
muninkas.
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SUŽEIDĖ DU ORLAIVIO 
- KATASTROFOJE

Venice, Italija — Liepos 
’ 9 dieną mirė Kardinolas 

Pietro La Fontaine, 74 me
tų amžiaus. Popiežius Pi
jus XI pasiuntė specialų

SUSIRINKIMAS
Liepos 9 d., š. m. įvyko 

Lietuvos Dukterų draugi
jos, po globa Motinos ŠvČ, 
pusmetinis, susirinkimas,

giamą pikniką, nes bus vi* j

......... Mftfa

j

J

tai
TOTĄ KUO 1915 MITŲ

MatalikM, hm Mrtnta ktUtiHItaNi 
•paudoe, neturi teista radini^ gerti Balny*

LDS. CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, liepos 23 d 
M. m., Darbininko Bedakci 
jos kambary (vyks LDS. 
Centro Valdybos susirin
kimas 7 vai. vakare* Visi 
Valdybos nariai kviečiami 
dalyvauti*

LDS. Centro 1

MlflĖKARDINOLAS 
LAFONTAINE

Norwood, Mass. — Lie
pos 10 dieną, Canton-Nor- 
wood aerodrome įvyko or
laivio kątastrofa.R. Beas- 
ley ir Johnson Bennett, 
abu iš Canton pakilo orlai
viu ir sugedus inžinui iš 
1,500 pėdų aukštumos pri
verstinai turėjo nusileisti 
tarp Chapman ir Wash- 
ington. gatvių į kiemą. A- 
bu lakūnai sužeisti ir nu
vežti Norwood ligoninėn.

N. Y. POTVYNIAI PADA- 
12&MIUJ0NUS 

NUOSTOLIŲ
Albany, N. Y. — Iš upių 

ir ežerų išsiliejęs vanduo 
New Yorkd valstybėje pa
darė 25 milijonų dolerių 
nuostolių ir nusinešė v. 40 
žmonių gyvybių. Dar apie 
3,000 žmonių tebėra be na
mų.

DApBIJflMKAS
AMERIKOS UBTŪVTO R. K. ŠVENTO JC

<mnw
__ _ .. ............. ......... -.. ..........

Į J. Valstybes Susirūpinusios 
Abisinijos - Italijos Ginču

M kNEttlS SVEIKSTA

P.
u, Mass. — Kun.S. 

peižis, šv.r Jurgio par.
Magą.) - klebo- 

sunkios “appęndi- 
operacijos, dėkui 
sveiksta, šeštadie- 
113 d., jau gal bū-, 
namusllsetis.

DR.

Kaunas i Praneša, kad 
[Lietuvos konsulas Sao Pa* 
blo, dr. P, Mačiulis, dėl ku
rio. ten su vietos lietuvių 
kolonija kilo nesusiprati- 
mų, atšaukiamas į centrą 
ir netrukus iš pietų Ame- 

JO EKSCELENCIJA VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS/Kuris Lie- pkos grįžta.
tuvių'Dienoje, Liepos 4, Marianapoly, Thompson, Cohn., atnašavojšv. Mišias, NAUJU TAIKOS PLANU 
laimina tūkstantinę minią, suvažiavusią pasigerėti Lietuvių Kolegija ir ją ir PALAIDOS ABISINIJOS 
laikraštį Darbininką savo centais paremti. Jo Ekscelencijos dešinėje klupi ku- NEPRIKLAUSOMYBĘ 
nigas J. Švagždys, LDS. Centro Pirmininkaę ir J. E. kairėje klupi kun. S. Drau- I --------- —
gelis. f ik ‘ I Londonas. — Anglijos

_—T—_—"‘j’' Jininisterių kabinetas švar-
L. L. Paskolos Bonų Turėtojams Žinotinafc”£Ž»&£:

' > I k , ~ MIob - Abisinijos ginčą,

“BLOGAS ORAS" KEH-1 
KlįS "LITUANIKAI F

Kian
. NewYork — Nors ALT

ASS valdyba nebežino kur 
dėti gautą iŠ Lietuvos tūk
stantį dolerių, bet “Litua
nica II” dar vis negali iš
sirengti kellonėnl Lietuvą. 
Trūksta tai šio, tai to. Lie
pos. 10 dienos, socialistų 
*^etegraiha”lalfef‘‘tjftua- ri Pigrind» statyti reika- 

negalėjo svorio bandymų' Anglija stengsis visais ga* [daO'ti- Vadinasi “LitS ^fed<us paSal,ntl ka<

PASIBAIGĖ STREIKAS 
ODŲ FABRIKE

Visą mėnesį trukęs di- ? 
džiausiaihe Vilniaus odų 
fabrike “Turs” darbininkų 
streikas 'šiomis dienomis 
baigėsi ir darbininkai nuo- ; 
birž. 27, grįžo į darbą, į 
Streikavo viso 200 žmonilį

Washlngton —* Liepos 11 
d, Jungtinių Valstybių se
kretorius Cordell Hull be* 
sikalbedamas su Italijos 
ambasadorium Augusto 
Rombo pareiškė, kad Ame* j 
rika yra susirūpinusi įvy
kiais tarp. Abisinijos .ir L 
talijos/ Jis pareiškė viltj, 
kad bus surasta išeitis be 
karo.

Tuo pačiu laiku Angli
jos užsienių reikalų minis* 
teriš Sir Samuel Hoare pa
reiškė, kad nors Italija tu- 

į- 
lavlmus Abisinijai, bet

tca II” dar tebestovį Nęw 
gbrke ir laukia “gero oro” 

e lėkti į Lietuvą, bet ban
dymus daryti. -

Kada “Lituanica II” lėks 
į Lietuvą, tai tik ALTASS 
vyriausias bosas, socialis
tų “lyderis” gali pasakyti.

Lietuva tebesiunčia pini
gus, nes mano, kad “Litu
anica H” dėl trūkumo pi
nigų negali išlėkti.

Iš gautų Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų turėto
jų laiškų, atrodo, kad šiuo 
reikalu, vistiek, turimą kai

ABISINIJA PRAŠO TAUTU 
S4J0NG0SPAGELB0S -
Addis Ababa — .Šiomis 

dienomis karaliaus Hailė 
Selassie’s valdžia pasiun
tė raštą Tautų Sąjungai, 
kuriuo prašo Tautų Sąjun
gos tuojaus sušaukti Ta
rybos posėdį, kuriame bū
tų išspręstas Italijos - A- 
bistoijos ginčas. ,

“Darbininko” Radio”’ 
Programa

šeštadienį, liepos 13 dieną, Darbininko Radio 
Programa išpildys Nashua šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos Radio choras, solistai ir solistės, vadovaujant 
muzikui J. Tamulioniui.

Kelios savaitės atgal Nashua’iečių Radio choras 
dainavo per radio ir tas dainavimas visiems labai. Jei
gu Gerb. Darbininko Radio Programos Klausytojams 
ir ši programa patiks, tai Nashua’iečiai žada dažniau 
atvykti ir išpildyti programą gražiomis dainelėmis.

Taigi šeštadienį, liepos 13 d., prašome visų pasuk- 
< ti savo radio rodyklę ant 1410 kilocycles ir klausytis 

lietuviškos programos iš WAAB stoties, Boston, 
’ Mass. Ęasiklausę, prašome nepagailėti cento ar trijų 

centų pašto ženklams ir parašyti kaip patiko Ši Na; 
shua dainininkų programa. Rašykite: Darbininkas, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. arba Station W- 

i AAB, Boston, Mass. v
1. Stoties pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo ir

- Pranešėjo kalba.
3. Oi, laksto vanagėlis ...........

