulis* 
Raštininkai — Nevaraus- 
kas ir Jauzminaitė.

Rezoliucijų komisija ■*— 
kun. J. Kripas, prof. J. Pi* 
lipauskas, p. Barziliaus* 
kienė, Bagdonas.

Pirm. adv. Mileris nuo* 
Širdžiai pasveikinęs seimo 
dalyvius, pakvietė J. E. 
Vyskupą Matulionį tarti 
tėvišką žodį.
L: JOr^Ėkscelencijos kalba 
buvo labai reikšminga ir 

. turininga.
Seime dalyvauja 75 ats* 

tovaį. ; '
Nuotaika pakilusi.

GUB. CURLEY PASIRA- 
ŠE IŠTIKIMYBES PRIE

SAIKOS ĮSTATYMĄ
Gub.:

T.

i

STUDENTŲ DAINA

Lakūnai su “Lituanica 
IH”. išdarinės nepaprastus 
triukus (stunts). Orlaivis 
su lakūnais, kaip tas aras, 
išskėtęs sparnus laukia 
dienos, liepos 4, kada* ga
lės pakilt į orą ir stebint 
gausią minią Marianapoly 
savo drąsa ir sumanumu.

Parašiutninkas jau pa
siruošęs šokt iš apie 4,000 
pėdų aukštumos su ps 
šiutUi $

ŠOKIAIDYKAI /
Lietuvių Dienoj, liepos 

4, Šokiai po pietų ir vaka-

Studentai draugai! mes sukruskim darban, . 
Globojant Švenčiausiai Marijai, J .
Tai Motinai mūsų, ir DIEVO vardan 
DarbiiokimėsDIEVUI,žmonijai!",w

Jaunąsias širdis mes pakelkim aukštyn, 
Atplėškime jąs nuo šios žemės!
Žemuosius jausmus mes nugrūskim tolyn, 

. Pamylkim, kasrię.imę mums lemia!
Atskleiskime mokslo, gamtos paslaptis, 
Dvasia po aukštybes skraidykim!
Arelių jėga nųgalėkim kliūtis,

■' šalin aptingimą varykim! . «
Meilios Lietuvos tą taip puikia kalba

' ■' Mes garbinkim DIEVĄ,.Mariją! 
Aidu teraliūoja lietuvių daina,. 
Tegarbina rūtą, leliją!

Težadina meilės tėvynei jausmus, 
Drąsos, ištvermės tepridūoda, 
Glaudžion vienumon tesuspiečia visus,' 
Varguos’ tepatiekia paguodos!

* Ankščiai sdsiglaudę, sustokim ratu. 
Užtraukim studentų dainelę!
Prie tai, kas yr’ dora, kilnu ir skaistu 
Studentas lietuvis tekelias! ; '

Snaudulis.
DEL SNAUD ALIO EILIŲ

Rašydamas Studentams eiles, poetas Snaudulis 
taip ir nori įkvėpti jaunajai Amerikos Studentijai 
tuo? pačius idealus, prie kurių poetas ėjo per visą savo 
gyvenimą.

Jis pageidauja, kad studentai juos pasirinktų 
ankstį nes, jei kiek pavėluos kitokį Šūkiai ir siekimai 
gali sutrukdyti jaunuolių Žygį prie to kas kilniausia 
—< Dievo ir Tėvynės; Tą obalsį pasiėmė Lietuvos Atei
tininkai ir jie neapsiriko. Dievas juos laimina, nes jau 
jie švenčia 25 metų jūbilėjų. Dieve duok ir mūsų Stu
dentų Susivienijimui to susilaukti. Ir susilauks, jei 
seks Snaudulio patarimą. K,

Boston, Mass.
Curley pasirašė mokytojų' J 
priesaikos bįlių, sulig ku-1 1 
rio mokytojos turi prisiek*’ j 
ti ištikimybę Jung. Valst. f 
vėliavai ir konstitucijai, 1 
Šis įstatymas galios nito j 
spalių Į, 1935. *■ . 1

Dabar kyla klausimas w 
kaip tą mok. priesaikos 1 
įstatymą pritaikinti kote- 3 
gijoms ir privatiškoms ' 1 
mokykloms, nes įstatyme Į 
nėra nurodyta bausmė už 
nesilaikymą to įstatymo.

Taigi Kongresas dar tu- ■ 
rėš surasti būdus kaip pri- J 
versti tuos, kurie ištiki* 
mybės priesaikai priešįn* 
sis.-'" *:

• PRABANGOS MOKĖS-
ČIAI UŽTIKRINTI , ’

VVashington, D. C. «
Taip vadinami “nuisahce” i 
mokesčių įstatymas baig
sis birželio 30 d. Kongre
sas tikisi iki Šeštadienio 
tuos įstatymus atnaujinti f
vieniems arba dviem mė- į
tams, ’’r •

Prabangos (luxury)' į- j 
statymai valstybės iždą, i 
liepos 1 d., padidins puse 
bilijono dolerių.

Olandijos švietimo mi- ; 
nisteris H. P. Marchant i 
perėjo j katalikų bažnyčią. 
Jis apleido laisvamanių — 
demokratų (liaudininkų)’ 
eiles ir liko kataliku. Joį- 
sitikinimų tvirtumą' rodo 
ta aplinkybė, kad jis žino* 
jo, jog tą žygį darydamas 
išstato į pavojų savo tar*

$
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įVIETINĘS ŽINIOSl
VASARINĖ MOKYKLA

. Liepos 1 d., 9 val/ryte,* 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., liepos 2 d., 9 vai. ryte., 
parapijos salėj, E. Tth. St., 
parapijos vaikų — mergai
čių įširašinejimas Vasari- 
nėn Šv. Petro parapijos 
vaikų - mergaičių mokyk
lon. Visi vaikučiai'ir jau
nuoliai privalėtų įsirašyti 
ir lankyti vasarinius kur
sus, kurie prasidės liepos 
8 9 vai. ryte, su pamal
domis.

PAMALDOS
—>-

įi Birž. 28 d., 7 vąL vakare 
maldos Apaštalystės drau
gija sueina bažnytinen sa- 
ftn maršuoti bažnyčion. 
Pirm draugijos eis, kaip 

metai, pirmos Šv. Ko- 
. manijos klases vaikai — 
; bergelės. 7:30 vai. vak. pa- 
C maldos Saldžiausios Šir- 
t dies V. J. šventės^
E Birž, 30 d.> *11 vai* ryte, 
;; suma giedama su asista* 
į Seks palaiminimas su 
o Švenčiausiu.
H - ..... - -
*• J- - . . ‘ 
r J®®®®®®®®®®©®®®®
į MUZIKAS l
į [ RAPOLAS JUŠKA< < - . ?

Moko muzikos, piano į f 
ir dainavimo. Specia-! > 

. les pamokas duoda j
vaikams. U

Adresas: 11
933 E. Broadvvay, ) į 

ŠO. BOSTON, MASS. į [

9

r

Ketvirtadienį, liepos 4 
d., šv. Jono Ev* BĮ. Pašai- 
pines draugijos šv* mišios 

mirusius narius įvyks 
Šv. Petro par. bažnyčioje 
8 vai. ryte.

.. Jonas Glineckis, <
« Sekretorius.

■ . * . • •

CAMBRIDGE, MASS.
r
I 
t

ADVOKATAI
iii i 1 m . ............ii.'.......... . i ' i ■ įminiu

's

JUOZAS CUNYS j
ADVOKATAS į

i' ■ • ■ «•

414 Broadway, S. Boston, Mass j
- *" t » V X

i ’’ Tel; So. Boston 0948 |

GYVENIMO.
Tel. Parrivay 1864-W

£

Prisiekęs Advokatas 

j ’ JUOZAS B. GAILIUS 
i Veda visokias provas. Daro v#
- • sus legalius dokumentus
* 817 E St. {kampas Broačhvay) 
" South Boston, Mass.
* Telefonas: Šou. Boston 2732
- Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALOS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
'. . 593 Ėast Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3 
\ ■ Residence: • .
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

KM. J. KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

•'Darbininko’* Nąine 
(antros lubos, Rooin 1) •

866 Broadway, So. Boston.
TOL So. Boston 8357 " 

■A * Bostono Ofisas:.' 
J 60 State St., Room 326 

Tek Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Bosėmont Street, 

TėL Talbot'2878 Bordiftster, Mass.

r TeL So. Boston 3520 I

’ ADVOKATAI ŠALNAI |
• DARBINjNKO NAMK į 

v 866 Broadway,
f ' '• * * * ■' * , •

. South Boston, Mas* I
* . J 4 ‘
f MtolM<Ma*MHM»afHss«sssssaiHs«š»s»Mt«mst#Mtstt*a»«w*MSM«»s<lZl

Liepos-July 14 d., 1935 
Palangos Parke, Lawrence, Mass. 

-RENGIA: LIETUVOS VVCIŲ17 KR,'*V. PETRO PARAPIJOS CHORAS IR I,.D;S. 1-MA KUOPA.
-,',11, ■;», rr-rrr. ..... rr-įTl' i H į i i,ir^-wzJaį

Cambrjdįę Lietuvių Parapijos

PIKNIKAS"“ BIRŽELIO 30,1935 
Romuvos Parke 
Montello, Mass.

' f

žodžius ir padėkoti Vietos 
klebonui, kurs daugiausiai 
triūso padėjo prie šių iš
kilmių surengimo.

Daugelio akyse pasirodė 
ašaros, Nepajėgiau ir aš 
susilaikyti nuo ąšarų.

Tad gerbiamas kunige

DAKTARAI

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906

OFISO VALANDOS- -

3 Malden Street, 
Boston

| Tel. So. Boston 0823 - sI LIETUVIS DANGSTĄS |

WLJL9ASPER|
I Arti Municipai Building '.. i, 
I 525 Ė. Broa4way, S. Boston | 
| 1- ■ ' Ofiso Valandos |
|Nuq 9 iki 12 ryte Ir nuo: 1.36 Iki s 
f 5 ir nuo 6‘ iki 8 Vii. vakare.. OfL- f 
= sas uždarytas subatos vakarais 'h* 
šnedSldienlals, taipgi seredomls nuo į 
= 12-tos dienį uždarytas. . f 
i Taipgi nuimu ir X-Ray. f

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300. .
414 Broadway, S0. Boston

Oiieas»atdaras nxfo 1Q iki* 14 vai.

nuo 6 iki 9 I. vakare, šventu dteng 
pagal susitarimą.

NAUJO KUNIGO 
PRIMICIJOS

Birželio 23 įvyko Dievo 
Kūno šventės apvaikšcioji- 
mas. šios Dievo >Kūno 
šventės apvaikščiojimas 
mūšų Cambridge lietuvių 
bažnyčioje atrodė šį sykį 
lig iškilmingesnis, neš ja
me dalydavo naujas kuni
gas Juozapas Bucevičius, 
kuris laikė čionai savo pir
mas iškilmingas mišias ir 
teikė savo kunigišką palai
minimą.

Laike mišių gražų ir tu
riningą pamokslą apie ku
nigo reikšmę pasakė kun.

i Dr. Bružas, Nashuos lietu
vių klebonas. Kun. Bucevi- 
čiauš tėveliai iš savo sū
naus rankų priėmė‘šv. Ko
muniją-.

h "po phmaldų, procesijos 
ir žmonių laiminimo, po- 
bažnytinej svetainėj įvyko 
orimicijantb pagerbimui 
pokylis piritus, su gra
žia ir turininga programą, | 
kuriai vadovavo, vietos 
klebonas kun. F. Juškaitis.

Choras, vedamas muziko; 
M. Karbausko, sudainavo 
kelias gražias lietuviškas 
daineles. Parapijinės mo- 

I kvklos vaikai: Albinas Ja* 
niūrias, Paulina Enkaus- 
kiutė ir Genovaitė Jakuty
tė, Seselių vienuolių išmo- 

. kinti pasakė gražius svei
kinimus. *

I Gražias ir turiningas 
kalbąs pasakė dalyvavu* 
įsieji šiame pokylyje kūni- 

j jgąi: K. Jenkus, \ J. Plevo- 
l kas, I. Abromaitis. *K. Uf-j 

bohavičius, Dr. Bružas, M 
; Virmauskis, F. Juras. Kle- 
rikai: A. Baltrušiūnas, J, 
J. Daunis.

Ant galo kalbėjo pats 
primicijantas. Dėkojo vie
tos klebonui kun* iL Jus-: 
kaičiui, kuriam jis vaikas 
būdamas tarnavo prie mi- 

zjjšįų. ir prisižiūrėjęs, kaip 
jis dievotai laiko šv. mi
šias, užsidegė ndru pąts 
tapti kunigu. Taipgi buvo 
perstatytas kalbėti primb 
cijanto kun. tėvas A, Bu* 
cevičius, kurs buvo taip 
susijaudinęs, kad per aša
ras vos pajėgė ištarti kelis!

Tel. Šo£ Boston 2660 •

Lietuvis* Dantistas

A.LKAPOČIUS
251 W. Broad.way, Sb. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomfs nuo O iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedžllomia nuo 9 iki.. 12 vai. diena.

(pagal sutarti) ~ ,

DR. J, LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
j . . CHIRURGAS

534 E. Broadvvay 
South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712

Jei neatsiliepia tai šaukit: 
Algonąuin 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS ' 

Ofiso, Valandos: 2—4 ir .6—8 

278 HarVard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq.,

Cambridge, Masš.

Bus .įvairų žaislų, skanių valgių ir tt.

\ TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

• "GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP
Inž. Stasy* Beleckas, Sav. 343 W. Eroad way, So. Boston, Mm*.

TEL. SO. BOSTON 0558

“Darbininko” Radio 
Programa

Juozapai, priimk ir mAno 
nuoširdžius linkėjimus, 
kaipo katalikiško laikraš
čio bendradarbio, kuriuos 
Čionai išreiškiu. Tu , ėsi, 
kaipo naujas kraujo( lašas 
KatalikųBažnyčioskūne. 
Tad gyvenk^ koilgiausius 
metus ir nešiok tų gyvy
bės pulsų Kristų į visų 
sergančių bedievybės liga 
širdis, o sveikus stiprink 
ir saugok, persergėk nuo 
gręsiančių dvasios gyvy
bei pavojų. , Š. B.

Birželio 30, Romuvos 
Parke, Montello, Mass. 
Cambridge Lietuvių para
pijos įvyksta didelis links
mas ir gražus PIKNIN- 
KAS. - ’ '

Nuo bažnyčios 432 Wind- 
sor St. autobusai išeis a- 
pie 10 ir 12 valandą. Ke
lione abipusiai ir įžanga 
lesuoš tik vienas doleris 
asmeniui. v

Piknike bus daug skanių 
valgių, gėrimlį ir įvairių 
pasilinksminihių. Pikniko 
pelnas skiriąmas išdekora- 
vimui - išmaftatojimųi 
bažnyčios. \
*' Taigi yisi <. iš visur va- 
žįuokime.į šįPikninką.;VU 
sūs; malonįąippasitiks ir 
priims gerb. .ĘlebbnaSf Vi
karas ir visi rengėjai. Pra
šome visų atvykti.

r ? ;, Rengėjai;

IŠKILMINGAI PALAI
DOTA ‘ ,

Birželio 25, lietuvių baž
nyčioje įvyko iškilmingos 
laidotuvės pievos Potem- 
bergienės. Atlydė jus baž
nyčion kūną, tretininkų 
ordeno nariai su degančio
mis žvakėmis prie durų 
pasitiko/ Per visas misiąs 
rankose laike degančias 
žvakes. Prieš mišias penki 
kunigai, du klierikai ir 
vargoninkas giedojo eg
zekvijas, Prie keturių al
torių buvo laikomos šv. 
mišios. Prie didžiojo buvo 
iškilmingos, kurias celė- 
bravo Klebonas Kuri. F. 
Juškaitis. Dęakpnu buvo 
kun.C. Jenkus, So. Bosto
no par. vikaras .Subdeako- 
riu klierikas. A. Baltrušiu- 
ųas.MasterW Ceremonies 
buvo klierikas J. Daunis.

Prie Šoninių altorių mi
šias laike: Kun. J. Plevo- 
kąs, vietos vikaras, kun. X. 
Abromaitis M. Š. ir kuri* 
J* Bučevičius M. S„ kurs 
praeitame sekmadienyje 
laiką savo primicijas.