Loja šunes .............. .................
Nashua Radio Choras

4. Sena jaunystė ......................... 
Solo L Tamulionis

5. plonai........k....................  ....
Nashua Radio Vyrų Choras

6. Čia gėlynai puošia sienas........ .
Duetas: O. Skirkevičienė ir J. Tamulionis

7. Užmik, užmik ........ ......... .......    Brohms.
Solo— O. Virkauskaite

8. Darbininko Radio žinios ir Pranešimai
9. Oi žirge, žirge .................  ...... Vanagaitis

Verda bobą kukulius .a. ...........    Aleksiš
Nashua Radię Choras ’ *

Darbininko Radio Programos Vedėjas ir Pranešė
jas muzikas Rapolas Juška; akompanuoto ja muzikos 
mokytoja p-lė Marijona Treinavičiutė.

kurių neaiškumų. . r- - 
Pirma, kai kuriems bo

nų savininkams nėra aiš
ku, ar už bonus yra apmo
kama pilnoji jų vertė. Šiuo 
žysiu tenka pabrėžti, kad 
atperkami.: bcmį yra ap
mokami pilnąja, arba, taip 
sakant, jų nominaline ver
te, su palūkanomis už 1935 
metus.

Antra, kalbant apie 1935 
m. palūkanas,. nesant ku
ponu už tuos metus, kįla 
abejonių dėl palūkanų ap
mokėjimo. Kaip bonuose 
yra paminėta, palūkanos 
už 1935 metus yra apmo
kamos drauge su bono su
ma.

Jrečia, kai kas mano, 
jog suteikta galimybė pra
tęsti % bonus nuo 1 ligi 10 
metų būtinai reiškia, kad 
bonai negali būti pratęsti 
trumpesniam -laikui kaip 
tik dešimčiai metų? Tokia 
nuomonė yra klaidinga. 
Kas pageidauja, gali'boną 
ar bonus pratęsti viehie- 
riems, dvejiems, trejiems 
ir taip toliau metams, bet 
neilgiau ligi 1945 m. liepos 
mėn. 1 d. Taigi, nėra būti
no reikalo pratęsti boną ar 
bonus dešimčiai metų /

Ketvirta, kas turi dau
giau negu vieną-boną gali 
kai kuriuos pratęsti ir dėl 
kurių pareikšti pageidavį- 
mo apmokėti. . r 
. Penkta, kas nori pasilai

kyti bonus nepratęstus, jų 
reikalai nebus nuskriausti. 
Apmokant jų bonus bet 
kuriuo laiku, bus taip pat 
apmokėtos ir už 1935 m. 

........... i palūkanos. Tik dėl toli- 
... Martinonis mesnių palūkanų 1936 me- 

/ »* tais bus reikalinga pasirū- 
.... Vanagaitis pinti gauti papildomus ku-

.... Vanagaitis

........ . A. T.

ponų lapus.
šia proga Pasiuntinybė 

dar kartą prašo - bonų sa
vininkų nesiskubinti jų tu
rimų bonų reikalą atlikti 
tuČ-tuojaus. šis pageidavi
mas yra reiškiamas ne dėl 
to, kad bonų turėtojų rei
kalas vienokia ar kitokia 
prasme nebus patenkintas, 
bet tik todėl, kad šiuo lai
ku Pasiuntinybė bonų pra
tęsimo ir apmokėjimo at
žvilgiu turi “pilnas rąn-

.11108 - Ąftisinyos ginčą,.
IŠVAŽIAVO EtlN. STRA.:|

kintų Abisinijos nepn- 
KALiS^A» klausomybę.

kun. Praneis W Sakaus- j.|aUjOg ;S6Sfland
ka^Įfetavių par. ir Ethiopijos originalę pro 
klebonas iIvaztavo^ęne- ^H Italija turėtų 

Ibiui 1,Oolera4<F>«^uo- _0ii^ .kon^J . 
ti sausu - sveikuoru irpa-| y* f+-.-.z 
ilsėti. Kum Strakauskas B& to, Italija nori uzd^i 
pereitą žiemą buvo dažnai kltose
^narnas slogų - sir- bl^Xlsi &osios vate- 
^7“ .V . , \ . ijtybės siekia pasmaugti A-Besivazmedamas ji sį hisipiin '
daug patirs ir. sugrįžęs, sa-Į - 
praneš mums nmijiėnų. Į SUŠAUDĖ 5 BANDITUS 

Tėvas Skruodenis MIC.Į '■ . : .
laikinai yra; užėmęs kundStrakausko vietų, LoweUy. I o VĮadivostotas, Busną — 
Linkėtina pasekmių abiem p0VJe.t’i ^udelia! sušaudė 
tėveliam. penkis banditus, kurie bu-

2____ :_ ' įvo nuteisti už dešimts
TfiVAS' AUKšTIKALNISlžmogžudyščių. ^Vadinasi 

SVEIKSTA . į sovietu komisarai nebe- 
t, ‘ Įspėja šaudyti kruninalis-

Aukštikalnis, daUg jų priviso dėl
S- į komunistinio režimo Ruši-
dave šy. &yziaus^ Lietu-Sovietų budeliai šau- 
vių Ligoninėn, Chicago, Į j0 duonos prašančius, iš- 
IH. Jam darė aklosios zar- žadėjusius. žmones, šaudo 
nos operaciją. Jo tėveliai kriminalistus vaikus, ku
ponai Aukštikalniai* Dor- rjUOs išauklėjo ne'kmkš- 

, chestery,. dabar gauna ži-UUnys, ne* kapitalistai, bet 
, n^U J0# ligoms sveiksta, “prietarai” komunistai 
, Jo pasveikimui yra kalba- bedieviškoje dvasioje, sali- 
maždaug maldų ir laikoma Lj0 vągius ir plėšikus, ku- 
mislll’ . - ■. -- ’ rių pilna Rusija. * .,

TILŽĖJ® NUBAUD6 |
ČIGONE MIRTIES UĮgTUVA TUBI

/ BAUSME PJSBDAUG PINIGŲ
1932 m. rūgs. 11 d. Pa-Į Kaunas — Birželio 15 d. 

kalnės anškr. čigone FIo- į Ameriką ALTASS’ui Lie- 
rentina Hadenbauh pužų- tavos Aėro Klubas pasiun- 
dė savo vyrą ir paskeltoj tė $1.000.00 antrajam 
kad Jis išvykęs į Klaipė- transatlantiniam skridi- 
dos kraštą. Tačiau visoje mūi. Tas parodo, kad Lie- 
anylinkėje ėjo kalbos, kad [tavoje pinigų yra perdaug, 
to Žmona Florentina jį nu-[kad tokiam sportui kaip 
žudžiusi. Birželio mėn, ke-1 skridimas Švaisto tukstan- 
lias dienas posėdžiavęs | ‘
Tilžės prisiekusiųjų iteis* 
mas čigonę Florentiną Ha
denbauh nuteisė nubausti 
mirties bausme.

kas” darbo. Viena * antra 
savaitė jūsų reikalavimui! 
patenkinti, tikimasi, nesu-^iM/vcūviuo o.i.uu«ui<į pa
darys didelio skirtumo. O kutinė karvutė, negu ALT- 
tųo tarpu Pasiuntinybei ASS valdvbai, kuri antra- 
tinkamai atlikti savo pa* jam skridimui turi ir taip 
reigą bus labai daug pa-perdaug pinigų ir juos 
gelbėta. (Švaisto neduodama visuo-

Lietuvos Pasiuatiiiy$¥. I menei apyskaitų.'

GRĮSTA NAMON . .......... ....... ....... „
-----—I ęokių gėrimų, valgymų ’J 

; Liepos 8d. „9vai. * ryt&l 
kun. K. Jfcfikus išvežę b - 
Š*u šv. Petrė bažnyčios mi
šių tarnautojus atostogų į 
Dieviškojo žodžio Tėvų 
Kolegiją, Island ‘ Creek 
Duxbury, Mass., pajurin. 
Dvasios . Vadas turi tris 
gerus pagelbininkus šu sa
vimi: kliėrikus Baltrušiū- 
ną ir Daunį tr Harvardo 
Medikos Studentą Petrą 
Zarecką. Vaikai karališkai 
paatostogavę grįš namon 
liepos 13 d. Beabejo, jie 
bus geradariams dėkingi 
visą metą.

LEIDŽIA ATOSTOGAS

Kum J. Skalandis, Pea- 
body ir Lyrino lietuvių va
das leidžia pastarąsias dvi 
savaites Šo. Bostone ir <- 
pylinkėje atostogaudamas,

PADARĄ OPERACIJA

šokiai
^ KELRODIS: Važiuokite " 
iki Fęrest Hills ir iŠ tenai ; 
imkite Dedham line karą 
ir važiuokite iki Beech St., 
o tenai bus ženklai nuro* i 
danti pikniko vietą.

Valdyba,
f — •        ■

MIRLDR. DOWLING

Liepos 10 dieną mirė Dr. 
J. J. Dowling, 65 metų am
žiaus,, buvęs Bostono Mieš
to ligoninės viršininkas 
per 21 metus. Laidojamas 
.šeštadienį, liepos 13 d? iš 
Immaculate Cpnception 
bažnyčios, Harrison Avė., 
10 vai. ryte Mt. Calvary 
kapuose.

McKNIGHT IŠLAISVIN- 
. ‘ ' TAS ..

iCiais. ■
Bet Lietuvos biednuome- 

n& skursta ir vargsta.
Aero Klubas būtų daug 

geriau padaręs ta tūkstan
ti doleriu atiduodamas su
variusiems darbininkams 

Į ir ūkininkams iš kurių už 
mokesčius atimama pas-

Liepos 10 dieną, Gub. * 
Curley dovanojo bausmę* 
Edwin T. McKnight, buvu
siam uždarytos bankos 
prezidentui, kuris buvo nu
teistas nuo 4 iki 5 metų 
kalejiman už “išaikvoji- 

taip vadinama ‘cukrine’lr 
kalėjimo gydytojas pareiš
kė, kad jo gyvenimas 
trumpas ir todėl gub. Cur- 
ley Jo pasigailėjo.

VASARINES MOKYK- 
LOS PRADŽIA

Liepos 8 d;, 8:00 vai. ry
te, Sv.'.Petro parapijos va- 
Barinė mokykla iškilmin- kurname padaryta-daug mišiomis.

svarbių nutarimųbutent: g kįbonM Z
nutarta surengti ueposzi p Virmauskis. Vi* 
d. s.*m. metinį išvažiayL Sį vaiReliai buvo gražiai ir

vo naujus skyrius, ir 9:00 
vai. jau pradėjo mokslą, 
turėdami Seseles mokyto- ' 
jas. Mokinių užsiregistra
vo virš 200, ir kasdien a- 
teina naujų. Vaikai yra Ja

Liepos 9 d., ryte, Forest 
Hills Ligoninėje Dr. ,West 
(Vyšniauskas) pasekmių- 
gai nadare aklosios žamos lcjuunu wa>IkvuJ1. 
operacną nopiai Pranciš-|mus>>. McKnight susirgo 
kai Zaletskienei, pono Do-, * 
miniko Zaletsko žmonai. 
Ligonė stiprėja.

mą (pikniką) Munchback 
parke, Beech Street, Ros- 
lindalę. Mass. Vieta vi
siems labai gerai žinoma 
ir gerai privažiuojama.

Valdyba deda visas pas
tangas, kad užganėdinti 
visus atsilankiusius, Taip
gi Įvyks visokių žaidimų;

Jauni ir seni visi įren-
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besulaikys altaristų 
. Ne giedra, nė’lytus. 
, SU Diev! Važinėjame!*’ 
*■ Taip Šūkaudami alto* 
tiriai, pakilę dvasioje, at* 
risveikmo su mylimais tė
teliais ir iškeliavo į toli
mą Dp^bury praleisti ^sa
vaitę atostogų. Koks ma- 
tetiumSs ir džiaugsmas! 
Kokios šypsenos ant skair 
žčhį veidų! Kelionė auto
busų atrodė visai trumpa.

bučkių jų raumenis, o vin- 
duo glamonės jų sveikus 
kūnus. *

Ar čionai mes būsime?; 
Ar mūsų keliones tikslas 
atriektas? Taip! Galite iš
lipti. - ■

Valio! suskambėjo bal
sai. Valio! Suaidėjo atgar
siai!

GtAJlSlAJtALBIAlV StAN ‘S OP TĘL. SO, BOSTON 0554
848 W. Broadw»y, Bo> Boto, IČmž.

t -

KUHMMmaM

> Susipažinimas sa Virta
Miramar arba vieta; kur 

altaristai atostogauja rau
dasi Island Creek, Maas. 
Kadaise tai bttvo pono Lo- 

kilpti rittfivifož 44 myMaa,^ mtiolio npo- 
tt ftki! AM kalnelio tarp 2.‘Pa,?.kul(
pjuftil ir kfevtį stovi ppofr
pus namas. Priekyje par- l ?ė1’ nupirko tą žejnės plb- 
las d išbraižytas gražiaisvingiuotais takeliais, apso-j Juozapo^ Seserims. Lai
dines margomis, kvepian-čiomis gė^inis. IrilptitĮ v 
toliau metasi į akis gražus ttfiįya -- Jitta? nušviesta Į 
saules spinduliais.
t Griebti griebė altaristų Dieviškojo žodžio viėnlio- 
ęirdis tasai puikus regi-r 'J " ‘ x " 
nys. Jie įsivaizdavo ilgas 
valandas vandenyje, kuo
met saulės spinduliai mari

. bučiuos raudonu Į
•etoeoe

MUZIKAS j

P&silnfrstę; pajuokę įfcJ 
simaudę — žygiuoja 1 Val
gomąjį kambarį išalkę 
jerneliai. Maldą atkalbėję] 
— darbas prie stalų. Kaip 
skani.ta sriuba! O gi meį 
sa, sviestas, duona! Pyra
gaičiai ir saldumynai! 
Kaip mandagiai patarnau
ja viens kitam; kaip kuk
liai atneša prie stalų!