> Pamaldų metu bažnyčio
je: visos elektros šviesos ir>

•5T

šeštadienį, birželio .29 d*, iš rądid stoties WAAB, 
Boston, Mass. Gerb. LDS, nariai, “Darbininko” Ben
dradarbiai, Skaitytojui, Prietelįai ir Rėmėjai vėl tu
rės progos klausytis gražių lietuviškų dainų ir muzi
kos. Dainuos Darbininko RMio Merginų Choras, So
listai ir Pianistė, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai,

Taigi šeštadienį prašome pasukti savo radio ro
dyklę ant 141(į kilocycles ir klausyti šiokios progra
mos: ' ■ ■. i ’ ''/■

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo įr

Pranešėjo kalba?
3. Plaukia Sau Laivelis

. • . Merginų Choras •
. ■ < Uul dul Dūdelė

1 Solo — J. Antanėlis

j * 6. Piano Solo
Adelė Stakutytė

7. Mergužėlė Mano .... *
■ Solo — R. Jušką

8. Meile ........
Solo J. Antanėlis

9. Piano Solo .^,....,... .>..7......
Adelė Stakutytė .

10. Godelės . ..............
* -Solo — R. Juška

11, Serenada ................
Merginų Choras

Kuris užkemša-ausis, ne-., 
norėdamas, varguolių skun- 
cų girdėti,- tas irgi* šauks, 
bet nebus išklausytas. *

• • . ‘ ' i ■ ; .

I^IRENDBJA
Du išrėdyti, ap&ldyti kamba- 

iiai ant “G*’ Street vyrui arba 
inoterei; Dėl platesniu informaci
jų kreipkitės pas A, A., % °Dat- 
bįnhikas”, 366 W. Broadyray, So. 
Boston, Mass. „

„m...;. Šimkus- 
* \ ''

Vanagaitis

5/^parbihįhko” Radio žinios ir Pranešimai.
Pasirenkant 

............ Šimkus 

......... Bačiulis 

,tl Pasirenkant 

...4 Vanagaitis

Vertinys

ant -visų -pėrikių ąltOnų vi* k 
sos Žvakės degė; Laidotu
vės buvo iškilmingiausios J 
ir gražiausios ką šioje baž
nyčioje kada nors buvo..

Kadangi A. A. Jievos ■ 
Potembergienės vyras ' 
Aleksandras.yra šios baž-; 
nyČios zakristijonas įr pėr 
daugel' metų darbuojasi, 
gerb. Klebonas iš savo pu
sės tą iškilmingą palaido
jimą ir dvejas Šv. Mišias 
veltui atlaikė.
f Po pamaldų bažnyčioje 

, klebonas nulydėjo dar J 
kapus. A. a. Jįeva buvo po
puliari, todėl bažnyčia bu
vo pilnutėlę žųionių ir į 
kapus apie porą šimtų pa
lydėjo. Lai ilšisisi jos kū
nas šv*. Mykolo'kapuose, o 
sibla regi Dievą. (

Vietinis'
. -• .■■■•■ .—■■   , .

Tel. S. B. 2805-R
I LIETUVIS

ĮOPTOM ET RISTAS!
i - - * -
I ISegzarninnoju akis Į
5; priskiriu aklntaij
I kreivas akis utttie*|
» slnu ir amblljonlS-f

f I košė (aklosė) akyse . sugrąžinu Į 
= žviegę tinkamu laiku. : |
I J. t. PAiAKABHIS, O. D. į 
| 447 Brcadway, South Boston!

DIDŽIOJO LIETUVOS KU- 
NIGAIKSCIO KEISTUČIO 

' ’ DRAUGIJA
Šcl Boston, Mąss.
. ’ - Bengia ;
DIDELĮ PIKNIKĄ 

LIEPOS-JULY 4,1935 
KEISTUČIODARŽE 

Dedham, Mass. 
visi yn " * ‘

į Ūoa draugijos pikniku. Viena 
iŠ geriausių orknrtro* gros mūri
ją lokiam*. Bus gaminama *ka-

a kyįeČfĄnii . atsilankyti

piknikas įvyki sekanti sekmndie 
nį. . - . /</*■ “ '•

MUZIKOS MOKYKU
r-M, Treinavičintė, moky
toja, moko mužikos pianu.

Ji yra baigusi 
faeltEn hanoforte

; ' KOLEGIJĄ

444 E. Sjfth Street,
So. Boston, Mass.

F. WAITKUS .
LIETUVIS GBABORIU8 

148 Coluihbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai: v
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbtidge 6434

ŪUEEN ANN LAUNDRf,
INC.

‘ LIETUVIŲ SKALBYKLA - 
Skalbiame Ir prosiname vlgokiua 
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, iBrlghton 
Dorchester ir kitur. ^Pamėginkite 
Ir pątyrslte, kad gaunate patarnu- 

vima už pigia kaina.
7-9, Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2928

BRUNU KONTRIM
- . REAL ĘSTATE 

INSURANCE 
CONSTABriE .

, Juatice of t1w Teace 
Visokios |flšfes apdrąUda it tel- 

elngas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tėl. Soli. Boston 1761
Residenee.:.

120 Marine Rd.,-So. Boston 
Nąmųtel.: Šou. Boston 2483-W

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus., šeimynų, ves

tuvių. ir pavienių, ašmenų.
JURGIS O. STUKAS 

458 Broadway, •
* South Boston, Mass, ;■ 
Tel. Šou, Boston 2029 

Tel. Nor. 0242 . .
- ALENA B. STUKIENĖ* 
*’■* 681 Washington St.’, “

? £ *yprwoqd, Mm*. <

PIGIAI TAISOME
. ; STOGUS

SO. BOSTON ĖOOFING 00.

JOHN MARTIN & CO.
Taisome Visokius Stogus 

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South. Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

* • ■ .......... I ,  , ■ ‘,

JUOZAS M.OIUSBALDUS 
Terkraus- 

tome (
& VISUR

PIGIAI 
GREITAI, 
SAUGIAI

LITHUANIAN

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

Lietuvis Anstolis — .Constable 
• / Licitatorius

ROMAN J. VAŠU.
Apdraudos ir Nejudomo 

. . Turto Agentas * ■•
409 Brdadway, Room 4 
South Norton, Mass. 

Telefonas: Parkway 1735-M.

J.HU
U SUNŪS

Pentinam, Popieruojm ir Vi* 
šokiu* Karpenterio darbu* *t- 
• - liekam gerai ir ^žtaingai.

Lietuviai RemMte. savu* 
amatninkua, Užtikriname .

piln| pailtonktnim*.
Kreipkite tieriog i 'namus:

266GOLDST, 
arba į :

315 E* St, So. Boston.

* Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik- 
tuš. Taipgi iy pataisau.

386 W. Bto«dway 
SO. BOSTON/VASS.

1' .

Tėl. Šou. Boston 3694

STANLEY 
BOTTUNGGO.

C. F. GRIGAS. SAVININKAS
Išdirbsiąs gerų, minkštų 

' gėrimu. ■ 
107 W. Sixth_Street, 

So, Boeton, Mas*.
Namai ; 181 D. St, So. Boston 

^®®®®®®®ė®®e®®®e®®e®®e®<į
. €

[ SeniausUs ū' SaristOvis šio* ’ • 
; ' Vriitybi* ‘ * ! j
;UtlTUW IflUBORIUfc IR į 
; riAUUMūoToJAS ;; 
[Gyvuoja 23 inotri. ’PaUthuvF j 
; mas dieni ir naktį* , : [ 
i TURI NOTARO TEISES i 

m *• ' ■ ’ ■ . Ofisai: •' * ’ • i

Tri* Šou* Borton 2590
j 113 Amu St., Brooktoa, Hm*. 
U Tel/Broddott 390 .

! ‘rieib!
, j ? 838 Dortberter Avė.

t. Tęl_UolmU*L ŽffiL ,



NURUIS SHŪE STUBE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko VėliausiosMadoa 

ČBVERYKŲ . KALIOŠŲ - MLIPIŲ
Vyram# Lietuviu išdirbtus 

0VBR GLOBĖ OEVERYKUS 
Darbiniu* Ir Šventadieninius

1152 Wwhington St, 
Nortfood, Maita

iįįŲi ril llį' ll ll<li<l |ii^Wl.l,l>lAW.ll|^)lė, .-..'Pl^-|RE^tNg^S , T

PIKNIKAS PALANGOJE!
Pelnas — Išmalevojlmui — dekoravimui šv. Pranciškaus
rupijos bažnyčios. Atsilankydami { pikniką prisidčsit prte 
bažnyčios papuošimo. * .

KVIEČIA KLEBONAS IR RENGIMO KOMISIJA >

dute

Birželio - June 30 d., 1935
tižkumu, tai Greenfieldo dukterį Aleną Dueevičie-

Mielo, Mtss.
BUSTI VA

JONAS GLINECKAS 
502 E/Eighth St„ 

Tel. So. Boston 9621

BR0ADWAY MAEKET 
387W.Broadway 

Teiephone South Boston 3591

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

Visi garsinkite? “Darbininke”.

kolonija būtų veikliausia.
< Garbės moterims.

Vietinis,

/ POVILAS BUSIIMANAS
48 Cfėscent Avenue, - 

Teiephone Cdumbia 6702 
. 29 Savin Hill Avenue,

DORCHESTER, MASS. '
45 HampdenSt., 

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

.S^KPearlSt, 
NASHUA, N. H.

Tęl. 1961-R

K. ŠIDLAUSKAS
. 918 E. Broadway '• . 

Teiephone South Boston 1392

a

s. \

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DIENĄ
Šiame fniestely yra apie 

18,000 gyventojų, tarp ku
rių apte 100 šeimynų lie
tuvių. Čia rasime lietuvių, 
kurte gyvena apie 5(1 metų 
šioje kolonijoj. Yra Saldž. 
Širdies V. Jėzaus draugija, 
sehelio Juozapo Miškinio 
suorganizuota ir per 20 
metų gražiai gyvuoja na
riais ir turtu.

Pradžioje šių metų tapo 
suorganizuota m ot erų 
draugiją po globa šv. O- 
uos. Tai turime kuo pasi
džiaugti, nes moterys vei
kia su didelių pasišventi
mu. Į trumpą laiką suren
gė teatrą, vakarienę ir 
štai birželio 23 d. pikniką 
su turininga \ programa 
Vaičiulio ūkyje.

Paskutiniame Šios drau
gijos susirinkime nutarė 
ir vykdina, kad šios kolo
nijos lietuviai atlankytų 
Marianapolį, liepos 4 d., 
Lietuvių Dienoj: Jau se
niai turi užsakę bus’ą. Ti
kimės, kad iki liepos 4 d. 
susidarys daugiau negu 
bus’as.

Nors šimtas mylių į Ma- 
rianapolį, bet mes pasiry
žę visi važiuoti nepaisyda
mi vargo, kad pamatyti tą 
mūsų apšvietos įstaigą ir 
nors maža dalele prisidėti. 
Tas parodo,-kad šioje ko
lonijoje yra karštų patrio
tų, ypač moterų tarpe, ku
rios energingai* darbuoja
si, kad tik būtų nauda 
Dievui ir mūsų išeivijai.

Šv. - Onos draugijos na
rės — mamytės ne tik pa
čios, veikia, bet ir savo 
dukreles įtraukė į veiki
mą. Jeigu vyrai pasektų 

^moteris darbais ir patrijo-

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi ‘Darbininke’’ apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patąrhąują. Nuėję | bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte ‘Darbininke”.

ša bos
EERKINS Si

;ton, m 
X CASH I

ASS.
SABKET

Povilas B 
490Broa3way v -

aUraiiūnaą
, Tel.S.Bos

r
ton3120

GRAB.ORIAI

494 E. Broactw»y, 
South Boston, Mass.

Office: TelM B. 1437
4ei. 158 W. 7th Sk .

Res.:Tel.,S.B.396O 
Patarnavimas dieną ir įtakų.

P.J. MUKIUS 
GRABOBIUS

Jatl 18 vtaką kaip lietuviam! 
lainįaftai, taikingai ir prie!* 

aastanut kabiotoia tarnauja. 
teiktini emt kreipkite: 

SOUtH BOSTON 
IM W. Broadvray

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GARY, INDIANA.
• ' i v i įu

PARAPIJOS PIKNIKAS
Birželio 30, Black Oak 

Springs, Clark Road to 
29th _and Ęming Str., 
South Westh Gary, Ind. į- 
vyks šv. Kazimiero L. R. 
K. parapijos dideliaušias 
ir linksmiausias piknikas. 
Gaspądines jau seniai dar
buojasi, renka iš biznierių 
visokias dovanas. Jos už
tikrina, kad piknikas bus 
geriausias; bus skanių ir • 
daug" valgių ir įvairių gė
rimų.
* Sportininkai darbuojąsi, 
kad padaryti visiems daug 
linksmumo. Galvoja Nau
jus Žaislus.

Atvykite, o pamatysite 
ką gariečiai, lietuviai gali. 
Visus nuoširdžiai klebonas 
ir rengėjai kviečia į ‘Black 
Oak* daržą, birželio 30 d., 
tuojau po pietų.

Bus’ai nuo bažnytinės 
svetainės ligi daržo vežios 
žmones į pikniką.

Jeigu .būsite giliųkingi 
tai gausite gražių dovanų 
prie įžangos. Tik nepamir
škite savo bilieto.

SVEIKINU JAUNAVE- 
DŽIUS

a panelę Marijoną. Navic
kaitę ir jj. Juozą Grigonį, 
abudu iš Gary, ind., klebo
nas kun. J. Vincius, surišo 
amžinu ryšiu, šv. Kazimie
ro^ bažnyčioje, iškilmingai 
su šv. mišiomis. Ponai Gri- 
gopiai apsigyvens Gary, 
Ind. Sveikinu ir linkiu ge
riausių pasekmių jaunave
džiams. Abu yra pavyz
dingi katalikai ir Reti lie- 
tuviai. Galima tikėtis iš jų 
gečos i£, doros lietuviškos 
šeimynos. ; Sviedinis.

NDRWOOD, MM
MIRĖ ’A\ A. ANTANAS

.• «• - FEDAS .
Birželio 11 dieną apleido 

šį pasaulį Antanas Fedas, 
sulaukęs 48 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno apie 
30 metų. Kilęs iš Vilniaus 
krašto, Trakų Apskričio, 
Bagdoniškio kaimo, . Pali
ko dideliame nuliudimė sa
vo mylimą žmoną Moniką,

14 Intėvata St.
\ 4H0 .

Tel, South Boston 0815

D. A. ZAUTSKAS
Grabelius - Balsamuotojai

Patarnavimas dieną. ir naktį

Funeral Home ir Ra*. 
584 Kart Broadvray, 

8b. Boston, Mato 
abteateKatetoM

LIETUVIS GRABŪRIUS
(KAZYS ČASAS) 

Ofisas : 40i Wind»er 81.
Tel: Univbrtity 4116

Namai: 167 Wa«hiiųfam St. 
Tel: Univarrity 9221 ,

Cambridge, Maus. -

nę ir žentą Dusevičių. Lie
tuvoje paliko seną motinė
lę, Amerikoje vieną seserį 
PaleviČienę ir švogerį Pa- 
lęviČių, gyv. Norwoode ir 
daug kitų artimų giminių, 
gyvenančių Norwoode. z 

Birželio 14 dieną, a. a.
Antanas iŠ namų, 63 BĮėa- 
ton Avė., nulydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurbuvoatlaikytostrejos 
šventos mišios.

Prie, didžiojo altoriaus 
laikė^ klebonas kun. S. 
Kneižis, prie šonininių ku
nigas J. Švagždys, Šv. Ro
ko parapijos klebonas ir 
LDS. Centro pirmininkas 
ir kun. J. Petrauskas, šv. 
Roko parapijos vikaras 
(Montello, Mass.)'. ’

Po gedulingų pamaldų 
a. a. Antano kūnas nuly
dėtas i Norwoodo kapines.

Laidotuvėms rūpinosi 
velionio žmona. A. a. An
tanas buvo geras katali
kas ir susipratęs lietuvis. 
Jis labai, mylėjo katalikų 
Bažnyčią ir tautą. Visuo
met prisidėdavo savo dar
bu ir pinigais palaikyti 
Bažnyčią ir tautą.

A. a. Antanas priklausę 
prie daug lietuviškų kata
likiškų organizacijų ir jo
se aktyviai veikė, Šv. Jur
gio parapijos - bažnyčioj 
buvo kelis metus kalekto- 
rium. Priklausė prie šv. 
Jurgio pašelpinės draugi
jos. Per kelią metus buvo 
■iosiždinintem^^LDS. 3-čioj 
kuopoj veikė ir daug metų 
buvo jos raštininku; taip 
pat Lietuvių R» K. S. A. 
81 kuopos buvo kelis me
tus raštininku. Priklausė 
prie Šv. Kazimiero draugi
jos Lietuvoje ir buvo jos 

• amžinuoju nariu; prieŠv, 
Jėzaus Vardo draugijos. 
Taigi Šv. Jėzaus Vardo 
draugijosnariai,1 vadovau- 

■ iant klebonui kun. S. Knei- 
žiui, nuėjo i namus, kur a. 