Uefaviškoji KM
~ Pavalgę, sueina į ben

drąjį kambarį. Pažymima 
^vų pMišvebrimai berne* 
ių auklėjime, todėl berne

lių pareiga tėvų neužmirš* 
1 štai! dabar geras lai- 
!asa«Hssž® ? 

haa? SaSuiĮraffii &_ 
Maloniis laiškeliai skrenda feW 
meilės sparneliais į SaJ^otadfehyje, uepo d. 
Bostonų, 1 Montello. į K>

■ ' Ti

klusnumu savo vadams ir J 
asmeniniu švarumu. Kaip 
nuoširdus jų juokas, kaip 
linksma fi nuotaika, kaft 
sutartinai kalbumo* mal
doj

Eaučka negalėdamas dar -—   -
metiku.jietGš tgmtf žaidė liepos 2,L Parapijinės
outfieldp#*-mokyklai tu^jo

RUZUOS MOKYKLA
M.'TretaaviąHt8, moky> 

' 9ja>/ moko mankos pianu. 
Ji yra baigusi

-MAMOrOMN

444 ». 8Uth Nteeot,

Pirmadienyje iškeliavo 
44,altaristai kai kurie 
ištįalę, praleidę Beiną mie
ste — dabar tie patys ‘ber
neliai jaučia atmainą. įsi
vaizduokite sau stlprea- 

tįs parodyti savo dėkin-|uius barnelius# jų mtudo-
guma. jc;iU'iXJ5VJ0»it.e lietuvio-1 —r —r—^T''"TT’ 
kai sW«‘

įsteigta Kolegija berne- 
Jįiams, iiorintižms; tapti

I liais bei misi jonieriais.
prlttaukišiičios Apylinkei

.Šthi graži vieta sviedi- 
U|hiui (baseball) Žaisti. Ša- 
cj lyj jaukus ežerėlis į kurį 

čiurlena šaltįtiėlis. Kelefas 
tiltų jungia abu ežerėlio 
krautu. Į vakarus matome 
tris ‘tennis cėUrtg’ ir hand- 
ball alieys”. Kuomet etas 
draudžia' ore Žaisti, na-

ūmai ,
'rečiadien., liepoe 10 d.,

Moko mUrikos, piano f 
į ir dainavimo. Speeia- 

fes pamokas duoda 
vaikams. »

> Adresas:
! 933 E. Broadvvay, .!
i SO. BOSTON, MASSAi ~ _
1 - s^ldąme miege.
■g--1;....  1 1 1 * i Kiekvienam berneliui ats-

- 1 nVA¥ A T A I įkibąs kambariukas —švie- 
oru,..

JUOZAS tUHYS't i Altaristų dvasios vądai 
* t |Kun. Jenkus Ir Kiru Pet-

| rauskas, seminaristai klię- 
| Į ribai Antanas Baltrušiū- 

naš ir Jonas Dauriis, Har
vardo medicinos studentas 

11 Petras Zareckas, Bostono
> | [kolegijos studentas Jonas 

į [ Bąruoiis ir pastarųjų asme 
. Inųpagelbininkai‘-—Žarėi- MMHMtMtHūiuiitiiuwhiiiti«iiiA,ntniHi>n<«hH«Mi>«w.Qę| jęgį B^leponis A. * Itusteika

\[ JermolaviČius parodė kaip 
Į turi būti paklota lova ir 

Įį sukabinti drabužiai.
II Dienos Tvarka
[ 6:45 Ryte Skambutis 
į keltiš.

Į[ 7:00 Koplyčioje Rytmetį-
* nes maldos, kurias vi- 

r si kalba lietuviškai.
7:00 Šventos, Mišios. v

į Užkariauja Vidų
t ičorinems aplinkybėms 
[pasidžiaugę, įeina būrys į 
namą. Parode vietas kur 

[nuvargusios akutės ūžsi-

nttn<i<ii«nniitnni<t<niiHini*OHimiiuim<iM

ADVOKATAS

414Broadway, S. Boston, Massf [/

•' - Tel. So. ‘Boston 0948

* GYVENIMO 
. Tel. Parktyay 1864-W

‘. Friiekęa Advokatas

JUOZUS B. GAItlUS
Veda .visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway)
* •• Įtatttį Boston,

U Telefonas: Soti Boston 2732 
L , Namų: Talbot 2474 . 
LirMr ■ rJ-r-:,Ti-i";- ,

r .M J. GIMUS
I: ; aMosatąs ; I

598 Easi Broadway?
; f SO? BOSTON, MASS.

Tek 1761 Boom3Į
* U^Bidence: . :

iŠ Thomas PJL, Tel. S. B. 1043

£
io

oim bblf tol

U yw
k«0p<» 

žais su Boston G 
tmi. žaidimas* Jv

UUEEN AHN LAUNDRY,
ė, n - .. ■ ‘ ** |

.....yritu
Skalbiame Ir protiname visokius

LIEr

drabužius. Me» paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambrldfe, Brfjrhton 
Dorchester ir titttę. Pamaukite 
ir patylite, kad giunate patama- 

vimi už pigia kaba. ’
7-9.MUiry Si., B#, Bton

L-...; M . ,

BRŪNIS KONTRIM

gera ir malonu išgirsti pa- Darbininko Rudakeijo j e 
gyrimo Žodį apie savo vai-[lankėsi garbingi svečiai įl 
ką, taip jauku buvo klau-[Pennsylvanijos, būtent: 
Syti, kada vienuoliai, įsi-[KuU. Končius, Mi
žiūrėję į mūsų lietuvių Carinei lietuvių įmrapijos 
skaisčius jaunuolius, ne- klebetas,. KWt tJaumam 
galėjo atsistebėti bernelių taį G&ardville lietuvių 
pamaldumu koplyčioje, pa-į parapijos klebonas ir Kun.

i * . « * . ' Mikšys, Nėw Pkiladėlphik
R fl E T A R A t lietuvių parapijos klebono

•.T *. • 1 " 11 w * padėjėjas- Garbingi sve
čiai apžiūrėjo Darbininko 
spaustuvę, namą ir džiau- 
gėsi, kad LDS.. per 20 sa* 

j vo gyvavimo inetų suge
bėjo tiek- tinto įsigyti ir 
išleisti didelį ir turiningą 
du kart į. savaitę laikraštį kito užsimokėt?^savo duok* 

[Darbininką; ’ les, kurie ėsate suspęnduo-
Kun. Dr. Končius uzkvie- jį. - jėi visi uŽšindožesim 

te iš Centro . kalbėtojus, 
kad riidėnį atvyktų otga-

___________________pįzuoti tt®. kuopas.. Jis' 
= Tel. So. EGsion 0828 / H užtikrino, kad pabaigoje

I LIETUVIS DANTISTAS ? rugsėjo Vmeįesy jo vada* 
IŪR. M. t GASPES | Sfa&e®1**' 
B, Arti Municipai Būildiiig į - Kliu; Dauinaritas ir fcuil. 
I 525 E. Broatoy, 8. Boston | Į Mikšys taip pat pažadėję 
I ’ i | padėti suorganizuoti LDS
iNuo 9.ikitf12ryte Ir nuo-1.89 »1-| Į kuopas. ' :
55 ir nuo 6 ft£ 8 vaE vakare. Ofl-s t tgcj 
= sas uždarytas sūbatos vakarais irs | VentraS aeKOJO

, |nedSldfeniai8,^taipgi iriomis nuo | Garbingiems^ VUdUnlS ŪŽ 
nuoširdžią paramą LDS ir 
Darbininkui. ‘ * *

Kadangi LDS. Centro 
Sekretoriui ir Skelbimų 

[skyriaus vedėjui besilari- 
jkant Baltimore, Md., Phi- 
tladelphia, Pa., Chešter, 

į Pa, ir kitose lietuvių kolo
nijose Gerb. Klebonai la
bai nuoširdžiai pažadėjo 
remtį ir platinti Darbiąin- 

jlką ir organizuoti LĮ)S. 
[[kuopas, tai neabejojame, 
. kad rudens sulaukus susi- 
j [lauksime keliolikos naujų 
[[LDS. kuopų Pennsylvani* 

jos valstybėje. **
I : FI

DR. ROGER J. AB1ZAID
Tet Devonshire 7906

OFISO VALANDOS: ?

čiams. '■• ĄmjHz

VYČIŲ 8U8IBINKIMAS

L. Vyčių 17 Algirdokp. 
pusffietiriis susirinkimas 1* 
vyks sekantį 'antradienį 
liepos 16 d., 7:30 vai. vak. 
yyeių kambary.

Viši nariai dalyvaukite 
susirinkime, nes yra svar
bių reikalų, taipgi malonė-

3 Malden Street, 
Boston ‘

. Lietuvis Dantistas.

(ūtoRAūteS).
' ■ Tel. So. Boston 2300 -

414 Broadwąy, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaE 
rytd, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietą i? 
nuo 6 Iki 9 Ė vakare, šventą dienį 

pagal susitarimą

masis. • 
7:45 Pusryčiai. 
SM-r 11:00 įvairus žai- 

p dimait 
tl:15 Maudymasis.
12:00 Aplankymas šv. Ša- 

kramento.
12:15 Pietus*
1Ž:45 Žygiavimas įapyliti 

<. kės įdomesnes vietas
k. t Piymoutii Rock, 
Dnsbury,Beaeh.

4.00 žaidimas - maudy
masis. ’

Į '6:00‘ Vakarienė? : - ‘ * 
L 6:30 — 0:00 Laisvas lai- 
I kas: ‘ skaitymui, rašy-
Į - mūi'(vakarais įvykS- 
f ■ — ta koncertai., ir iliiis- 
į * ’ truotos paskaitos) r ’ 
į 9:05- Vakarinės Maldės.
J 9 tia-8įi>. z

• TeL So; Boston 2000
‘ Idottnds DMrfUUs • '

A. I. KAPOČIUS
251 W. Broatoy, M Boston

■ • A '. *•

Ofiso vafando* nuo ė iki 12, nuo 
1:30 |ki 6 ir buo fl;30 Ikl 9 r. v. 
Seredomis nuo 9 Iki 12 dlenę. 
Subatomis nbd 9 iki 6 vai; vakare. 
NedSItmiiis' Into > ik! 12 W. dieną.

. K. .. (pįųpil agtarfų .

S«l. fa4wfe«A* ėsso.

JOHN REP8HIS, M. D.
(BEPŠVSj;- 

UKTUVIM GYDYTOJAS

Ofiao Valandos: 2—4 ir 6^8 
j <
lamp.‘ Inman arti Central Šefo 

] Cambridge, Majia.

DU. J. LANDŽIUS 
(SETHOUR) 

LIETUVIS dYDYTpJAS Dt
~ DHIKtJRGAS. ‘ ‘
534 E. Broadtvay

Soirth Boston,r Mass/ 
. M South 27# 

Jei neatsiliepia tai Saukit:'
.. , JBftfnįuin OTB’ t

ACĮUOS

-Rigal’ sutarti ą r kčr 14 
ąltorlstų iš šv> Roko para
pijos, * Montello-,.: -kunigui 
Petrauskui vadovaujant. 
Tuojaus . pasirodė, tikras 
di-auglŠkutnas. Viens su 
kitu susipažino, kartu Žaį- 
džia. kartu, Jihksmiuasį. 
Ntioširdp# jų bičiuliąvteia- 
ris yra stačiai jaudinantis.

L Pirmadienį, liepos 15 die
ną, 7:30 vaL vakare įvyks 

[ Federacijos skyriaus susi
rinkimas, bažnytinėje sa
lėje, West Fifth St. Prašo
me dalyvauti. Valdyba.

VYCIAILALMĖJO

.Bu birželio mėnesio pa
baiga pasiMįgė pirmoji 

ĮnusČ Hub Lygoš .basėbali 
Įžafdiiįų, . Šį pirmoji puse 
Į Vyčiams buvo labai nepa- 
Sėkminga, ties geriausieji, 
tymo metikai. LauČka ir 
Preškhiis nūo pat pradžios 
tapo Mtžeisfi; pirmam nąm 
ką, o antram koją ir abel- 

[įai visam tymui kaž ko
dėl. nesisekė. Bet . liepos 8 

j d., Columbus Stadiume į- 
vyko pirmas Žaidimas ant
ros sezono pusės ir čia Vy- 

Įčiai parodė naują pasiryžk 
jrfią. Žaidi su Boston Ath- 

Ifeticš ii Back Bay Ir lak 
1 mėjo B prieš 7i Klimas, 
[metikas parodė savo seną 
Tormą, o gaudytojas Kun-

___ _ ^__„Jėsiine 
duoklės į Centrą, tas padi
dins mūsiį kuopos atstovų 
skaičių seime.,

Taip pat atsilankę į su
sirinkimą turėsiteprogą 

ir finansinį stovi. ' <.
Kurie norite važiuoti j 

Vyčių seimą, turėsite pro- 
g4 Įeiti į atstovus, nes bus 
renkami šį kartą*

Visi į susirinkimą ! ’
4 • Valdyba.

CAMBBID6E, MASS.
PADĖKA ,i;

Širdingai dėkoju visiems 
Parapijosišvažiavime, Ro
muvos parke, birželio 30, 
darbininkams-ėins, auko- 
tojamš bei dalyviams, už 
pasidarbavimą it aukas 
kaip Čambridgečiains, taip 
ir brightoniėčiamš. Lai 
Dievas visiems gausiai at
lygina.

Grybo peilio nUo laimėji
mo likslpie $300SuvįrŠir 
nuo išvažiavimo apie $ 150.

žGėbonaS.

GBADUANTįJ
■ ■ • T»inrr>rr*r‘ i ■ PIKTI 1MAI5

DAHV'St

Batnatykrie ptilklntiAltifa SoBtono 
prieplaukos reginius, gražkuislbi A- 
klano laivus, didžiausius pasaulyje 
žuvų plėrus, žuvininkų ‘laivelius ir is
toriškas vietas. Pasinaudokite’ pulkit 
jūros , kelione t?aiBUtydainI daug gra
žiu f f intetėslngų Nantaskot BSadl 
reginiu.

Plaukiant puikiais gražinta, baltais, 
švariais- laivais, ■duoGarna skanūs už
kandžiai, Nokintieji paslvažlnštl Juro
mis, paimkite elevelterį ar bosą flęl 
Ęowe*s Wbarf, kur rasite pulkiaus 
patarnavlnią Dčl specialią, ekskursijų 
pražome telefonuotlj HVBbard 1000.

Vaikams iki* 12 metu pillemą ten I? 
atgal, 25c., vaikams iki 5 metą, kėlioj 

■ha dovanai. • ' .
■ VANARAIŠ KAINOS SUMAŽINTOS .

>mis nuo 6 ,vąl. p. p. 
ifUH.ir šventes, kelio*

CONSTABLE
- Juslios of įhe Peaco 

Visokios. rflStes .apdraudę it iefo- 
aihgtiš patftrnaviirffls. .