‘ a. Antano kūnas buvo pa
šarvotas, atkalbėjo ražan-, 
čįų už a, a. Antano vėlę. 
Visu paminėtu draugijų 
nariai liūdi netekę gero, 
veiklaus nario. Visos drau
gijos, atmindamos a. ą. 
Antano gerus darbus, už
prašė po vienas Šv. Mišias 
už jo vėlę. Duok Dieve a. 
a. Antano vėlei amžiną 
šviesybę. Visų tų draugi 
jų nariai jo žmonai ir vi
sai šeimynai reiškia šir
dingą užuojautos žodį. 
Vienas tų draugijų narys.

• L.D.S. Centras p. Ėedię- 
nėi ir šeimynai reiškia gi
lios užuojautos.

LAWRENGE, MASS,

Rimaitę aplanke mūsų biz
nierius pp. S. Mažeiką, J. 
SakaVičių, V. Balčiūnienę, 

pasižadėjo gausiai paau
koti valgių parapijos pik
nikui/ Klebonas kun. Pr. 
Juras ir parapijos išvažia
vimo šeimininkių vadovės 
pp. L, Vaičienė ir J. Zape- 
menė tik džiaugiasi dėko
ja p. Bružgaliui už taip 
nuoširdų pasidarbavimą.

Iš anksto galima prana
šauti, kad piknikas bus ne
paprastas.

Ponas Balėckas 

tono atvažiuoja ^su gražia o T • - , . •- v I?** ••

nieriųs pp. S. Mažeiką, J, 
SakaVičių, V. Balčiūnienę, 
D. Kirmilą ir kt., kurie 
pasižadėjo gausiai paau
koti valgių parapijos pik
nikui. Klebonas kun. Pr. 
Juįras ir parapijos išvažia
vimo šeimininkių vadovės 
pp. L, VenČienė ir J. Zape- 
nienė tik džiaugiasi dėko
ja p. Bružgaliui už taip 
nuoširdų pasidarbavimą.

Iš anksto galima prana
šauti, kad piknikas bus ne
paprastas.

Ponas Balėckas — Stan
ley Radio Shop iš So. Bos
tono atvažiuoja teu gražia 
muzika ir garsiakalbiais.

Leitenantas Juozas Čer
niauskas rūpinasi sporto 
reikalais. Panele Cecilija 
Arminaite pasirūpino su
organizuoti iš sodaliečių 
žaidėjų pulkelį, kurios len
ktiniuos su Broęktonietė- 
mis. ... - - - ........ -

7 dieną liepos mėn., ir, kad 
išplauksią Amerikon apie 
12 d. liepos. Taigi Lawren- 
ce tikisi būti prieš liepos 
mėn, 21 d. Tada primicijos 
dviejų pusbrolių Marijonų 
Jaučiaus it Pauliukonio, 
lawrencifečių, įvyktų liepos 
21 d,

CHICMGO, tlL.

SYKES &SYKES 
P. Ą. Sykei ir B. U SykM 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

0Ū8M: 
8ANB0RNBL0UK 
681 VMhington St. 
N0RW00D, MASS. 
Tel. Nonrood 0330 “ 

Gyvenimą vieta: ’ 
82 W*lnut Are . 

Tel Nonvood 1020

DAĖBIįKIJIKAS
(THE W0RKER)

. Publifched etery Tuesday and Friday except Holidays sueh as 
Nėtr Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas
' . —------------by —'

8AINT JOSBBH’S UTHUANIAN R. C. A8S00IATI0N OF LABOR
. Eotered az zecond-claM matter Seįt. ii, 1915 at the post Office at Boston, 

Masu, undor the Act of Maręh.8, 1870
Acceptahce for inalllng at Spėriai rate of postage provided forlnSectlonllOfi 

Act Qf Oętober 8,1917, authorlaefl on July 12, 1918
SUBSORIPTION RATES: J

Pomesttc yearly .............. 14.00 -------- ---- -------
Foralgn yėatly ....................... . 15.00 Ufeleny,metams
Domestič ohėe per wėek yearly $2.00 Vieną, kart savai.,.,-------_ ...
Foreign once per week yearly.. $2.50 Uiulenylkart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS
866 BnMdw*y South Boitott, M&ta

Teiephone South Boston 2680 .

PRENUMERATOS KĄINA:
Amerikoje metams ............ 44.00 

‘ U„.j .............. $5.00 
savaitėje metams .. 42.00

TekįhiHta
80. BOSTON 

■1068

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 
' STUDEBAOB

Automobilių ir Trokų 
Agentūra.

Taisome vizokię IMirbyafitij Sūto- 
mobiilus. Taisymo ir demonztravi- 
mo vieta:

1 Hamlin Strset 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Jos. Kapočiuna* ir ^r*dtokM 

savininkai

GRAŽUOLE
Lawrence High School 

Šiais metais išrinko gra
žuolę lietuvaitę panelę Al
doną J. Gavutytę. Be to Si 
lietuvaitė visur mokyklose 
pasižymėjo žaidimuose.

Dabartiniu laiku mokyk
los visko išmokina.

DARBUOJASI
Naujosios bažnyčios de- 

korayimui nenuilstančiai 
darbuojasi p. Pranas Bru
zgulis (Ęrown>. Jis vado
vauja rengiamajam šv, 
Pranciškaus parapijos pik
nikui, kuris1 įvyks, birželio 
30 dieną “Palangoje”* Pa
siprašęs nagelbon ponią V. 
Černiauskienę ir panelę S.

VEDYBOS
Klebonas kun. P.,M. Ju

ras prie altoriaus, pasken
dusio tarp gėlių ir žvakių, 
iškilmingai suteikė Mote
rystės Sakramentą p. An
tanui Turoniui sū Marijo
na Ženavičiūte. Abudu pri
klauso prie L. Vyčių. A- 
part to p. A. Turonis yra 
Švento Vardo Draugijos 
narys, o p. Marijona pri
klausė prie' Sodalicijps. 
Girdėjau, kad po ^ęstuvių 
Marijona pereis į Motinų 
Arkibroliją. kuri čia gra
žiai gyvuoja.

Tą pačią dieną, birželio 
23-čią, Moterystės Sakra
mentą priėmė p; Kazimie
ras Vinickas su Ona Sta- 
nisląukaite. Ir šioji pri
klausė prie Sodaliečių ir y- 
ra 'daug darbavusi. Taigi 
Motinų Arkibrolija tuoj 
padidės dviem narėmis.

----------- * y ■ ,

BENDROJI KOMUNIJA
Draugijų turime labai 

daug, bet Sekmadienių mė
nesyj tik keturius, o ret
karčiais penkius. Sąjun- 
gietės bendrai Komunijai 
panaudoja penktąjį Sek
madienį. Taigi birželio 30- 
tą dieną visos Moterų Są
jungos narės su jauname- 
čiu skvriu eis “in corpore” 
prie šventosios Komuni
jos.

MOTINŲ ARKIBROLIJA
Šioji, viena iš jaunųjų 

parapijos draugijų, rūpi- 
, naši jaunomis motinomis 
ir geru kūdikių išauklėji
mu. Todėl du kartus į mė
nesį daro susirinkimus su 
pamokomis, kurias duodą 
gerb. klebonas Kun. P. Ju
ras, ir sykį į mėnesį eina 
“in corpore” prie Komuni
jos. Birželio 23 d. naujos 
kandidatės bažnyčioje prie 
altoriaus padare aktą pa- 
siaukavimo, visos nares 
tą dieną priėjo prie šven
tos Komunijos, o po mišių, 
parapijos svetainėje turė
jo savo bendrus pusryčius.

Į Šias metines Motinų 
Arkibrolijos iškilmes net 
iš Warren. N. H. atvažia
vo vieną iš pirmutinių na
rių — p* B. Kąšėtienė, Dr. 
F. Kašėtos žmona. .

LAUKIAMA NAUJŲ 
KUNIGĖLIŲ

Vėlesniais laikais pp, 
Pauliukoniai gavo iŠ Ro
mos nuo savo sūnaus Dia
kono laišką, kad šventini
mai iš ji dienos atkelti į

DUNDULIS UNCH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanins ir Šviežius '
. valgius ‘
"ATDARA: -

Nuo 6:80 ryto iltf 12:80 vakarp
1118 Washington St

Norwood,

PERKU LIETUVOS BONUS i
Ir moku 91 dolerį už, 

$100.00 ir 45 dolerius už 
$50.00. Prisiųskit Lietuvos ’ 
Bonus registruotam laiške ;

Chicago.> : iLietuviai
dabar beveik Visą savo 
laisvą laiką praleidžia 
Marąuette darže prie Mar- 
ąuette ir So. Califomia 
gatvių, kur statomas Da
riui - Girėnui paminklas. 
Ton vieton lyg kokion 
Šventovėn Itetųviąi renka
si būriais netik, kad die- * 
nomis, bet ir vakarais, iri 
net vėlyvomis išvakarė
mis. šiokioj dienoj ar 
šventadięnyj, ; teh visada 
susirinkę būriai pekšČių ir4 
važiuotų lietuvių. Jei kas 
atvažiuoja į Chicagą iš to-1 
limesriių kolonijų, tai iš 
Chicagos ne išvažiuoja ir* 
gi tos vtetos ne atlankęs, 
to kampelio, kur stato
mas Dariui r Girėnui pa
minklas.

Chicago — Birželio 12 
dieną “Draugo” radio pro
gramoje dainavo lietuvių 
vaikučiai, mokiniai para
pijų mokyklų iš: Šv. Anta
no parapijos iŠ .Cicero,, 
Aušros Vartų parapijos* iš 
West Side if šr. Krjd&įąufe 
parapijos iš Town of Lake: 
kolionijų. Vaikučiai 7 ir S 
metų amžidus dainavo lie
tuviškus liaudies daineles 
ir daiįąvo tikrai gražiai.

PAMINKLO PAMATŲ 
ŠVENTIMAS

Chicago. — Dariaus - Gi
rėno Paminklo Fondopra-' , . , -V.... ->
mogų rengimo komisija arba ątveškit į mano krati- 
rengia iškilmes Dariaus , , , . , iGirėno paminklo pamatų’ Įaivakori^® ’
pašventimui. Iškilmės į- ’aF ’i vyks sekmadiepyj, liepos į Ltetuvą ir Lenkiu.
7 diehąnMarqnette parVe.L T»ni puiigus dolery | 
Iškilmių apeigas atliks Ci- 
ceros lietuvių šv. Antano 
parapijos klebonas kun. 
Vaičiūnas, Dievo Apveiz- 
dos parapijos klebonas 
kun. ’Albavičius, ir valsty
bės prokuroro padėjėjas 
*advbkątas C. P. Kai. Šven
timo apeigos baigsis links
ma gegužine. Tai . dienai e- 
nergiškai dirba pramogų 
rengimo* komisija ir Da
riaus - Girėno Postas No.
271. Rengėjai širdingai 
kviečia visus lietuvius, 
kaip iŠ Chicagos, taip ir iŠ 
kitų kolonijų į tos dienos 
iškilmes ir pasilinksmini- 
mą skaitiing&i susirinkti.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UKTUV08 DUKinV DB-JOB 
SO GLOBA MOKINOS *V0.

PlrmintaM — Eva Martritoi, 
6S5 B. 8th SU So. Botom. Mm 
Tri. so. Botom

Vlce-pirailūlnk! — Ona Sianrto^ 
448 E. Tth St, So. Botton. Mato 
Tel. So. Boaton 8422

Prot Balt — Bronį ChmitoA 
29Gould SU Vtart Roxbury, Mato 
T«IParkw*y 1884*W

rin. Balt -r Marijona Maritontati, 
88 Matant 8U Rotondai*, Mato 

raritw 06ttaw 
Ildlnlnk! — Ona BtanlritatA

105 W«it tth SU So, Botom, Mnm ■ 
Tvarkdar! — Ona. MUtordlanA

1512 Oolumbla Rd.» Scų Bototo Mato 
Eaaoa GloMja — B. Jtonlonte*

KtaOoiuuabiaRiU 8o>Boirt»u Mato 
PrausUa mto MatųnttmM laiko taa

į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi-1 
ją. Važiuojantiems į Lie- ’ 
tuvą parūpinu pasportus 
ir kitus dokumentus.

Mūsų krautuvė didele ir 
pilna visokio tavoro. # Lai
kome vyrams ir moterims į 
tvirtus ir plaČius čevery- , 
kus. Jaunimui gražiausių 
šilkinių marškinių . 
Moterims šilkinių dresię. 1

Krautuvė atdara ir va
karais iki 9 valandos.

Prašom aplankyti mus.
Petras Bartkevičius 

AMERICAN DRY GOODS 
STORE

678 No. Main Street, 
MONTELLO, MASS.

ten ■imteteriMiia

T >80 tai. vttaNt ftektaytMl m.

VteMt dtttetj** rrikalali krripkM*.

av. jono iv. BkBAijtfram 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — į; Botratakaa, 
. M Ttauuui rarių So. Botom, Mm i 

pto*. — v. MtoodA 
21 su So. BoMoo, Mm

Prot. BatttahtaM ~ J. GUMtata
S TbMMM PaiK 80. Borto®, Mm 

ym. aauatakM ~
18 Wtetaild su So. Borton, Mm >

JMlninkM- A NAMdtrtm
M8 B. BroMwt So.-Botom. Mm 

MatatoR®'*- J. Jbftta
T VtoftaM SU So. Botom. Mm
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KARA, AR TAIKA?

dienia, Birželio 28 1338

fc; Dabartinėj politiškoj Europos situacijoj pasireiš- 
Bkfa du stambūs faktai: Prancuzijos - Sovietu santarve 
Et Anglijos su Vokietija Susitarimas dėl vokiečių lai- 
Kyno, kurs, pagal tą susitarimą, neturėtų būti didės* 
ras už trečdalį angliškojo laivyno. Jei toks susitari- 
Fizro būs ištikimai vykdomas, tai vokiečių laivynas 

Anglijai bus nepavojingas, gi iš kitos puses jis bus pa* 
kankamai stiprus apginti vokiečių interesus Baltijos 
'jūroj. Iš kur toks netikėtas draugiškumas Anglijos su 
^fekietija?

Tam klausimui suprasti tenka pabrėžti kaikurių 
^Europos politikų nuomonę, kad Anglija įžiūri pavojų 
k ^įropos taikai Prancūzijos sąjungoje su sovietais.

ncūzija turį amžiną baimę prieš Vokieti ją< Ji žino, 
kad viena neatsilaikys prieš skaitlingesnę ir dabar jau 

“ ilūsią Vokietiją. Prancūzijai verkiant reikia talki* 
ikų. Bet iŠ kur jų imti? Lenkija, romantiška Pran- 

orftzijos draugė, visai neromantiškai* susidėjo štt amži
nais jos priešais vokiečiais. Italija nuo seniai šnąiruo- 
J prieš Prancūziją. Anglijos interesai kaip ir nesu* 

hraote su prancūzų interesais, kai kur tai. jie net prie- 
& dingi. Besidairydama aplinkui, Prancūzija pamatė 
E kad ir bolševikai jieško talkininkų. Buvo prisiminta, 
| kad. kadaise, dar caro laikais Prancūzija ir Rusija bu- 
\ vo geriausios draugės. Tiesa, dabar laikai pasikeitė: 

Prancūzijoj kapitalizmas, Rusijoj -* komunizmas. 
! Bet' pasižiūrėję gerai viens kitam į akis, Prancūzijos 
į ir Rusijos valdovai nesurado tiek daug skirtumo savo 
^siekimuose. Rusų komunizmas jau tiek sudarkytas, 
- kad esmėje jis virto valstybiniu kapitalizmu. Prie 
Jtendros išvados lengva buvo prieiti, ir du kapitalizmu 
/—prancūzų ir sovietų — padavė sau rankas, kad ga- 
l lėtų sujungti du didžiausiu militarizmu — rusiškąjį 

’ ir prancūziškąjį. Rusai turi milijoninę armiją, pran
cūzai ne daug mažesnę. Ypačiai orlaivinės dvie jų vals

tybių pajėgos yra labai gerai pastatytos., Sovietai 
rkiai dįdžiuojasi savo orlaivių skaitlingumu ir pa

jėgumu. Kalbama, kad jie nori įsteigti savo lakstymo 
bazę Lietuvoje. Tuo būdu ir mūsų kraštas būtų į* 
trauktas į militaristinius žygius. , •

Iš viso, padėtis Europoje nėra rami. Tie visi apsi- 
. ginklavimai nieko gera nelemia, Bet yra politikų, kų- 
| sako, kad 1936-1937 metai busią krizės metai. Jei 
s tada Europoje karas .neiškils, tai galima tikėtis ilgo 

tšikos perijodo. * K.

į*
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DIDELĖS DARBIMVKU 
mis štitemsE

BAUBttttmtAa
SHEMNDMH, H. 

wi»i I.n w ..........n r Į

Pereit* aavąitę mtaų rija AndnukevičiutĄ, Įm. 
klebonas, kum J. A. Kara
lius buvo nuskęs į Phllą 
delphia, šv. Karolio semi
narijoje, atlikti metines 
rekolekcijas.

* Pereitą savaitę Dievo 
Kūnų šventėje buvo iškil
minga suma eu pulaimini- 
mu ir vaikučių procesija.

Daugelis žmonių rengia
si dalyvauti Seserų Pran- 
ciškieeių suruoštam veika
lėly, Shen&ndoah’o High 
Sehool svetainėje,’ penkta, 
dieny, birž. 28 d,.

Keli studentai iš mūsų 
parapijos tikisi būti 
Thompson’e/Studentų Sei< 
me. ___

Kun. A, J. Degutis, kas
dien mokina vaikelius, ku
rie ketina priimti Pirmą 
Komuniją.

Shenąndoah’o Junior 
High School užbaigimas, 
kuris per visą savaitę kas
dien buvo atidedamas, dėl 
blogo oro įvyko antradie
nį, Maher’io svetainėje, j

Vyčiai tikisi turėti išva
žiavimą, bfrž, 30 d., ūkyje. 
Išvažiaviman rengiasi da
lyvauti daugelis vyčių it 
jų . draugų. Bus visokių 
žaidimų t ir pasilinksmini
mų. ; . ?

_________ •

Dr. M. M. S. Romeikaitė 
negali pribūti į vyčių sve
tainę birž. 30 d., kada so- 
dalietės tikėjosi surengti 
vakarėlį Jąją pagerbti. So- 
dalietės, tad suteikė jai 
gražią dovanėlę /

•- 7 ’ /‘Pūtis0

MAHANOY CITY, PA.

ganizuojančiam .Šančių, 
Krikšč. darbininkų sky
riui parodęs savo gyvą pri
tarimą ir paramą.

Paskaitą “Darbo žmonių 
padėtis ir Jų dabartiniai 
siekimai” įkaite dr. Pr. 
Dielįninkaitis.^

Buvo priimta sveikini
mai Bažnyčios ir Valsty
bes- vyriausybėms, vilnie
čiams, klaipėdiečiams, pro
testas prieš*. vokiečius ir 
taip pat rezoliucijos apie 
pirkimą prekių, gaminamų 
savo Šančių fabrikuose, a- 
pie bedarbių aprūpinimą 
darbu ir įvedimą darbinin- 

fabriko i bažny- kų apdraudos ’senatvėje ir 
bažnyčios į iškn- nelaiming u o s e atsitiki- 

"^-'muosė.
salėje. Bažnyčioje Po to sekė L. Atgimimo 

draugijos skaitlingo cho
ro, taip meniškai, jo diri
gento pono J. Kumečio va
dovaujamo, koncertas. En
tuziazmo pagauta sausa
kimšai darbininkų prisi
grūdusi salė kėlė ovacijas 
šventes ruošėjams, kalbė- 
tojamS) 'chorui ir jo diri
gentui.

■ Tai buvo pirma tokio 
mąsto darbininkų šventė 
Kaune. Ji taip pavyko tik 
dėl to, kad Šančių krikš
čionys darbininkai turi to
kius veikėjus, kaip kun. 
ReiČiūną, draugus Kovals- 
kį, Aleliūną, MąUručą ir 
kitus.

Kaunas •— Ryšium su 
enciklikos “Rerum Nova* 
rum” sukaktuvėmis nese
niai įsikūręs Šančių Krikš. 
Darbininkų skyrius gegu
žes 19 d. suruošė Darbi
ninkų sekmadienį, kuria
me masėmis 'dalyvavo vie
nuolikos dirbtuvių darbi
ninkai ir taip pat darbda
vių bei kitų draugingų or
ganizacijų atstovai.

Įvyko dvi didėlės eise
nos — su vėliavomis ir 
JuozapieČių orkestru iš 
“Metalo” fabriko į bažny- 
cią ir is T

tumr£7-L. „ ..... , w
pašventinta nauja vėliava, 
kurios kūmais buvo ponas 
Grybulis, “Metalo” fabri
ko direktorius, ir ponia 
BirŽienė,y‘Tilkos” fabriko 
buhaltere, šventei pritai
kintą pamokslą pasakė są
jungos dvasios vadas kun. 
Reičiūnas .

Didelė kino “Satum” sa
lė su visais savo korido
riais negalėjo talpinti visų 
šventės dalyvių. Daugelis 
turėjo likti gatvėje. Gar
bės prezidiume buvo visų 
vienuolikos dirbtuvių dar
bininkų atstovai ir taip 

' pat kai kurie, pramonin
kai. K&ip pramoninkas su*

kas, Juoząs Zagunis, Al
bertas Zdanavimus, Kata* 
rina Anceravlčiutė, Vale- 

i- 
belfe čiginskaite, Antanina 
čižauakaitč. Marijona Ja
navičiūte, Karolina Juške
vičiūtė, Elena Kareckiutė, 
Darata Kasperiutč, Lilia- 
na Kapsas, Antanina Ku* 
linskafe, Rože Lakevičiu-

./ į • ;

tei, * 3-tam skyr. Pranei 
Jušk&uskaitsi, 2-am skyr. 
Marijanai Angelsitei, 1- t 
mam skyr. Teresei Strak- 
saitet

Lai Jūsų 'atsiŽymėjimaę 
moksle Šį metą pasikarto
ją ir ateinančiuose metuo
se. ■ ’ .. 1
: Baigiant graduantas Al
fonsas Kavaliauskas pasa
kė atsisveikinimo kalbą.

Pennsy Ivanuos Žinios
' ' - Tadas Venta,

BILIETŲ “SKRYNIA"
bilietai amortizuoti ir ant 
^keliones dieną pažymė
ti. Todėl reikia turėti ants
paudas, nes taip jau “nuo 
amžių” buvo daroma. Ant
spaudui reikalingas daža- 
las. O: visam tam reikalin
ga didžiulė dėžė,. Galvose
na labai logiška ir... labai 

______ _  _____sustingusi, :* tematanti tik 
per Klaipėdos krašto siaubtą, kas be pastangos, neiš- 

krypstant iš įprastų galvo
jimo vėžių savaime krinta 
f akį; tradicijos ir autori
teto galvosena.* Kaip nuo 
jos skiriasi amerikoniško
ji galvosena! Didžiausia 
išdava su mažiausia pas
tanga* mažiausiu laiko 
gaišinimu, didžiausias tin- 
kamuinas savo paskyrimui 
įrišto* einąs didžiausias 
patogumas. Kad tai atsie
ktum, reikalingas esi ori
ginalumo ir iniciatyvos.

Besibastydamas po Klai
pėdos krautuves pastebė
jau, kad ant įvairių savo 
dirbinių, ypač ant Stalių 
įrankių, kuriais tuomet y- 
patingai domėjaus, vokie
čiai yra neišvengiamai is- 
spaudę savo galvosenos 
žymes lygiai kaip ir ameri
kiečiai ir kitos tautos kad 
yra išspaudusios ant savu

oju gaminių, Ant vokiškų
jų taip ryškėjo visur drau
sminga obviousness, ant 

[amerikoniškųjų — origi
nalus short cut.

! Vokietiniai gaminiai yra 
paplūdę Lietuvoje; vokie
tiniai kaltai kala vokiškas 
žymes lietuvių pašąinonė- 
je.

. Taip! Ne dėžė, bet gref- 
*čįau skrynia. Takiaji gre* 
"tnėzdiška. Apie dvidešimt 
porą colių ilgio, ąštuone* 

t tas colių pločio ir apie po- 
č rą colių storio. Joje tvar- 

L- kingai sukrauti geležinke
lio bilietai, antspaudas, 

į mirkalo dėžute, pieštukas 
‘it kažkas dar. Eidamas

' *ąjį traukinuką kondukto- 
į* Mus visuomet ją nešiojasi 
7 ^pasikišęs po pažastim, iš 

jos parduoda keleiviams 
1bilietus. Pamatęs su ja 

konduktorių pirmą kartą, 
’ maniau, kad jis parduoda 

žurnalus, .gal saldainius, 
> ar gal chewing gUm. ! Bet 

apsirikau.. Jis man iš jos
• ištraukė bilietą! .

Atsiminiau tas bilietų 
i knygutes, kurias Ameri

kos konduktoriai nešioja- 
i Si įsikišę į Švarko ančio 
' kišenių ar net į liemenes 
i. kišenuką, Išsitraukė ilki* 
“ šOnio knygutę, gnybtelėjo 

per tiksliai sulenktą bilie
tą ir ’duplikatą porą sky
lučių, atplėšė bilietą nuo 

Į duplikato —ir viskas bai- 
į- gta. Tr kontrolė, ir patogu

mas, ir mažai laiko terei- 
Vkia. •

Ta “skrynia” gyvai man 
pavaizdavo skirtumą tarp 
amerikoniškos ir yokiško- 

fc. stos galvosenos. Juk argi 
ne logiška? Bilietų teikia, 
reikia jų daug, nes stočiu- 

kur bilietai neparduo
dami, yra daug. Reikia 

^ antspaudo, nbs juk tenka

' BLAIVININKŲ SEIMAS
šiūomi visiems blaivininkams pranešame, kad šie

met A. L. R. K. BĮ, Seimas įvyks South Bostone.' Pra
sidės Šv. Petro Lietuvių pąr. bažnyčioje iškilmingomis 
šv. mišiomis rugpiūČio 11 dieną.
>f* ‘ Kiiopbs • ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo

mi skaitlingai šiame seime daly vauti. ‘ ' \
CENTRO VALDYBA,

; , Kun. J. Jį Jakaitis, Dv. Vadas 
Kun. F. J. Juškaltis, Pirm. 
V. Blsvackas, Rali

21-moji Lietuvių Diena
■ ■/. 7 ; >, r

Lietuvių dienos delega-i 
tų suvažiavimas įvyko bir- 
želio16 d. Lietuvių para
pijos svetainėje Mt.- Car- 
mėl. Pa. 3-čią Vai. po pietų. 
Susirinkimą atidarė vice- 
pirm, _ mokytoja N. Kle-I 
miutė. Tai dienai susirin
kimą vesti buvo išrinktas 
P- Narjauskas iš New Phi- 
ladelphia ir raitininke M. 
Leskauskaite iš Mt; Car
inei. . \ ,

Iš sekančių kolonijų at
vyko delegatai:
'1. Shenandoah : Kun. J. 

Karalius, Kun. A. Degutis, 
J. Spūdis, A. Norkevičius, 
ir J. Sėris.

2. Hazleton: Kun. Na*
norta. 1 •

3. Minersville: Kun. K. 
Klevinskas,-Ferersa, Bru
žas, P. Varhageris ir Ris- 
kavičius.

4. New Phila.: Kūn. D.
Mikšys, Kat. Dodeliutė, J. 
Sakalauskas ir Pijus Na- 
rijauskas. 
. 5. Frackville: Kun. S. 
Norbutas, Jurgis Stanke
vičius, P. Pilkoms, Alex. 
Jttrčikonis ir Leo Anląus- 
kas. J •. Z *
‘ ’6. Mahanoy City: Kun. 
P. Česna, P. Kuberta, M. 
Lapinskas,; M. Abromavi
čius ir V. šerkšnis.

7. GirardviHe: Kun. M. 
Daumantas, P. Mažeika, 
J. Grubleskas ir Alfonsas 
Stankevičius.

8. Shamokin: Kun. S, 
Dobinis, ‘ Alex Malakaus
kas ir Kazys V. Bagdonas;

CSt. Clair: Kun. V. Ma
tulaitis, J. Slivinskas, A, 
Zuikis, J. Binkuliš * ir E. 
Kližiutė. *

Mt. CarmeI: Kūn. Dr, 
J, B. Končius, -V, Šėran- 
tas, J* Zigoraitis, N. Kle? 
mjute, in M. Leskauskaite.

Praeitų metų protokolas 
i buvo priimtas kaip skaity

tas. Vienbalsiai nutarta 
Lietuvių Dieną rengti rug
pjūčio IŠ dį. Lakewdod ar
ba Lakeside parke. t

Balsų dauguma nutarta 
Šių metų pelną skirti ly
giai trinf Amerikos Lietu
vių mokslo įstaigoms: Te-

vų Marijonų Kolegijai, 
Marianapoly, Cpnn.; šv. 
Kazimiero Seserų Akadė- 
mijai; ViSaOt^oseph Ma
ne, Newtown, Pa. ir Šv. 
Pranciškaus Seserų Aka
demijai, , Pittsburgh/ Pa. 
Tos mūsų aukštesnės ’ A* 
merikoj Mokyklos, yra la
bai svarbios įstaigos, nes 
Jos auklėja mums visuo
menės vadus tikybinėj ir 
lietuvybės dvasioj; Todėl 
visuomenė tas. mokslo;į- 
staigas privaįo remti mo
raliai ir materialiai.

Šiems metams centrali- 
nė valdyba išrinkta sekan
ti: Pirm. J. Spūdis, She- 
nandoah; 1. Vice-pirm: J. 
Zįgoraitis* Mt. CarmeI; 
Vice-pirm. P., Mažeika, Gi- 
rardville; 1. Rast. M. Les- 
kaūskaitė, Mt. CarmeI; 2. 
Rast. J. Šėris, Shenan- 
doah; Ižd. M. Lapinskas, 
Mahanoy City; Iždo Glo
bėjai, Kun. V. Matulaitis, 
St. Clair ir. J. Stankevi
čius, Frackville. Į parko 
komisiją įeina, Pirm.. L 
ŠpūdiSpSben., kun. K. KJe- 
vinskas, Minersville, ir 
kun. J. Karalius, Shenan- 

: doah. Prėsos komisija: 
Kun. Dr. Končius, Mt; Car
meI ir kun. * A. Degutis, 
Shenandoah. Presos komi
sijai pavesta sudaryti Lie- 

, tuvių Dienoa programą ir 
pavesta, kad presos komi
sija gautų iš Phila. Arki* 
Vyskupo leidimą toj die
noj turėti Šv/ Mišias.

Kun. Dn J B. Končius, 
i Kun, P. Cesna, ir Kun. A* 
Degutis išrinkti į komisi
ją pasirūpinti tai dienai 
ženklelius; vėliavėlės ir au- 
tomobiliams ; pažymius, 
(tags).

Mt. Cąrmelio Varg. Šė- 
rąntai pavesta, susižino
jus su apylinkės chorų 
vargoninkais sudaryti kon 
certinė programą.

s|kdntis } ; suįiniįkim^ 
nutarta saUkti liepos 28 u; 
Šv. Juozapo parapijos sa
lėj, Mahanoy City, 4Pfc. 3- 
čią valandą po. pietų.

Press Kom, Narys

ir programa
Sėkm., birželio 23 dieną, 

Šv. Juozapo mokykla už
baigė desimtą mokslo me
tą su iškilminga progra
ma bažnyčios svetainėje. 
Sukaktuvių programoj da
lyvavo Šv. Pranciškaus 
vienuolyno mokinės, atvy
kusios iš Akademijos Pitt- 
sburge. Akadęmietės savo 
šaunių orchestrų prisidėjo 
prie* paįvairiirimo,ir padą* 
Tinimo vakaro programos. 
Taipgi dalyvavo neseniai 
atvykęs į Mahanoy ir čion 
apsigyvenęs jaunas, gabus 
ir aukšto mokslo lietuvis 
gydytojas Daktaras Pet
ras Kapo M. D., McS. (Ka-

j- -a

•>

Theraputikoe gydymu. Tai 
yra vienatinis tos* rūšies 
gydytojas’ visame mieste.

Pasibaigus programai 
Daktaras Kapo vasakė la
bai įdomią, ir turiningą 
kalbą. Tuom suteikdamas 
baigiantiems mokslą daug 
gerų patarimų. Klebonas 
Pins Čeena vedė visą vaka
ro tvarką ir po viskam pa
sakė gražią dvasiško turi
nio kalbą Ką tik įgyju- 
siems diplomas. Iš dvasiš
kių dalyvavo vietinis vika
ras Kum Petras Lauma- 
kis, kunigai: Stanislovas 
Norbutas, Pranas Mockus, 
Mykolas Daumantas, ir A- 
fexandras Alauskas.

Visų parapijiečių širdys 
vėlina ką tik užbaigusiems 
Šv. Juozapo mokyklos mo
kiniams ko gražiausių sėk
mių savo įvairiose gyveni
mo sriovėže.