DS8 1. SioiivįU. ti>. 2<Mnl 
Tel. Boa. Bottoit 1781

WW! šita | 
kadaro geriausius ir gražiau
sius paveikslus. Šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu Usmėmj.
Jtmais 6-8TUIA8 

458 Broadway,
, atgal. 25c., vaikams Iki 
■hs dovanai.

šioklomit 
lš@mu< mįkiu 
UB I Nadtt.3

' X 50‘
lUiur$til4idrW^

Pmpijiftei Mokyklai už
sibaigus, Gerb. Klebonas, 
Vikšras su pagelba grabo- 
rių: A« teerkOs~if K Ča- 
šo išvežė visus gtaduantus 
į Rivete Beach Point of 
Pine, birželio 27, VisitU- 
rejo gdpd timę, . ■

■i-

T . Tet &-B- 2805-B
? LIETUVIS

OPTOMET RISTAS
» Išogzamlouoju akis Į 
L priskiria' akininfe 
r kreivas ąkb atltio-

— sinu Ir. amblljontš- 
Ikose (aklose) akyse sugrąŽiUU 
5 Šviesą tinkama laika, ’ ]
j J. Ii. BAŠAKARNIS, O. D, B 
j <47 frostok riito Boštoa

J. ftURBA I 
b sususi

Pentinam, ir V£
tokius 'Kšfp< 

liekam gerai ir s 
Lietuviai Bei ' ‘ 
aitiatafakiĄ. p

; jrfM p&dtenkfato-
KreipiklU* tiesiog į namus :

266 GOLD ST., 
arba į ofisą:

315 E. St, S#: Boston.

EDWARD L. HOPKINS

nejudiįuamV Turtų įkainuotojas ir - <
‘ ‘ AurtSTOLIS — ApPRAISjR,

! - \ .'■ ’** • ' k »■ ’ „ . x • 1

362 West Broadway,' \ Šo. Boston.!

L . "telefonas So. Botiton 0561

PIGIAI TAISOME 
STOGUS 

8G. BOSTON idoraobo. 

JOHN MM k CO.
Tauto Visokius Stogus

414W.Moddway 
TELEFONAI: 

South Boston 0574 dienomis! 
South Boston 0184 vakarais 

' * ' ;-_-T-iiĮ-ir v ■■ r-£

!

JUOZAS M. DILIS

- Parduodu. įvairiiusioi rfižies 
iliksirilto ir sidabrinius daik- 
tfa. Taipgi ir pataisau.

366 W.Btoadway

M^yr-aMri i imn-ifrf1 i... .

T«U Šou. Boston 8694

SttlttK 
iuntiNsco.

o. r. GBicm satiammui
IMirbSjae gerą minkštą .

1- • . .

107 W. gito Stot,
So.

S, MŪMEVMS IR
Matot k Jfcrirtto Bot ; 

.< ' L.
tilftfvfr ffliooinre m i

Gyvtto 24 įtot Patarnavi
mas diehą ir nikt|; : , 

TURI NO1ARO TBI8K8
O&ri: - J.

p* y».<gą^4Wwi s

v. A.'

f



i ' **
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Detroito Žinios
r".-*' ■ ’ ' f. ’

ŠV. PETRO PARAPIJA fcio asmeninio pelno. Para- 
- ---------  I pi jOg vakarėlių pelnas eina 

Užpereitą savaitę Detroi-1 parapijai ne kunigui kie
to žiniose buvo įrodyta; bonui. Tiesą, klebonai ren- 
kad baŽnytiųio choro pir- gia koncertus ir kitokius 
mutinis ir svarbiausias vakarėlius parapijai, tai 
darbas, tai patarnavimas garbė jiems Už tai, nes jie 
bažnytinėse pamaldose, dirba Dievo ir žmonių ge- 
kttrių klausyti sueina žmo- [ rovei. ♦ Geri parapijiečiai 
nės į bažnyčią. *------------- katalikai taip pat rūpina-

šią savaitę Įdėsiu ižtrauJ?^.^^.^^1 vės Paskolos.daw 
ka iš iteo strainsnio anie banapijo® naudai pavyktų
taip vadinamą tautišką ir užtat jie į tokius vaka- gautiLietuvosNepriklau* 
chorą, kuris tilpo viename gausiai susirenka, — 
tautininkų* - laisvamanių; kad gausiu ąt-
laikrašty iš birželio 7 d., 
kur rašo: “Bet paskutiniu 
laiku parapijų chorai pa
kriko ir neužima jokio ak
tyvumo tautiniamedarbe; 
patys kunigai taipgi nesi
rūpina apart savo kiše- 
niaus. Jie ręngia apvaikš- 
Čiojimą vasario 16 d. dėlto, 
kad galima pasipinigauti, 
o jei kur nematoma para
pijai pelno, tai tų patrijo* 
tų ir nėra”.

Mes iki Šiol manėme, kad(___________ _ ___
Šis naujas neva tautiškas J rengia minėjimus pasipini- 
choras nebus priešingas ------ * ..i .__*

bažiiyčiai, bet toki išsitari
mai parodo ką kitą. Rašy
tojas aiškiai pasirodo prie
šingas Bažnyčiai. Vadina
si koks rašytojas, toks ir 
choras.

Parapijos klebonas iš su
rengtų vakarėlių neturi jo-

rėlius gausiai susirenka, 

silankymu ne tik turi nau
dą sau, bet remia parapi
ją — bažnyčią. Jeigu kas 
yra priešingas tokių vaka- 
reliųj-engimui.tas jjri^in- 
gas bažnyčiai ir jos užlai
kymui, nes kas nebudavo- 
ja, tas griauna * ardo.

Nelaimingasis prikiša 
kunigams Nepriklausomy
bes minėjimų rengimą. Va
dinasi to tautiško choro 
rašytojui nepatinka ir tau- 

• tinis darbąs. Jis rašo, kad

kaip atiduoti* į kokio tau
tininko - laisvamanio kiše- 
n&

Toliau tas vargšas rašy
tojas kalba apie patrijotiz- 
ma. Iš jo kalbos gąlima su
prasti, kad jam sąžinė ne
duoda ramybės, nes jis ži
no, kad katalikai daugiau-

gavimui. Ne pasininigavi- 
mtti,* bet atlikimui tautinės 
natri jotinės pareigos. Jei* 
gu daroma įžanga ar ko- 
lėktą, tai fem, kad apmo
kėti išlaidas. O jeigu liku
sius centelius atiduoda ka
talikybės ir lietuvybės į* 
staigai, tai ar negeriau

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES 
' • ■ ■ %. ■ ■ • ■ 

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
„patarnauja. Nuėję į bite kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BŲSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Columhia 6702 
29 Savin Hill Avfcnhe, 

DORCHESTER, MASS,
> 45 Hampden St,

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

I

SO. BOSTON, MASS.
PERMINS SQ. CASH MARKEI

Povilas Baltrašiūnas, Sav.
490Brdadway, Tęl.S.Boston3120

BR0ADWAY MARKET
' 387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

K. SIDLAUSKAS
. 918 Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS
502 Ė. Eighth St.,

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

kuria skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju*" paramose

Visi garsinkite “Darbininke”.

ginusiai sudėjo aukų at*
. MM -t* ’

somybę; katalikai tūri pa
sistatę bažnyčias ir moky
klas, kuriose palaikoma 
catalikybė ir lietuvybe. Ir 

Lietuvos nepriklausomy- 
)ės sukaktuvės mini, nes 
katalikai yra patrijotiš- 
kiausi lietuviai. _ _ _

Toliau tas nelaimingasis 
rašytojas sako, kad klebo
nai gėriąu pasirūpintų 
jaunimu, kurie stumdosi 
alinėse. Klebonai ir katali
kai kalę tik daugiausiai ir 
rūpinasi jaunimu. Lietu
vių katalikų jaunimas yra 
lietuviškiausias. Tą faktą 
patvirtina ir tautininkų- 
laisvamanių laikra š t i s, 
kad lietuvių katalikų jau
nimas visur daugumoje 
kalba lietuviškai, tik tau
tininkų - laisvamanių jau
nime nebesigirdi. lietuviš
kos kalbos.

Man teko patėmyti, kad 
šio tautiško choro skelbi
mai tik alinėse ir randasi. 
Vadinasi jie stumia, jauni
mą į alines sužinoti apie 
to choro veikimą. Tas cho
ras naudojasi alinėmis ir 
taip pat neva smerkia, kad 
jaunimas eina į alines. Kas 
kaltas? Pagalvokite.

Kun. Praapalius, ku
ris pereitais metais per va
sarą patarnavo šioje para
pijoje ir kuria buvo Užgi- 
nįmo parapijoj išvyko į 

Milwaukee, Wis., kur ro
dos, jis bus skirtas į lietu
višką parapiją. Jis yra ge
ras lietuvis patrijotas, tai 
jam bus daug maloniau 
i larbuotis savųjų tarpe, 
linkime kunigui Praspa* 

liui geriausių pasekmių.

Gautas laiškas per adv. 
Jviką nuo p, adv. Skipi

čio, prašant prirengt lietu
vius sportininkus į Lietu
vą. Negalimą prisidėti, nes 
švietimas labai suvėluotas 
ir nėra laiko pranešti pa
rapijoms. Tautininkai to
kiuose dalykuose, kur rei
kia išleisti pinigų, tai tik 
kalbėti moka, bet kada 
reikia ką nors įvykinti, tai 
jūs katalikai darykite. 
Sportininkai laišku atme
tė.

žodis dėl maišytų vedy- 
jų, kur vienas iš jaunųjų 
;^ra nekatalikas, tai jung
tuves turi įvykti merginos 
parapijoj. Sulig vyskupo į- 
sakymo jaunieji turi gau
ti 10 instrukcijų. Taigi te
gul nebėga į kitas parapi
jas, nes tokių niekas ne
laukia. į

GRAB0R1AI JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRABORIII.S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Maes.
Office: TeDS. B. 1437 

158 W. 7th St 
Res.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

P. J. KUNEVIČIUS
GRABORIUŠ

Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St. 

Tėl: 4110

Tol. South Boston 0815

D. A. ZAIETSKAS
Graboriuš - Balsamuotojaa

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir B6s. 
564 Kast Bro&dvray, 

So. Boston, Mass.

P-nia Rokienė, gerai pa
žįstamą šioje parapijoje, 
sunkiai susirgo. P-nai Ro- 
•kai.labai'geraį; finansiniai • 
stovėjo, bet dabar ne tik 
neteko visų namų ant Jef- 
fėrson, bet ir su kitais 
sunkiai verčiasi. Gaila vai
kų.. '• /-• '

Aną penktadienį įvyko 
Detroito lietuvių sporti
ninkų susirinkimas. Tiks
las prisirengti prie Lietu
vių Dienos,' Navin Field, 
lietuvių baseballini n k ų 
garbei. Prie bowlerių pri
sideda ir golfininkai, va
dovaujant . Andriui Kalis. 
Toji pramoga įvyks rug. 
19, Tą vakarą įteiks ddva- 
ną žymiam, sportininkui 
Tamuliui. Taipgi parengi
mas įvyks ir Lietuvių sve
tainėje.

IEŠKAU PJGE1BININS0
Reikalingas krautuvei . hučer- 

niai pagelbininkafe. Pageidauja
ma kad. būtu blaivus, nerūkantis, 
teisingas ir haįgęs mokyklą. Dar- 
bas pastovus. Atsiliepkite iš So. 
Bostono ar apylinkes. Kreipkitės: 
PAUL MIŠKINIS, 123 “N” St., 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

BALDUS
Perkraus- 

tome
VISUR

* PIGIAI
- GREITAI

SAUGIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva Markulei^ 
625 E. 8th St., So. Boston, Mas*. 
Tel. So. Botson 1298 

Vlee-plrmlnlnkB —• Ona Slaurleną 
443 E. 7th St, So. Boston, Man. 
Tel. So. Boston 3422' 

Prot BaMt. t— Brone Clunleng, 
29Oould St., West Roxbury, Mast. 
Tel Parkway 18G4-W

Fln. Rait. — Marijona Markonlnte, 
33 Navarre St, Rosllndale, Maus.

Tel. Parlnvtjy 0B5S-W 
Iždininkė — Ona StanlnllutB, 

105 Weet 6th St, So. Boston, Man 
Tvnrkdate — Ona MteglrdienS, 

1512 OolumMaRd., So„ Boston, Mass. 
Kasos GloMja — E. JannlonlenS.

1426ColtimblaRd., So. Boston, MaM. 
Praugtja savo susirinktam laiko kas 

antrą ntanilpką klekrUta minasUi,

ŠV. JONO EV. BL. PAžALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

• • K

Pirm. *— J. Petrauskai,
24 Thftmas Park, So. Boston, Mas& 

Vlce- pirm. — V. Medonls,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckls,
”5 Thomas Bark, So. Boston, Mm* 

Flp. Raštininkas — Alb. Nsvlsra,
16 AVinfield S t, So. Boston, Mass. 

Išdlninkas — A. Naudšiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mas*. 

Maršalka — J.Zalki*.
7 Winfleld St., So. Boston, Mass. . 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia ned&Mtenl kiekvieno menesio, 
2 vai. pa pietą, Parapijos salBj, 402 
E. Tth St., So. Boston. Maim

7:80 vai, vakare, pobalnytinlj sve
tainėj. • -

Viliais draugijos reikalais kreipkite 
PM prfitfikęljj raitininku. , ; .

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

Lietuvis Anstolis — Gonstable 
Licitatorius *

ROMAN J. VISIL
Apdraudos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadw*y, Room 4 
South Boston, Mus. 

Telefonai: Parkway 1735-M.

Visi Važiuojam j 
TRILYPE A 1V114 I 17

PECIlTlilEI UE IN L. 
Liepos -July 14 dieną, 1935

Palangos Parke, Lawrence, Mass. _
.... • ■ ■ ------- . ■ .... ..... O f .......... -i.......... .....    ; -r .... .III, 11, |. i....

PIRMĄ SYKĮ TOKIŠ ĮVYKIS. BUS VISOKIŲ NAUJENYBIŲ. .
DIDŽIAUSIA SEIMĄ, KURI ATfelLANKYS Į GEGUŽINĘ GAUS.TAURĘ

P-lė Malauskaite iš New 
York lankėsi Detroite. Jos 
tėvas Petras Maląuskas 
jaji seniai yra miręs. Jis 
buvo vienas'* iš pirmųjų 
rėmėjų katalikiškų įstai
gų. Jo laikais Detroite bu
vo tik kelios lietuvių šei- 
myiios. Gaila, bet jo duktė 
visiškai nemoka lietuviš
kai. Kas kaltas? Aišku, 
nes ji neprisideda prie jo
kio lietuviško veikimo.

’ Elzbieta Zubriutė, kuri 
tarnauja šios parapijos 
klebonijoje,.,išvyko atosto
goms pas savo tėvus j Wil- 
kes Barre, Pat, Linkime 
linksmų \ ir malonių atos* 
togų. ?

Ant. Bartus, graįorius 
iš Grąnd Rapids, Mich., 
lankėsi Detroite šioje pa
rapijoje/ .