Sekantieji užbaigė mo
kyklą: . Alvinas Anderavl- 
Čius. Edvardas Boc»kows- 
ki, Tomas Dulskas, Pran
ciškus Jodeškis, Alfonsas 

;• Kregas, Norman Kristopa- 
vičiųs, Jonas Krukas, Vin
centas Kubilius, Juozas 
Lutkauskas. Juozas Mite- 
ra, Vladas Seibert, Jonas

■ Vaitkus, Edvardas Valini-

Neverauskaitė, Adelė Pa** 
geigalhitė, Anastazija Ra- 
Izevičiutč, Ona Rusteika, 

: Ilara šadžiutė, Pranciška 
i Steponavičiūtė, Florencija 
limkiute, Emilija Svirs* 

: riutė, Marijona Urbonai
tė, Brigida Walsko, Eleo*; 
norą Zinkevičiūtė.

Mokslo metų užbaigimo 
programa: L Star Spang- 
ėd Banner — šv. Pranei!- 
kaus Akademijos orches- ’ 
tras. 2. Švento Pranciš
kaus Giesmė — 8 skyr, 
mokiniai 3. AŠ Su Tavim 
Jau Nežaisiu -** 1 skyr. 
mokiniai. 4. Balloon Drill 
-— 4-5 skyr. mokiniai. S. 
Jimmy Brangus — Bernai- 
ČiaL 6, Tap Dance — Mer
gaites. 7. Apmalšinta Pik
čiurna —- Komedijėlė. 8, 
Mergaičių Šokis G skyr. 
Mergaitės. 9. Aš Sutikau 
žydelį *— Bernaičiai.4 1G. 
/riie Cross and the Flag — 
Recitation. ll. Klasės Dai
na — 8 skyr. Mokiniai. 12. 
Atsisveikinimo kalba -—M. 
Urboniutė. 13. Klebono 
Kalba. 14. Kalba Dr. P. 
Kapučinsko. 15. Išdalini
mas Diplomų ir Dovanų. 
American Legion . įteikė 
dovaną Edvardui Valins
kui ir Florencijai Šimkiu- 
tei, kurie mokslo metu ge
riausiai pasirodė moksle, 
doroje ir bendrame pasiel
gime. 16. Lietuva Tėvynė 
Mūšų, > Mahanojietls.

FHIUDELPHli, M.
ŠV. KAZIMIERO MOK Y- 

KLOS UŽBAIGIMAS 
Dvidešimts du moksleiviai 

gavo diplomas

Moksleiviai sulaukė die
nos, kurios jie ilgai laukė. 
Vakare, birželio 2L dieną, 
Šv. Kazimiero mokyklos 
svetainėje įvyko jų moky
klos užbaigimo programa. 
Programa prasidėjo svei
kinimų graduantės, Elenos 
Vamiutės. Baigianti e j i 
mokyklą sudainavo “Lai 
gyyuoj mūs tauta”. Kun. 
V. Martusevičius; D. D. 
sveikino juos ir priminė 
jiems kad “commence- 
ment” tai yra ne užbaigi
mas, bet pradžia kitos gy
venimo dalies.

Po to sekantieji gavo 
diplomas iš kun. V. Mar- 
tusevičiaus, D. D. rankų:

Ona Kalvinskaitė, Alfon
sas Kavaliauskas, Alber
tas Tolušis, Jonas Skąma- 
rakas, Viktoras * Belskis, i 
Stanislovas Juškaus! a s, 
Elena Mikolaitė, Simonas 
Kivilis, Stanislovas Radze
vičius, Alfonsas Arami- 
nąs, Filomena Azaranskai- 
tė, Jonas Vitkūnas, Ber
nardas Juozaitis, Albertas 
Bernotas, Elena Macijaus
kaitė, Emilija Razgiute, 
Julė Kiseliutė, Alfonsas 
Ruplis, Elena Vaniiutė, 
Ona Miceikaitė, Alfonsas 
šapaila,' Vincentas Maci
jauskas.

Dabar Jums, graduan- 
tai, apleidus Jūsų numylė
tą Šv. Kazimiero mokyklą, 
kur Seserys Šv. Kazimie
ro Jus globojo, lai laimin
ga ateitis šviečia. * .

UŽ aukščiausį laipsnį 
moksle dovanos buvo su
teiktos: — 8-tam skyr. O- 
riai Kalvinskaitei, 7-tam 
skyr. Elzbietai RimdeikaL 
tei, 6-Um skyr. Elzbietai 
Kateivaitei, 5-tam skyr. 
Elenai Kavaliauskaitei, 4- 
tam skyr. Valerijai TylaV

D1

Po diplomų ir dovanų 
dalinimo, mokyklos vilku
čiai suvaidino drilių. Ste
bėtina, kaip vaikučiai pa
linksmino žmones. Progra
mas buvo sekantis:-**

1. Nepaprastos panelės— 
Šokis, 5-to skyriaus mer
gelės; 2. Linksmi kepėjai 
— drilius, 6-to ir 7-to sky
riaus bernaičiai; 3. Mūs 
Lietuvaitės—daina, 1-mo 
ir 2-ro skyriaus mergeles; 
4. Pranas iškeltanosis — 
kalba, 1-mo ir 2-ro sky
riaus bernaičiai; ^.Žąsu
kų eisena — daina, Mūsų 
mažjfciai; d. Gimnastikai; 
5-to ir 6-to skyriaus ber
naičiai; ' 7. Armonikučių 
Benas, 5-to ir 6-to ir 7-to 
skyriaus mergelės; 8, Lin
ksmutės — Šokis, 3-čio ir 
4-to skyriaus ^mergelės; 9. 
Vėliavų driliuš, 3-čio ir 4- 
to skyriaus bernaičiai; 10. 
Tėvelių nameliai — kalba, 
8-to skyriaus mergelės;
11. Smagus Šokis, 6-to 
skyriaus mergelės; 12. 
Choras: a), Audra gilioj, 
B} “June Spng”, c) Lietu-' 
vos himnas.

Mūsų parapijoje supran
ta, kad jų atsilankymas į 
šiokį vakarą -— mokyklos 
užbaigimo '—t yra morali- 
nėpagelba moksleiviams, 

s Jų atsilankymas.. paskati
na juos moksle * ir duoda 
jiems progą parodyti savo • 
gabumais. Apart to, atsi
lanką, parėmė mokyklos • 
mokytojas, Seseris Kaži- ' 
mierietes, nes įžangos pel
nas yra skiriamas joms. 
Tuomi taipgi parodome sa
vo dėkingumą Seserims už 
Jų triūsą mokslo metu. 
Taigi nors dabar skaitlin
gai atsilankėme, tačiau ki
tą metą ' žiūrėkime, kad 
dar skaitlingiau dalyvau
tume. '„

MŪSŲ NUOTAIKOS 
šią savaitę mūsų klebo

nas kum L Valanciūnas iš
važiavęs Šv. Karoliaus Ku
nigų Seminarijoj rekolek-. 
cijoms. Iš ' tos priežašties 

? kun. V. Martusevičius, D.
D. Jo vietos mokyklos už
baigime išdalino diplomas 

f ir dovanas. Ateinančią sa
vaitę kun. V. Martusevi- 

i čius važiuoja semiamijon 
• rekolekcijoms. . Leėtor.

PARAPIJŲ PIKNIKAS

Amerikos Nepriklauso
mybes šventėj, Liepos 4, 
įvyksta bendras Philadel- 
phijos parapijų piknikas. 
Šis išvažiavimas bus Biru- f 
tęs Darkė, kuri randasi 
ant Jenkingtovrn ir 
Church Roaos, Philadel- 
phijos miesto apylinkėje. 
Čia galėsite ne tik šokti, 
bet ir maudytis,, nes šiame 
parke yra įtaisyta maudy
nė. .

Philadelphiečiai, štai 
naujienaLKiekvienas įėjęs 
į parką turės progą gauti 
Smigų, nes šimtą dolerių 
us išdalinta kaip “door 

prize”. Pirmutinė dovana 
bus dvidešimts dolerių, an
tra penki, ir tt Tad, Štai 
proga UŽ įžangos kainą ne
tik Griežiu oru pakvėpuo
sime ir pasilinksminsime, 
bet dar ir dovanų gausi
me. Todėl KaitaSeriėčiai, 
Andriečiai ir Jurgiečiai, ' 
visi važiuokime liepos 4-tą 
dieną į Birutės Parką..

3
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 kta valandą v >
Liet. Vyčių 28-ta kuopa 
greitame susirinkime,nu-

LIET. VYČIO 26-TOS 
KUOPOS ŽINIOS

POPEOPTICALGO.
AiaSBT B. BAKKER
Ręgirirari&i dptometriitsfl
Jeipu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

W Malu Wor<Mrttr, Misi.

SOOTKOOS DRUG CO. 
90A MMIbury it Tik 2-9875.

VIENINTELE LIETUVIŠKA 
VAISTINE worcesteryj

Mtteą “Spėriai”.
“Kspo-Salve”

Gerinusia mostls ramatų ar 
kitų Skauduollų. Mes patys darom 
jų ir Oarantuojam. Pinigus sugra- 
iinam jei neužganėdinti. Siunčiam 
per pažtį su mielu noru bite kur.

Tel. 2-8186

A. 1 KITKAUSKAS
' Dvi Puikios Krautuves

Užlaikome puikiausių drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite ! Taipgi, parduodame RA- 
UlOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS, 
372-376 MiUbury St.

Worcester, Mase.

BILLING’S SQ.
. TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
. . Jack EUer Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
4 senas drapanas ir tutraa*- !

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034; 345A Grafton St

’ Tel. 3-5710

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER,
• MASS. '

........ ■--- ■< ■ , ——I

CHARBūNNEAU’S
Catholic Art Shop and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, žva
kes, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

* Tel. 54516 * /
10 Trumbull St.,. Worcester

..........v.1,

'MODERNIŠKA LIETUVIU 
; KRAUTUVĖ

” UŽLAIKO
JONAS B. KAČINSKAS 

(SŪNUS) ' • 
344 Millbury St. Tel. 5-5746 
Narus, Ūkių, Pirkimo, Parda- 

‘ - vimo Reikalus Veda
JONAS V KAČINSKAS 

į , . (TĖVAS) ■ ‘ '

Pianos — Radios : 
GRUNOW 

ĘLEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI ' 

ParMuodsme lengvomis 
S|lygomb , 

a-Per 30 metų patenkinančiai'*' 
turėjome reikalus su lietuviais

GHARRŪN'S
20 Trumbull St. Woroeiter, 

Tel. 49430’ Maw.
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— — *■ i •_. j,. •’ ’ V- ’ 'JI

- . JhMriške Patapmvittm Baukaž \ . i >'

'Gatvės NkUr City Salį

pereitame susirinkime,nu-, 
tarė laikyti savo metinį 
išvažiavimą Maironio pat- ’j 
ke Shreitoabury, Mafts., 
šalę Worce8terio, birželio, 
30 d. Valdyba sykiu su jos 

Įpagelbininkais smarkiai 
darbuojasi, kad šis išva
žiavimas pavyktų. Parkas 

[bus atidarytas 1.00 vabipo 
[pietų.

2:30 vai. Norwood 27-tOS 
[kuopos Vyčiai loš baseball 
su Woręester 26-tos kuo- 

[pos vyčių rateliu.
i 4:00 vai., po pietų, Mer- 
ginų “Valey Bali” rateliai 
loS. 4.30 vai. plaukimo pa
roda ir lenktynės. 5:00 va- 
landą “Beano Bingo” loši
mas su įvairiomis naudin
gomis dovanomis. 0:00 vai. 
Virvės traukimas nevedu
sių jų vyrų su vedusiais. 
6:30 vai. Frank Novickas 
(Novis) ir jo orkestras 
gros šokius. ’ \

Rengimo komisiją suda
ro kuopos vaidyba: Pirm. 
Vincas Kereišis, vice-pirm. 
Domėta Ragalauskaitė, 
rast. Jonas Bašinskas, fi
nansų rašt.! Feliksas Puza- 
ra, ižd. Juozas Bačys, ka
sos globėja Ona Bataitytė 

[ir. Adomas Taparauskas — 
[maršalka. Pagelbininkai: 
Ona * Zinkiutė, Mari jona

• Plitnickiutė, Ona Sikoriu- 
Į te, Anelė čiapliutė, Petras 

Tautkus; Antanas Kuli
kauskas, Pranas Tumas,

Į[ Alfonsas Anusauskas.
Į Rengėjai širdingai kvie- 
Į Čia visus lietuvius daly- 
ĮĮyauti šiame išvažiavime.
K Valiot Valio! Valio! ne
pamirškite visi į Lietuvių

l jaunimo išvažiavimą Mai- 
nronio Parke, birželio 30 d. 
M Koresp. J. Bašinskai 
| [ 19 kuopų ir draugijų val- 
Į dybų susirinkimas įvyko 

birželio 17 d. Nutarta su-
| įrengti pasilinksminimo va-1 .
I] VASARINIAI KURSAI MARIAMAPOIYJE
lEr . •’ ‘ ‘ *
[Į " Šią vasarą reguleris 6 savaičių vasarinis kursas 
Į bus vedamas Marianapolio kolegijoj. Mokslo progra- 
1 Ima yra ši:
! ' . LIETUyiŲ KALB A—
| - Lietuvos Istorija (dėsto kun. dr. J. Navickas)

Lietuviui Literatūra (dėsto kun. K. Urbonavičius) 
[ - Taisyklingoji Rašyba (dėsto kun. L Vaškevičius). 
I LOTYNŲ KALBA Vertimai ir Gramatika - 
Sintaksė (dėsto dr. E. Andrulionis).-

GRAIKŲ KALBA —- Vertimai ir Gramatika - 
[Sintaksė (dėsto kūn. dr. P. Biskis).

[Į Kiekvieną vakarą paskaitos MŪŠŲ PASAU
LĖŽIŪRA (skaito kun. dr. J. Navickas).

Paskaitos' tautiniai tikybinio įšisąmonimo klau
simais tieks reikalingo supratimo mūsų tautos reika- 

I lų ir jaunuolių pamesimo, visuomeniniam darbui, 
j Klausytojams yra privaloma perskaityti visa eilė pre- 
! legenta nurodytų veikalų, šiam tikslui atsiekti būtinų. 
! \ MOKSLAS PRASIDEDA 1 D. LIEPOS ir tęsiasi 
1 Iki 15 D. RUGPJŪČIO.
! DĖMESIO - Kursų Vadovybė kreipia demesį į stu- 
į dentus, lankančius nelietuviškas aukštąsias

. įstaigas ir ypatingai klertas, lankančius 
dvasines seminarijas.
N. B. Būtų gera, kad Dvasios ir Visuome
nės Vadai šiems kursams pareikštų palanku

mo, paragindami savo žinioje esamuosius studentus ir 
ypatingai klerikus pasinaudoti teikiama jiems Maria- 
napolyj proga taisyklingai pramokti lietuviškai^kal- 

Į bėti - rašyti it susipažinti Amerikos lietuvių aktua
liais reikalais. ' \ ;

Kun. Dr. Jpiisą Navickas, MC.
t KoĮ^ijosRektorius.

darbininkai bus pavaišinti 
dykai. Pašaliniai, kuriė 
norės dalyvauti turės-užsi-

valdyboms, jų atstovams • 
ir darbininkams, kurie dir
bo minimam piknike, bus 
suteikti ženkleliai.

Draugijos, kurios prisi
dėjo yra šios: «

Šv, Kazimiero pat. Cho
ras; Aušros Vartų par. 
Choras; Ėv. Kazimiero 
Draugija; Aušros Vartų 
Draugija; Lietuvos Vyčių 
26 kuopa; Studentų kuo
pa; Pilnųjų Blaivininkų 
kuopa; Šv. Vardo Marijos 
Draugija; šv. Liudviko 
Draugija; Šy. Petronėlės 
Draugija; Šv. Vardo Jė
zaus Dr.; šv. Onos Di^; 
Lietuvių Darbininkų Są
jungos kuopa; Seserų Re- 
Ulė jų Sąjunga; Tėvų Mari
jonų Rėmėjų skyrius; Mo
terų Sąjungos kuopa; S. 
L. Ač 57 kuopa; L K. R. S. 
A. 41 kuopa; Birutės Dr- 
ja. '

Taigi šių visų draugijų 
ir kuopų valdybos nariai, 
jų atstovai ir visi darbi
ninkai, turėtų pribūti tre
čiadienį, liepos (July) 31, 
1935, penktą . valandą po 

1. pietų. Visi turėsime gerą 
laiką. • ■ -

' Dar primenu, kad gros 
tą vakarą geriausia Wor- 
cestėrio^ lietuviškas orkes
tras ‘ — Frahk Navis Or< 
chestrak.^

Frank, NaVis ^Orkestras 
groja kas šeštadienio va
karą Maironio Parke, 
nes padarė sutartį su Lab
daringa Draugija. Pelnas 
pusiau su Labdaringa Dr. 
įžanga visiems dykai.

Jonas Degesiūnas, 
25 Barclay St.

GROCERNE ir BUČERNE 
JONAS ir ONA KUNDROTAI 

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. ■ ’ VVORCESTER, MASS.

DIAL 5-6367

SPORTAS
LAVVRENCE £ .
PROVIDENCE ,6^

Lavvrence, Mms. — Sek
madienį, birželio 16 dieną, 
Lawrence gatvės Plays- 
tead, įvyko Naujos Angli
jos Lietuvių Baseball Ly
gos Žaidimas tarp Šv. Ka
zimiero parapijas, Provi- 
dence, R. I. ir vietinio Šv. 
Pranciškaus parapijos ba- 
šeball ratelių, žaidimas 
susidėjo iš septynių, atsi
mainymų. Lawrenciečiai 
laimėjo santykiu 9 apibė- 
gimais, prieš Providencie- 
čių — 6. Tad Lawrencie- 
čiai lygos stovyje yra pir
moje vietoje, nes laimėjo 
abu pirmus žaidimus.

Lawrenciečių metiku šį 
kartą buvo Al. Skusevi- 
čius ir gaudytojais J. Sa
vičius ir F. KosmOčius. A- 
part jų, Lawrenciečių ra-

BEA’S Bfe.AUIY 
SHOPPE ■

P-15 PetronŠIS ParuliutS, savininke

156 Green Str. ąnt Kelly sq. 
.į TeL 66055, W|«W«r, -Mws.

i LIETUVAITES, dabinkite pas 
lietuvaite.

d Finger Waves, Manieuring, • 
Pemanėnt Waving, Shampoo.

Į GREEN MOUNTAIN
! . DAERY
! SAVININKAS — JUOZAS 

BALTRAMAITIS
> Worcester To VVebater Road 
į Visokių Valgių, Užkandžų ir

Gėralų '
PARDUODA j

■ Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
į “TRAFTTC LIGHT” kairije.

Providenciečių, pusėje 
smarkiausiais bolės išmu
šėjais buvo F. Verbickas, 
išmušdamas: single, home 
run ir triple ir Borowick: 
dvi siiigles ir duoble.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
96 Vernon St., \ Tel.5-7810 

'Ofiso* Valandos: / 
1042, 24 Dknon^-8 Vakare,

Z SEKMADIENIAIS 
’SULYG SUTARIMO č
VVV JKUJDO A JUAmh.

tely lože: Ji Taphrauskas 
s.s., A. Medalinskas 

(kapitonas) J. Mar- 
tinkus — Ibi, L Gaidis — 
2b., J. Kąrsokas — 3b., ir 
A. Stakeliunas — L ir r, f., 
persimainant su J. Savičių 
ir F. KoąmoČįu.

Providenciečių metiku 
buvo. L. Verbickas ir gau
dytoju -— Menciūnas; Ru
dis — ss., P. Carter ir W. 
Carten -M.3b^Borowick 
r2bA F., Verbickas —1b., X 
Puikūs ‘-i- c£, V.,Bulkus ir 
Charila — rf., Rutkevich

net ii punktų, iš kurių 
vien Savičius pagriebė bet 
4 punktus. IŠ Providencie- 
čių tik vienas V. Butas 
pagriebė Vieną punktą. 
Lawrencieeiai taip pat pa« 
siŽymėjo geru gaudymu 
bolės, nes nepadarė nė vie
nos klaidos, o Prbyiden- 
eiečių puseje buvo padary
tos trys klaidos, kurios pa
gelbėjo. Lawrenciečiarns~ 
padidinti savo puses kpi* 
bėgimų skaičių.

Juozas Savičius savo 
greitumu,. geru gaudymu 
ir smarkiu išmušimu bolės 
ir, \ šiame,' ^aidime buvo 
Žvaigždė; Valio, Juozai! 
tęsk gerą darbą ir toliau.

<vf '* A, V.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
LIETUVIŲ BASEBALL 

LYGOS ŽAIDIMAI
- Providencieeiai padarė 
du apibėgimu pirmame ,at- Į, 
simainyme, vieną antra-Ė 
mė, du penktame ir vieną 
septintame atsimainyme, 
viso 6 apibėgimus. Law- 
renciečiąi padarė du £pibė- 
gimu pirmame atsimainy
me, keturis trečiame, vie
ną ketvirtame ir du šešta
me/atsimainyme, visa 9 a- 
pibėgimus.

Lawrenciečių . pu s ė j e 
smarkiausiais boles išmų- 
šėjaiŠ pasižymėję Juozas 
Savičius, kuris padarė: 
hoihe ruh, single ir double 
ir Juozas TaparaUskas, 
kuris-išmušė: single ir du 
kart duobles.

BlilŽKtiO 30 p. ?
. . So. Worcėster neloš.

Loš Worcester su Npr- 
wood — ’ Worcestery; Pro- 
vidence su So. Boston 
Providence; Lowell 
Lawrence — Lowell’y.

LIEPOS 7 D.
So. Boston neloš.;
Loš Providence su Lo

meli —. Lowell’y; Lawren- 
ce su Worcester — Law- 
rence; So. Worcester su 
Nonvood —i Soi Worceste* 
ry.

. Jonas Bašinskas, *
- N. A. Lietuvos Vyčių 

Baseball Lygos Sekr.«
-"■/ ... S. J. V. ..

Katalikiškoji Spauda

SU

Tel. 5-6753, Namai Tri. 4-9141 
” 34700

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS -

Office r
633-642 .• tVORCESTER,
SUterBldg. MAS8.

TeI-5<5452, NamaĮ—Tel. 5-2079

ANTHONY J. MILLER
ADVOKATAS

Office
406-408 WORCE8TER

SlaterBldg. MASS.

Tel. 5-2576 Manud: 2-0911

W. W. UMULOMS 
advokatas .

Office: 

527 '
Slater Bldg. MASS. '■

7 AL A. CIVINSKAS & (30.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas, 

340-342 Harding St.
WORCESTER, -MASS.

■ , i ■ $

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį; Dial-5-589S

“Daugiausia Giliu Už Jūsų 
*■ • • Pihigytf”

. pas /

REORGE’S FUUffiR
. ŠHOP 

30 Trombui! St.
Krautuves Tel. 5-1384 * 

Namo Tel. 5-3524 
“Gėl^s siunčiamos per pasiun- 
tinj į visas dalis pasaulio”.

BILL'S LtfflCH
Lietuviška Valgykla 

39-31 Graften St 
.< (Kampo Franklfai StJ ;■ 
Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. persitikrinkite.

‘ DiaJ 2-9025

INATIONM BOnUNG
į COMPANY
I Lozoraičiai — Atarintakai
1 Išdirbame \erus minkštus gS-
I rimus. - Geriausias patamavi- 
imaa vakarėliams ir piknikams' 
į “ bei išvažiavimams. . i
I ' Tri. 3-6M5
1 495 Minburj'St.,

(Tąsa). \
Perskaitytas dalykas įąispaudžia į atmintį. Kata

likas, kurs ilgesni laiką skaito tikėjimui priešingus 
raštus, po ilgesnio ar trumpesnių laiko, bet tikrai nus
tos atskirti tiesą nlio melo ir klaidos, čia atsitinka pa
našus dalykas, kaip kąd. vaikas, iš priešų girdėdamas 
nuolatos vien tik šmeižtus apie savo tėvus, nustoja 
ilgainiui juos gerbęs ir jais tikėjęs, nors-tėvai ir ge
riausi būtų. Skaitomieji dalykai per protą patenka-ir 
į Širdį ir ją smarkiai paveikia. Bloga spauda gadina 
visą žmogaus dorovinį nusitėikimą ir užnuodija visą, 
kaš širdyje buvo gražaus ir skaistaus. Bloga ^spauda 
yra tikras sielų žudytojas. Pirmieji nuodai, kurie pa- 
tenka į jaunas, nekaltas širdis, labai dažnai paeina iš 
blogos, bedorovinės spaudos. O kas iš tokio žmogaus, 
kuris turi užnuodytą širdį ir protą? Toks yra ligonis 
ir apsunkinimas kitiems. Jei tad nuodai pardavinėja
mi ne visiems, tai kodėl nuodingą spaudą gali visi im
ti ir nuodyti patys savę? To dar ne gana. Spaudos 
nuodai dažnai yra atnešami į namus ir siūlyte siūlo
mi, kaip gera prekė. Kai kas tam patiki, užmoka pini
gus ir paprašo, kad tie nuodai būtų siuntinėjami į jų 
namus kas savaitė, ar net ir kasdien. K

(Bus daugiau). '• *

Gyvenimo nėi nemylėkim, nei neapkęskim, bet kų gy
venam gyvenkim getai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. ‘ a Milton..

.< ■. .. • Ii

MCSy VARDAS GKRAI ŽINOMAS . į!

83 Sprace S*. . IM,:'įgg jį

BLUE RIBBON DAIRY

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”

Tei. 43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRS*
* Graborius ir Balsamuotojai

‘ Tuneral Parlors” ir Namai 
ant

13 ELLSWORTH ST.

Išnuomojam Automobilius 
Visokiems Reikalams,

VERHON STUDIO ■u- 
j i 
i i

8 Vemon St. Tel. 5-5570

VIENINTELIS .
WORCESTERIO . .

FOTOGRAFAS

B. MAŽEIKA
Praneša visiems savo koštu- 

merianut ir draugams, kad jte 
persikėlė iš 26 Ward SL į nau
ją vietą, 12 Vemon St (Lie
tuvių ūkėsio Klubo Name).

D. MAŽEIKA Ir 
L JONAMS 
12 Vernon St.,.

: WORGESTĘR, MASS.
Į........ I... UI ' iii U| T i'.IĮ ,111.11.

MIUBURf FURNITUHE
CMBMDPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Radios ir Elektri- 
kiniai GRUN0W šaldytuvai.
GLENVOOD ir ATUNTTO

Virtuos yrimai
Geros r&Šies baldai ui ta&tak- 
sia kaina. Mokant /tuojau aiba. 
\ itamottSimuu

DiaU-5936. '
178-200 Millbury Šių 
AVOKCESTER? MASS.



. *
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Šios kolonijos Žiniose, 
viename lietuviškame laik
rašty, birželio 7 d. laidoje, 
tilpo ilga korespondencija 
apie Chorus. Toje kores
pondencijoje daug Nema
lonių dalykėlių iškelta ir 

. visai bereikalingai. Tokios 
korespondencijos niekados 
neišeina į gerą. Pasirodo, 
kad rasėjas nesupranta 
bažnytinių chorų arba yra 
griežtas Bažnyčios prie- 

, šas. t
Bandysiu, kad ir per ke- 

. lis numerius “Darbininko” 
? išaiškinti bažnytinių cho- 
" rų reikšmę ir tą visą, kas 
‘ buvo iškelta anoje korės- 
' pondėncijoje.

Bažnytinio choro svar* 
į blausia pareigą, tai giedo

jimas giesmių bažnyčioje, 
- ir kaip Šv. Raštas sako: 

“Kas gerai gieda, tas dvi
gubai meldžiasi”. Bažny
čia nuo pat pirmųjų amžių 

; yra giliai interesuota baž
nytine muzika ir giedoji
mu. Bažnytinė muzika yra 
gražiausia pasauly.

, Bažnytine muziką mes 
išreiškiame dėkin g um ą, 

. džiaugsmą ir nusiminimą 
.. savo Sutvėrėjui Dievui.

Tas pats buvo ir pas žy
dus, ypatingai giedojimų 
Dovido psaEnų.

Krikščionybės laikais vi
sur ir visuomet vartojama 
muzika, ir chorai. Jėzui 
Kristui gimusį giedojo an
gelai, o Jam einant Jeru
zalėn giedojo minios žmo
nių. Bažnytinė muzika 
vartojama, kad atiduoti 
Dievui garbę, kad pakelti 
žmonių širdis prie Dievo, 
kad vartoti mūsų talentus 
Jo darbe, kuriuos Jis 
mums davė. Taigi bažnyti
nis giedojimas ne tik pa
gražina pamaldas, bet yra 
didesnė malda Dievui.

Detroito parapijų chorai 
tai supranta ir toje srityje 
darbuojasi. Bažnytiniai 
chorai, kaip turi laiko, 
mokosi ir pasaulinio dai
navimo liaudies dainų; 
Chorų praktikos įvyksta 
penktadienių vakarais.

Štai atsirado neva tau
tiškas ^choras ir praktikas 
skelbia tuo pačiu laiku 
kaip ir parapijų chorai. 
Muzikos mėgėjai negali 
būti tuo pačiu laiku dve
jose, vietose. Del to kyla 
nesusipratimai. Kiekviena 
parapija turi savo chorą. 
Būtų neišmintinga choris
tams bėgti iŠ vienos para
pijos į kitą. Sakyti, 'kad 
bažnytiniai chorai mažai 
veikią dėl tautos yra klai
dinga" ir neteisinga. Baž
nyčios nariai daugiausiai’

i*udoiujjli j chorą neprii-įlinkimas įvyks sekmadfe- 
ma, bet jų darbą dirba nį, birželio 30 d., tuoj po 
tautos vardu. Nesu prie- <* ’ * 
liūgas geram lietuviškam 
tautiškam chorui, bet ku
ris organizuojasi, kad pa
kenkti bažnytiniam cho
rui, tas negerai daro, tas 
neužsipelno visuomenės pa 
rainos, tas ne budavoja, 
bet ardo. Kitą kartą para
šysiu daugiau.

tE*2Cs. * 3?5 0L<> IBČv % -u-

Detroito Žinios
...  >- 'V-

išpirko Lietuvos bonų, 
daugiausiai sudėjo aukų 
Lietuvai, jie buvo pirmieji 
ir paskutinieji kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės.

Bažnyčios* išlaikė lietu
višką kalUą, lietuviškas 
liaudies dainas. Nutolę 
nuo bažnyčios pavieniai 
asmehys ir draugijos jau 
seniai gieda internaciona
lus ir kitų tautų liaudies 
daineles. Savosios gražios 
liaudies dainelės jietns 
(bolševikams) yrą sveti-* 
mos. Mūsų bolševikai neiŠ- 
dygo kaip grybai iš po lie
taus, bet jie pirmiausiai 
virto tautininkais, Vėliau 
socialistais, o iš socialistų ov UttWICUOUO 
išsivyBtėrrbolfevttaiį HojeTkūn “yra arti Šios 
nems kas sava yra sveti- -- - - “• 
mą, kas svetimą yra savą. 
Taigi bažnytinių chorų na
riai yra geri katalikai ir 
geri tautiečiai, mylį savo 
kalbą, savo muziką, savus 
papročius .

šios kolonijos . tautiš
kam chorui buvo paaiškin
ta, kad jis pasiskirtų kitą 
vakarą praktikoms, jeigu 
nori, kad kas iš bažnytinių 
chorų ateitų į praktikas, 
bet atsisakė.. Ar tai yra 
geras nusiteikimas Baž
nyčiai? Ar tai nėra ardi- 
mas gražaus ir kilnaus 
darbo? Nors sakosi, kad

Šv. Petro parapijos pilt* 
nikas vardu visų trijų pa
rapijos chorų įvyks liepos 
7 d;, Beechnut Grove, Si
mono parupę. Visi chorai 
nuoširdžiai kviečia visus 
parapijiečius, bei jų drau
gus ir pažįstamus gausiai 
atvykti ir praleisti dieną 
linksmai, draugiškai ir 
naudingai. Gros geras or
kestras.

šv. Gabrieliaus bažny*

vėlybų žv. mišių. Visos na* 
rėš ateikite, nes turime 
svarbių reikalų.

“GARSO” IR L. R. K. S. 
A. 4-TOS PENNA. APS
KRIČIO IŠVAŽIAVIMAS

parapijos bažnyčios, perei
tą šeštadienį, kilo gaisras. 
Nors greit buvo' pastebė
tas ir užgesintas, bet nuo
stolių padarė gana daug.

Marė Rikardienė, gera 
Šios parapijos rėmėja, 
randasi Delray ligoninėje. 
Jai padar&pavojingą ope
raciją. Tuoj po operacijos 
atrodė blogai, bet dabar 
eina geryn ir yra viltis, 
kad ji pasveiks. Linkime 
jai sveikatos.

Moterų draugijos susi-

Wilkes-Barre, Pa. — Lie
tuvių R. K. S. A. Susivie
nymo organas “Garsas”’ir 
to pat Susivienymo 4-tos 
Penna. Apskritis, rengia 
išvažiavimą liepos’4, Val- 
ley View Parke, Inkerman, 
Pa.

Programa šio išvažiavi
mo bus įvairi. Pradžia 11 
vaL ryte; 2 vai. po pietų 
beisbolo žaidimas. Jaunie
ji žiūrės Žaidimų, o senes
ni* po medžiais užkan
džiaus. Dainų programa 
prasidės 4 vai po pietų< 
Dainuos penki Wyoming 
Klonio parapijiniai cho
rai: Wilkes-Barre, Kings- 
tono, Plymoutho, Luzerne 
ir Pittstono. Trumpas kal
bas pasakys garsūs kalbė
tojai. Po programai bus 
geri Šokiai iki 11 vai. nak
ties. , .

Įžanga į parką tik 10c, 
asmeniui.

į Susivienymo nariai ar 
i Šiaip jau lietuviai, kurie 
atlankys savo gimines 

/ Wyoming Klony liepos 4, 
lai nepamiršta atsilankyti 
į4 “Garso“ išvažiavimą.

Raporteris.

Ketvirtadienį, birŽelionigus/ir ponią čižauskienę 
2O-ta, įvyko Choro pasku
tinis šio sezono mitingas. 
Fono Olšausko padėkos pa
reiškimas choristams bei 
choristėms už jų pasidar
bavimą per septynis . mė
nesiui jam bevadovaujant 
visiems labai patiko.

Choristams labai patiko 
kad ponas Olšauskas yra 
patenkintas jųjų darbu.

Po to sekė paraginimas 
prirašyti naujų narių pra
dedant naują sezoną rug- 
sejo mėnesy. ' . ~

Plačiai kalbėta apie cho
ro metinį išvažiavimą, ku
ris įvyks sekmadienį, bir
želio 30-tą dieną, ponų Ra
kauskų “shore”. Komite
tas, vadovaujant, ‘ mūsų 
darbščiam pirmininkui Jo
bui Jasaičiui, labai stro
piai darbuojasi,,kad Šis iš
važiavimas būtų pilnas 
gražių pamarginimų. Tiki
mės turėti labai linksmą 
laiką, nes ponia Rakaus- 
kiene moką kaip jaunimą 
gražiai priimti.

Komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus parapijos ku-

atsilankyti į mūsų išvažia
vimą. •

Choras reiškia savo dė
kingumą visiems Baltinio- 
rėš lietuviams už paramą* 
tai yra, atsilankymą į j 
choristų pėreitus parengi* 
mus ir tikimės, kaa ir atei
tyje visi įvertins choro 
darbuotę ir gausiai lankys 
jo parengimus. Athena

Telefonas: Blasa 1350. *

JONAS GREBL1AUGKAS
Graborius Ir Baliamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. nusus
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojai 
637 B. Paca 8t. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. pagrobus paruošiu.

Nuo $75—$100-$150 ir 
aukičiau

Tel. — South 0088

Maliavok DABAR
• - . . • • •’ . . • • ‘ • • . • ", ■ ' ' ■ '. ■ ■ ’.. 4€ - .w ■ • .

\ Jeigu nori gero darbo, tai vartok ATLAS Maliavą
Musų atstovas maloniai užeis pasakyti Tamstai kiek kainuos maliavojimo ^darbas. Šis patarna
vimas yra teikiamas nemokamai. į ■/

Išoriniam Maliavojimui
■A; . •* __ • __  ’ .

WETHER1LL’S ATLAS MAIŠYTA MALIAVA
Štai maliava išoriniam namų maliavoji
mui ir penkios gentkartės patenkintą 
nejudomo turto savininkų, yra liudinin
kais šios maliavos gerumui. Gaminama : 
30 spalvų, juodą ir balta. Ekonomiška, 
nes ilgiau laiko, atroda, jaja daugiau gali
ma numaliavoti ir ilgiems metams yrą 
apsauga nuo namų puvimo ir nykimą.

Grindims
WETHERILL’S GRINDŲ EMALIUS

Tvirtas ilgai devejąsi ir nenusilupas. Tin
kamiausias vidaus ir išorinėms grindims 
emalius. Grindis būna švarios, patrau
kiančios ir lengvai nuvalomos. Gamina
ma desimti spalvų.

VIDAUS SIENOMS IR MEDŽIO DARBAMS
Wethėrill’s Reflectofląt - Wetherill’s Vi
daus Gloss Finish - Wetherill’s Semi-GIoss 
Finish - priklauso nuo to, kokio maliavoji- 
mo pageidaujate. \

BALDAMS IR LOPYMUI
WETHERILL’S 4-R Finishes - Emaliai 

Maliava * Lakąs
k Tinkamiausis produktas tiems neapskai- 

tomiems darbeliams namuose kaip laiptų, 
ledaunems, virtuvas kabinetui, miegamojo 
kambario baldams, grindims ir 1.1.

Turėk omenyje, kad gera maliava ilgainiui pigiausiai kainuoja dėl to, kad galionas gerosios ATLAS dažų daužau 
nudažo, prilimpa geriau ir ilgiau nešiojasi. Kno ttusų galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Mes turime pilniausi pasirin
kimą tos geros ir mėgiamos WETHERILL’S MALIAVOS -LAKO - EMALIAUS.

GROSSMAN BUILDING SUPPLY COMPANY
Tel. 5030-S031 BROCKTON 89-73 No. MonteUo St.



EegfodM*. Birelio 28 d, 1985
- s--- «w. <* . ..-rxw.w ' .K-V*

LIETUVIU DIENA >

■

v r

July 4-th, 1935

SPECIALUS TRAUKINIAI I
1 tSKaip pereitais dviem metais, taip 1 

ir Šįmet So. Bostono, Bostono, Nor- Jį 
woodo Ir apylinkės lietuviai j Lietu- 3 
Vii; Diena, MarianapolL Thompson, I 
Conri., liepos 4,važiuoja 8PECIA- "g 
LIŲ TRAUKINIU. f

čiu Dienos šviesos Taupymo laika: S 
Boston, South Station 8:05 A. M. 9 
Norwood Central 8:30 A* M. 3 
Winslows 8:33 A. M. 9
Bus Thompsone 9:40 A. M. 9
K Thompsono grįžta: <9

■'—Thompson-------• .------9:00 P. M. 9
Winslows stoty Irtis MOT B, M* 9 

Norvvood Central 10:10 P. M. 9
Bostone 10:35 P. M. .9
Keliones bilietų kaina $1.50 į abi 9 

pusi (round trip) iš Bostono ir atgal 9 
ir iš Nonvoodo ir atgal $1.25. Vai- 9 
karns nuo 5 iki 12 metų pašę bilieto 9 
kainos. 9

sbkc^ iš "9
Connecticut ir iš Worcester šįmet eis 9 

7 pirmą kartą. IŠ Connecticut pradas 9 
nuo Bridgeport ir eis per Ansonia, 9 
^augatuck, Waterbury, New Brltain 9 
lt Hartford. } ■■ ■ ■ 9

Iš ■ Bridgeport išeis senu laiku (E. 9 
S./T.) 7:25 vai. ryte ir Lietuvių Die- 9 
nofo Marianapoly bus 11vai. ryte. 9 
Iš Marfebapolio grįš 8:15 F* M. (E. 9 
S. T.)'jr bus BridgepOrte 11 vaL va- 9 

•_ ;kare.' ... 9
Keliones bilietas Į. ten ir atgal *9 

. (round trip) kainuoja: 9
. / Iš Bridgeport ir atgal $3.00; iŠ ■ 

> AftSOliiflF ir ^52*50 j is INT&us&til&lc
* ir atgal $2.25; iš Waterbury ir atgal 9 

■" $2.00; iš New Ęritain ir atgal $L?5; <9 
įŠ Karįųrd ir atgal $1.50. Vaikams 9 
ntm^PBi 12 metų pusę' kainos. . *9

’ Wbrcesterio abiejų parapijų (Mv. 9 
Kazimiero ii* Aušros Vartų) lietuviai 9 
važiuojaSPECtALIUTBAUKTNIU. 9 
Bilietų kaina į abi pusi, (round trip) 9 

\ 75 centai. Vaikams nuo 5 iki 12 me- 9 
‘ . tų amžiaus pusę kainos. .9

Worcesterio traukinys išeis 8:30 '9 
val. ryte (D^ S. T.) Dienos šviesos 79 

■ Taupymo laiku; grįš iŠ Thompson 9 9 
■' vai, vakare (D. S. T.). 3

Traukiniu važiuoti tą dieną, liepęs 9 
•'.‘ 4, yra daug saugiau, pigiau ir ge- 9 

riaii, nes tą dieną kėliai bus užgrūsti 
automobiliais. 9

'Taigi kas nori turėti saugią ir hia- '3 
lonią kelionę į Lietuvių Dieną, Ma- 3 
rianapolį, Thompson, Conn. tęva- 9 
Žiūoją traukiniu. 9

*7 -So. Bostone traukinio bilietų 9 
;1 galima gauti pas: “Darbininko” Ad--3 

miidstracijoj, 366 W. Broadvvay, So. y| 
Boston, Mass.; Juozą Kasperą, gra- -9 
burių, 494 E. Broadway,So. Boston, 3 

_ y . Maes.; Kastantą Šidlauską, 918 E.
r- *•” ■ ' < a'. ’ ' * ,■ : ■ * ■ > ( ■ Broadway, So. Boston, Mass.j šid-

Lietuvių Dienos Programa prasidės iškilmingomis :
• w w 0 B B * > * • ė *■ ‘ B '■ • • B<e i • biėlio traukinio bilietų p-16 Marijonn;;pamaldomis. Pamaldų metu giedos chorai ir solistai. Sjsa’- “•v—lr p A 3

** ‘ - Norwood traukinio bilietų galima 7
gaiiH klebonijoj, 36 St. Uęorge Ave^ 
pas varg, p. X Šlapelį, pas Joną Ai- J 
dukonį, LDS. 3 kp. raštininką ir kf- 
ttis L. D. S* 3 kp. narius. j

Worcėster traukinio bilietų gali- 
ma gauti klebonijose: 41 Frovldezoe 4 

, St. ir 15 Highfleld Rd. ir pas kitus j 
darbuotus. 3
Connęcticut specialiu traukinio 3 

generaliu atstovu yra kun. Jonu 3 
Krįpta, 4$ ČoMgress Ave^ Waterhu- 9 

. ■ J. * .ry, Conni . *
‘ BiKtetų galima gauti klebonijoje 9 

ir pna parapijų veikįšjua. 
VjU(VO)OMEVI8I 
.mD»mAI8 I LIETUVIŲ M■ Tf4, LIEPOS 4,1BS5.

ti, teVaaratoa. TlkTV®^BmoKmiexwUHhO.j^B 
visi autom^ti-3

Lietuvių Marianapolio Kolegijos 
Parke

'■ ’■ . ■ • ■ .. • • - '/ ■ • •••'• ' ’ 7, .t .• \ ■, ... ; . ■ y--. ' / ■’ "

Thompson, Conn.
t

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS ITALIŠKASISDAKŽAS \

.l! ■■ ■
1 % i: ‘ z M

■ • • - ■ . f: • ‘
■it *.■

• Afc . A ‘ ’k.;
• $ t

'.VW- 'L į- : - V >■ *
1' 7. . <

4 <
1 vai. po pietų prasidės:

SPORTOOLIMPIADA 
DAINŲPROG 
AVIACIJA 
ŠOKIAI

RAMA
i

V1 * h ii <_2žLkl

■ ‘ • -V ♦ ' « » ♦ '* 1 * •» * * ' ‘ ’

Važiuokime Visi į Lietuvių Dieną



LIETUVOS VYČIU SEIMAS

Tel. 755 '

JOSEHIONII
DANTISTAS 

476MainSt, 

NEW BRĮTAIN, CONN.

EDW. V. WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

lOOOt Washington Si. 
NORVTOOD, MASS.
TEL. Nonyood 1503 ’
Montello Office: .

10 Intervale St. < 
TEL. Brockton 2005

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, . Rūbų' Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

N0TARY Telefonui
PUBLIC ‘STagg 2-5043

MATTHEW P. B ALLAS

MJEKS. KABLONAS
Graborim ir Bakamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriaūsiai dieną ir naktį 
visiems Conhectiėut Valstybes 

Lietuviams.
716 StanIey St arba 

273 Chestnnt St.
Tek NKW BRITAIN 675 R.

lAISNIUOTAB

660 Grand <

BROOKEO, N; Y*

Puikiai irengtot dvi kotfriSca de* 
dfaoe mylimiem* peiamti 6e* 
tanai. Nulladimo valioto) krato* 
kita pat Patanaavlmaa yra 
aktlktltttaa ’ fr *1 pritinto* kabai*

ĮSTEIGTA 1908 
Telefonai:

Waterbury, - Enterprise 6500
New Britais 821

išgirst šią programą vieną 
vai. ankščiau. A. M.

■ Tai. 3368

AUM W1ITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metų, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje. •.
' . LaMotuviū įstaiga:
124 Amas St., Brockton, Mass.

Gyvenimo vieta:
25 Enterprise St, Brockton

i i ĮHifc'fr nif nfįteįiMir i »W •m'iiirirh i......P ».mi
ii aiįiii

Rytinių Valstybių Žinios
W*TERBURY, CONN.

MARIANAPOLY

Rengiame ekskursiją į 
Thompsoną, liepos 4, spe
cialiu traukiniu ir bustais. 
Darbas eina pirmyn ir tuo- 
jaus sužinosime kaip vis
kas bus. Yra tokių, kurie 
nori važiuoti traukiniu, 
lietuvišku, specialiu, o kiti 
bustais, o daug žinoma va
liuos savo privačiais ąuto-, 
mobiliais. Patarčiau vi- 
ktems lietuviams, kurie ga
li važiuoti kokiu norsrbū- 
du į Thompsoną Lietu
sių Dieną. Daug turi ka
rus, bet bijo vykti, nes to
je dieno je ant kelio labai 
daug judėjimo yra ir vi
suomet pasitaiko nelai
mių. Tai neturėtų išgąs
dinti lietuvių... jeigu jid 
atsargiai važiuoja ir per
daug nemaišo ajkoholiaus

; su gazolinu. O kurie ištik
rųjų bijo, tai jiems išeitis 
puikiausia... gali važiuoti 
SPECIALIU LIETUVIŲ 
į TRAUKINIU! Traukiny 
• būsi toli nuo pavojaus ir 

Užgrūstų kelių,.dvokiančio 
i gazolino. Galėsite trauki

ny pasivaikščioti, lietuviš- 
kai paūžti ir dainuoti. ir 
susipažinti su Bridgeppr- 

: to, New Haveno, Ahsoni- 
jbs, Waterbury’io, New 
Britam, Naugatuck ir 

į Hartford lietuviais. Nuo 
-Thompson stoties tiktai 
penkios minutės eiti į Ma- 

Įįi rianapolio parką. Tai vi
sai arti stoties randasi 
kolegija., Taigi lietuviai, 

. kurie norite važiuoti pra
neškite kunigui Kripui, 46 
CongTess Avė.

; STUDENTŲ OtJTING
Studentai turės savo Ou- 

ting liepos 28, prie Lake 
Quassapaug .

LIETUVAITES PASIŽY- 
2 MfiJO

Šiais metais daug lietu
vių vaikinį ir lietuvaičių 
baigė High Schools. Daug

mėlo. Kaip tai Ėleanor 
BaltrUšaitė, kuri išlaimėjo 
typewriting kontestą, ir 
Landžiute, kuri irgi pana
šią garbę gavo. Be to Ma
rė Alubauskaitė buvo Sa- 
lutatorian Waterbury Ca- 
tholic High. Minėtą kata
likų mergaičių High 
School šimet baigė 17 lie
tuvaičių. Labai gražus 
skaičius ir linkime joms 
visoms siekti mokslo auk
ščiau.

šiomis dienomis water* 
buriečiams pagelbsti kuni
gas Skruodenis. Girdėjo
me, kad per vasarą mums 
patarnaus kunigas Biskis, 
marijonas iš Chicago. Gai
la, kad reikia atsisveikinti 
su kunigu Skruodeniu, ku
rį visi, o ypatingai jauni
mas yra pamylėjęs. Jauni
mas yra labiausiai pamy
lėjęs. Gaila, kad negalė- 
sęs su mumis nuo liepos h 
ki rudens pasilikti. Girdė
jome, • kad jisai važiuos į 
Loweli; Mass. pavaduoti 
kunigą Strakauską, kuris 
važiuojąs sustiprinti savo 
sveikatą. Dieve jam padėk 
ir mes waterburiečiai mel
simės už jį. Jis čia jauni> 
mui pasakė neužmirštinas 
prakalbas. Visi jo kalba 
gėrėjosi ir rado įkvėpimo 
darbuotis Dievui ir Tėvy
nei. Kunigas Biskis irgi 
bus labai mylimas, nes ji
sai geras lietuvis ir labai 
gabus raŠėjas. jis yrą gi
minė garsaus rašytojo 
Petro Armino. Tai man te
ko sužinoti nuo jo sesers 
Newarke, New Jeršey. Ji
sai yra kuklus ir ilgą lai- 
kAskaičiau jo straipsnius 
ir raštus, ? bet iš slapyvar
džio nežinojau, kad tai jis. 
Atsisveikindami su kunigu 
Skruodeniu, mes" sveikina
me kunigą Biskį. Linkime 
abiem laimingos vasaros.

Lietuviai, darbininkai, 
jei mes norime Savo būklę 
pagerinti, tai visi tapkime 
Amerikos piliečiais.

Štai kame dalykas: šio
mis dienomis man teko su? 
sidurti su prez. Roosevelt 
atstovu ir jis man plačiai 
išaiškino Amerikos piliety
bės reikšmę. Jis sako: 
“Skleiskite lietuviuose, o- 
balsį, kad taptų visi pilie
čiais, nes lietuvių yra la
bai gabiu ir lengvai galėtų 
gauti valdžios darbus”.

Taigi mums lietuviams 
malonu, kada amerikietis 
taip gražiai' atsiliepia apie 
lietuvius.

Šį rudenį bus rinkimai 
miesto gaspadoriaus. Tai 
mes ir statykime lietuvi 
kandidatą, aptiekorių Jo
ną Benderį, mins yra tin
kamas tą vietą užimti. Vi
si lietuviai balsuokime už 
Joną Benderį. Jis dabar 
yra ildermonu ir yra daug 
gero lietuviams padaręs. 
Gavęs mayoro vietą dar 
daugiau gero padargų.

B. P. šilkauskas.

MARATHONIAN WI 
CLEANING CO. 

Pataisome ir Nuvalome 
čeverykus 

Ar j&u ttiiįote į mūsą aaxij% 
Vkų?

Mes atliekame visą eilę skrybė
lių valymo ir čevėrykų taisy

mo darbus, su valiausiais 
Įtaisais. .

Garantuojame savo darbui. 
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

attiksima jūsų darbus. 
FrleMah Brockton National Bank 
98 Main St., Brockton, Man. 

Tel. 8685
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WATERBURY SAVINGS BANK |
WATEBBURY, CONNECTICUT i i

Brooklyn Office >į
■ . ;; ‘H

Waterbury’o Savings Bankas BrocHyn’o Skyrius gali aprft- j f 
pinti tavo visus bankbg reikalus. ; į

Tos pačio* banko* knygut#*, kurias gavot* nuo Waterbury <! 
Saving* Bank galit* naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi ; l 

, tnnm*: j [
’ ' -J..

u 
i 

■i!
U

pinti toro virtu banko* rtikalu*.
To* pačio* banko* knygai#*, kortu

Bičkauskienė. Visi artistai 
puikiai išpildė savo užduo
tį. Daug ovacijų sukėlė ga
biam smuikininkui Grei
čiui ir p. A. Stočkiutei. 
Jiedu važiuoja i Lietuvą 
atstovauti Amerikos jau
nus menininkus. Apie šių 
jaunuolių gabumus nepri- 
seina nieko pasakyti, nes 
jie už tsave kalba — savo 
nepaprastais talentais.

Buvęs,

W*TERBURY, CONN. JONO KMITO EILĖS

TRA.VX3UEB*S CHECKS ' - *
FOREIGN DRAFTS

Ateikite me* jum* patanmiudme, ktip ir senoje Bahkoje.

~ 793-797 Bank3 į

rolės. Kalba taisiklmga iri Tarpuose dainų parapi- 
aiški, sufleris nereikalm- jos dvasios vadai, klebo- 
gas. Koncertinė dalis irgi nas kun. Norbertas Pakal- 
Latlikta gerai. Nors erkes-1 nis. ir vikaras kun. Jonas 
tras suorganizuotas \ tik Kartavičius pasakė pra- 
metai laiko, bet groja jau kalbėles. ., 
gana gerai. Jų uniforma i" 
rniki, kuri žavėja publiką. ! 
Orkestro vedėja, viena iš 
mokmių^nerginga, jtaisik- 
ingai ir gražiai diriguoja. 
Tik gaila, kad prie tokio 
didelio prisirengimo visai 
mažai publikos atsilankė. 
Bet negalima kaltinti per 
daug, nes visai mažai bu
vo garsinta, tai daugelis 
visai nežinojo ir dabar gai
lisi, kad neatsilankė. Ka
dangi tuo laiku pripuolė 
devintinių mišparai, tai a- 
kademikės gražiai - Sutar
tinai savo švelnučiais bal
sais juos giedojo.

Viešnios taip greit susi
draugavo su mūsų priau
gančiomis mergaitėms, 
kad joms* buvo net graudu 
skirtis. Gražus Šv.. Pran
ciškaus Akademijos nuo
savas busas jau 12 vai. 
nakties, sujudėjo pas Šv. 
Jurgio par. bažnyčią Jr 
staiga, pasipylė atsisveiki
nimo dėkingumai: laimin-. 
gos kelionės. Lai Augš- 
čiaūsis Jus globoja. Šios 
Akadęmikės su šia pat 
programa atlankys ir ki
tas lietuvių parapijas. Bir
želio 29, bus Elizabeth, N. 
J. Nepraleiskit jų nepama
tę. ’ J. Pabaliais.

BROOKLYN, N. Y.

“Mudu du? broliukai”, 
'mūsparapijosthema (the- 
me song)., dažnai skamba 
ir dar labiau parapijiečius 
sužavėjau matant kaip tie 
mūsų du broliukai kunigai 
taip šventai mus mokina.

Programą išpildžius, mū
sų Kleb. , kum Norbertas 
Pakalnis, šauniai chorą 
pavaišino. ’■

Sekmadienį, birželio 27; 
mūsų didžiulis choras iš
pildys radio programą iš 
didžiules stoties W. M. C. 
A, (560 kę.į 'nuo 3:45 iki 
4:00 vai. pb pietų (day- 
light saving time). šią 
programą bus galima be
veik visoms kolonijoms M UFir-ilo? Išli

HARTFORD, CONN.
Šv. Trejybės Lietuvių 

Parapijos Išvažiavimas vi
sai arti, 'birželio r 30 d., 
Charter Oak Park, W. 
Hartforde. Jeigu lytų tai 
atidedamas į sekantį sek
madienį, liepos 7 d., toje 
pačioje vietoj* Pirmiau bu- 
vo; paskelbta rengimo pik- 
ninko valdyba, bet nepil
na, tai praeitame susirin-. 
kime dapildyta.

Raštininku išrinktas Va
lerija Kaunietė. Kolekto
riai arba- rinkikai “aukų 
Pirm. A. Armaitis ir geras 
darbuotojas S. Šrupša. Pa
sirodė, kad rinkikai labą! 
daug yra gavę aukų, kad 
laikui atėjus mažai ką rei
kės pirkti, Žinoma, kleb* 
kun. J. J. Ambotas yra iš
važiavęs į Lietuvą, tai vi
si parapijoms deda pas
tangas, kad jam grįžus pa
darytų surprizą. Vieni ki
tus ragina ir dirbą. Tai 
nepamirškite Hartfordo ir 
apylinkės lietuviai, kad, 
birželio 30, parapijos išva
žiavimas. Viskas yra su
aukota, tik atsilankykite 
tuos dalykas Suvartoti, 

širša.

Dievas ir Tėvynė
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis ~ 
Bus lengviau kentėti

LIETUVIAI CONNĖOTI- 
CUT VALSTYBES 800 

METŲ SUKAKTUVĖSE 
f : *•..............

Kaip jau žinoma Šiais 
metais Connecticut gyven
tojai mini 300 metų šios 
valstybės gyvavimo su
kaktuves. Programoje ir 
lietuviai ima. dalyvumą. 
Chase Parke — Boulevard 
jau statoma visas anų lai
kų (1635) miestelis... rotu
šė su nameliais visų tautų. 
Lietuviams kaip ir kitiems 
rūpi pastatyti savo lietu
višką stubelę... šiaudais 
apdengtas namelis ir su 
lietuviškais ‘dressings’.

Tai kainuos jiems maž
daug apie $500. Jau lietu* 
viai turi šimtą ar daugiau, 
bet reikia dar daug. Jonas 
Bendleris vadovauja šiame 
ir labai sunkiame darbe, 
kad lietuvių vardas tame 
minėjime būtų iškeltas 
kuoaukŠčiausiai. Tik lietu
viai turėtų jam padėti. Ku
rie gali paaukokite pinigų 
arba kitokiais būdais pa- 
gelbėkite. Nes ištikrųjų 
lietuviai šioje valstybėje 
žymiai prisidėjo prie Ct. 
progreso ir jie turėtų Savo 
namelį kaip ir kitos tau-, 
tos ir savo, Lithuanian 
Day su paradu, kalbomis, 
šokiais ir paroda. Yra kal
bama, kad pats preziden
tas Roosevelt bus Water- 
buryje. Lietuvių diena dar 
nėra nuskirta. Manome, 
kad neužilgo sužinosime.

Linkime' Jonui Bendle- 
riui sulaukti gražiausios 
paramosnuo visų lietuvių. 
Apie Chase Park lietuviai 
daugiausiai .gyvena, tai 
būtų ištikrųjų negarbe, 
jeigu maža saujelė lenkų 
šiame mieste turėtų savo 
namelį ir dieną, o lietuviai/ 
kurių randasi daug dides
nis skaičius neturėtų.

Tai gražus mūsų išeivi
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinkt* 
nys.

šią knygą išgyrė visa 
rimtesniojl -spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
ir Tamsta ją, įsigyjęs>

Dabar yra geriausias lai
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny* 

1

«DĄKB1NINKOW Adm. 
866 W, Broadreay,

_ South Boston, Mass* _

PARDUODU
RANKU DARBO RĄŽANČIUS 

1 AŠ Jonas Sseslanckai, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaltifaotą koją ir būdomu 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rąžančius: juodu® 
arba rusvui sulig užsakymo.

Parduodu du rąžančiu už vie
nų dolerį; su persiuntimu $1.05.

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John Shislosky,
King’s County Chronic Hospital, 

. Ward K 42 
Brooklyn, N. Y.

J . Tel. 6-1086

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE - AGENTŪRA
Visokiu rūbų vyrami, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigu siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai!? knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
488 fgrk St., Hartford, Conm

C. BROOKLYN,N. Y.
GRAŽUS PARENGIMAS 

Birželio 21 d. atsilankė į 
mūsų koloniją šv. Pranciš
kaus akadęmikės iš Pitfs- 
burhg, Pa,, kurios puikiai 
suvaidino gražų teatrą bei 
koncertinę dalį atliko, ku
rių prisirengimui reikalin
gas didelis pasišventimas, 
prityrimas ir sugebėjimas, 
Viso atsilankė 21/auklėti
nė ir keletas Sesučių.

Teatro rūbai, kuriuos 
viską pačios pasigamino, 
pritaikinti prie kiekvienos

Liepos 4-ta d. jau netoli. 
Tą dieną, kaip ir kas me
tą, rengiama Lietuvių Die
na. ■. Rengimo komitetas 
darbuojasi, kad geriau ji 
pavyktų. Choro vedėjai 
miklina savo chorus, kad 
gražiai toje dienoje pasi
rodyt. šiai dienai yra or
ganizuojamas naujas, pri
augančių choras, kurį ve
damuz. J. Brundza. Cho
rą sudaro trijų parapijų 
jaunuoliai. Daugia u s i a 
duoda choristų tai Maspe- 
th’as. Grąžu, kad jaunuo
sius pradedama pratinti iš 
mažens prie bendro vienin
go ir patriptingo darbo. 
Lauksim jų 4-tą d. liepos 
pasirodant.

PARAPIJOS CHORAS

Sekmadienį, birželio 23 
cL įvyko mūsų parapijos 
piknikas ir aęraikžžfojv 
mas vienų . metų jubilie
jaus musų parapijos kuni
gų darbuotės. Piknikas ti
krai gražiai pavyko. Apie 
6 vai. vak. mažasis ir di
dysis choras susirinko ir 
išpildė gražią programą. 
Parapijiečiai gėrėjosi iš- 
gir^ Jaunųjų chorą, kliris 
lsusid6jo ifi virž 100-narių.l

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis^ ' susirinkimas į- 
vyko birželio X9 d. Prisira
šė naują, nare F. Šalinskie- 
po-. .• z

Išklausyta raportai iš 
apskričio suvažiavimo ir 
kuopos išvažiavimo, birže
lio 2 d., kuris davė pelno 
$14.36. Pasidarbavo U;Ka- 
zakauskienė, M/Dumbrau- 
skiene ir J. Terebeizienė. 
< Išrinko 4 atstoves į Mo
terų Sąjungos Seimą: S. 
Subatienę, O. Dobrdvols- 
kiėnę, O. Belevičienę, J. 
Terebeizienę: \

Birželio 30 d.< įvyks ki
tas M S. 29 kp. išvažiavi
mas. Darbuojasi toji pati 
komisija.

Geg. 28 d. įvyko "Beanp 
party” p. O, Janušonienės 
namuose. Visiems daly
viams, ypač p. Janušo- 
niams tariame nuoširdžią 
padėką už vaisingumą ir 
dovanas. / •

Mūsų kuopoje randasi 
dvi ligonės: M. Vincevicie* 
nė ir M.*Kivitienė. Linki
me jam pasVeikti: 
/ Birželio 11 d. sąjungie- 
tės surengė vakarėlį savo 
narei M. Kivitienei, sugrį
žus jai iŠ ligonines irįei- 
kė gražią dovaną, r-nai 
Kivitai dėkbją sąjungie- 
tėms už atlankymą ir do
vanas. ' Sąjnngiete

,1,/'o, , , .i,,,.■

NEWABK| Ni Ji Ur Šokiai /kuriems gros Young Melodians orkestras po
—- ^vadovyste N. Aleksio.

: Širdingai užkviėčia visus Rengimo Komisija 
Kelrodis: Važiuojant iš Hartford, Manchester,

New Britam reikia važiuoti per New Haven Route 
No 1 Boston Post Road iki Milford Turnpike. Priva
žiavus Milford Turnpike reikia važiuoti tiesiai i kalną, 
kur po kairei pusei randasi Maenner Chor Park.

Važiuojant iš Bridgeport ir Milford reikia važiuo
ti Route No. 1 Boston Pošt Road iki Orange Avė., 
West Haven, kur randasi Maenner Chor Park.

Lietuvos Vyčių organizacijos 23-čias. Seimas į- 
vyksta š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn. .

Visos L. Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 
visuomenė abelnai yra kviečiama šiame seime .daly
vauti,.■ ; .. . .7

Daugiau žinių apie .seimo programą ir parengi
mus bus paskelbta spaudoj,

; . A. J. Mažeika, *
. Vyčių CentroJPirm.< .

CONN. LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS IR DAINŲ 
. DIENA *

Rengia Lietuvių Romos Katalikų Susivienymo A* 
merikoj, Moterų Sąjungos ir Lietuvių Darbininkų Są
jungos apskritys lienos 14 d., 1935, Maenner . Chor 
Barki Orange Avė., West Haven, Conn. 1

Pradžia 12:00 valandą ryte. JŽanga. 25č., vaikams 
iki 10 metų įžanga veltui, nuo 10 iki 13 metų 10 centų, 
nuo 13 m, pilhavįžanga.

Dainų ir muzikos programą išpildys ŠV. Juozapo 
‘parapijos* choras iŠ Waterburio, vad. gerb. varg. A. 
Aleksiui; šv. Andriejaus parapijos choras iš New Bri- 
tain vad. varg. K. žalnieraičiui, šv. Trejybes parapi
jos choras iš Jiartford, vad. gerb. varg, V. Burduliui, 
Šv. Kazimiero parapijos choras iš New Haven,7vad. 
gerb, varg. V. StasevičįuL .

» Dainų ir muzikos programa prasidės 4 vai. pp.
1 Taipgi bus lenktynių ir kitokių pamarginimų. Bus

Birželio 23 d. Newarko 
lietuvių-moterų kliubas su
rengė p. R, Skipičiui išleist 
tuves Eikš kliūbo svetai
nėje. Svečių prisirinko 
virš 150. Ypatingai graži 
buvo koncerto dalis, kurią 
išpildė p-lė A* Stočkiutė, 
smuikininkas Greičius, daj 
nininkas A. Banys ir p-nia
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