Šv. Petro parapijos pik
nikas, kuri surengė visi 
chorai, labai gerai pavy
ko. Žmonių buvo pusėtinas 
būrelis iš visų trijų para
pijų.Iš šv. Jurgio parapi
jos atvyko ne tik daug pa
rapijiečių, bet ir kleb. kun. 
J. Čižaliskas. Labai buvo 
malonu sutikti kaimyninės 
parapijos kleboną, kuris 
Čia atvykęs šios parapijos' 
žmones pavaišino. Pikni
kas užsitęsė daug ilgiau 
kaip paprastai, žmonės ne
noromis skirstėsi i namus. 
Susigrupavę pūreliais dair 
navo ir linksminosi. Dai
nomis išreikšta pasitenki
nimas šiuo parapijos pik
niku. . .

. Pėr ilgą laiką šios para
pijos klebonas nežinojo, 
kas tai yra atsilankyti pas 
ligonį, neš šioje parapijo
je nebuvo ligonių. Bet da
bar jau atsirado. /

Julė Apolskytė, viena is 
rimęiausių merginų, sun
kiai susirgo- Gydytojas 
uždraudė jai keltis iŠ lovos 
per keletą savaičių. Labai 
mažai yra .tokių merginų 
kaip Julė. Jaunimo choras 
jos pasigenda. Taigi visas 
jaunimas linki jai pssvėik- 
tl. . —

BEANO BOSIMAS

DAINŲ KONCERTAS 

SPORTO PROGRAMA

TURTŲ JIEBKOJIMAS

I^GV^ŲSIS VYRAS ' /
SUNKIAUSIOS MOTERS KONTESTAS 

ŠOKIAI NUO PO PIETŲ IKI VĖLUMAI
VAKARO

IR DAR VISOKIŲ SURPRIZŲ — NIEKUOMET NEMATYTŲ!!!
Tai tur būt pirmą sykj kaip susibėnūHtia TRYS ‘DRAUGIJOS ir rengia tokį 
MILŽINIŠKĄ IŠVAŽIAVIMĄ. Važiuojam 1W, kur turėsim gerą laiką! VALIOJ 
VISI I TTTRRRniLLLYYYPPPĘĘŲ!!! ĮĖJIMO DOVANOS $5.00; $8.00; $?.0d 
KVIEČIA VISUS, DIDELIUS — JAUNUS, SENUS, MAŽUS — '

LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA ' 
ŠV. PETRO PAR. CHORAS
D.D.8. 1-MA KUOPA

*4-

Budai išvažiuoja nuo šv. Petro bažnyčios, So. Boston, ** nuo 10:00 Vai. ryto iki 
12:30 vai. vidudienio.

PASTABA: Jeigu lytų, tai parapijos salėje 492 E. Seventh St, So. Bostone įvyk
tų Trilypės Gegužines puiki pramoga. ~ ’ v

nas ją aprūpino sakramen
tais. Tai nepaprastas įvy
kis priimti Sakramentus 
automobily. Romaškienė 
po operacijai nors yra sil
pna, bet yjra viltis, kad ji 
pasveiks.

P-nia RamoŠkienė, gyv. 
Chamberlain St,, staiga 
nuvežta ligoninėn operac: 
jai. Buvo pašauktas pas li
gonę ir klebonas. Jis tuo; 
po mišių atvyko, bet jau 
rado ligonę išvežta ligoni
nėn. Pasiviję®, automobi
liu bevežant ligonę, klebQ-J

mas praleidžiamas girtuo
klystėje. Mirus, kiti turi 
aprūpintu o su ^mžinasti- 
ini kas žino.

PARDAVIMUI
Geras 8 kambarių namas m 

2000 pėdų žemes, arti Broadvay, 
Pardnoriu labai pigiai.* Atsiiaą. 

. '1 kito Nedėlioję, nuo 10 iki 6 vai 
New Yorkj.N. Y. — Lie- g$ Eieanor Št./Uhelsea. Arbata* 

lefonuokite: Newton North 027A

SPAUDOS PRANEŠIMAS
Suzana Bieliutė, buvus 

šios parapijos choro narė, 
sunkiai susirgo. Serga 
plaučių liga. Gydytojai ti
kisi, kad ji pasveiks, bet 
turi. keletą menesių pagu
lėti. Gaila, merginos, nes 
ji pačioje jaunystėje.

Pereitą savaitę sunkiai 
sužeistos p-lėš Cuzeliutė ir 
Gedviliutė automobilio ne
laimėje.
. Šios savZi^pirmiSęni 
is sios parapijos bažnyčios 
palaidota a.a. Marė Lobie- 
nė, 70 metų amžiaus. Kle
bonas buvo laiku pašauk
tas pas ligonę. Nors buvo 
pusėtinai susirgusi, bet 
neišrodė silpna. Jis išklau
sęs išpažinties paskyrė bū
ti rytojaus ryte. Bet už va
landos pranešė jam, kad 
ligone mirė. Klebonas la
bai nusistebėjo. Velionės 
duktė, atėjus pas kleboną 
kalbėti apie laidotuves, mano brankiausią,’ pasa- 
pranešė, kad jos motina kyk ttt pati, kftb tave ge- 
perėjus iš protestantų ir * *’ * ” *
nelabai paisė apie sakra
mentus. Kaip gyveno ir ti* 
kėjo, taip ir mirė.

. - - ■■ ■' • . *

* Antanas Valukas, mažai 
pažįstamas tarp lietuvių, 
palaidotas antradienį iŠ 
šv. Petro par. bažnyčios, 
šis žmogus nęrs nebuvo 
išsižadėjęs tikėjimo, bet 
retai kada ateidavo bažny
čion, ir vis iŠ priežastie® 
draugų. Susidėjo su to 
kiais, kurių visa® gyveni-

pos 4-tą, viešbutyje “New 
Yorker” užsibaigė metinė 
konvencija ; — suvažiavi
mas “Siaurės Amerikos 
( Jungtinių ( Valstybių ir 
Kanados) Esperantininkų 
Asocijacijos”. Tarp 'kitko, uiao »u uia^ujimc a*auuj 
šis suvažiavimas. užgyrėMilŽ’SJSŽ 
rezoliuciją, kad pasirūpiu- Irmutės
tų. Jung. valstybių Pastos ,2 minutes nuo Oęmmonweąlth 

les — jubilejines pasto j užpakalyje name randasa gra- 
“stampas” 1937-taiS me- žus daržai, savininką galima 
tais, nes tuose metuose į- jįūe kada ant;vyks 50 metų darbuotėj 
sukaktuvės priėmimui — 
įgyvendinimtu Esperanto- 
tarptautinės, plgelbinės 
kalbos. Beabejoilės, ant 
“štampų”, jei jos bus iš
leistos, bus atvaizdą dak
taro Liudo Zaimenhofo, Es
peranto alitorio, kuris 
tarptautiniame esperanti
ninkų šuValiąvimĮ, Londo
ne/ vifešai ir iškilmingai r 
pasakė: “Lietuvį, tėvynė

kyk ttt pktF, kas tave ge
riau myli, ar aš idealistas 
esperantininkas, ar kiti 
tavo vaikai??...” Nauju tos

- suvažiavi-

ris, vieton ilgamečio ly- 
derio — pirmininko, prof 
Henry W. Hetiel’fo U Phi-

dželėtis” apkeUą^ 47
šalis tikslu ui
tarptautinis kalbos *** Es
peranto.

PARSIDUODA ,
' BRIGHTON’E

Geruj vietoje 5 kambariu 
mas su maudykle 1-moį ankstu

Tdephene 
80. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Antomobilią Ir Treką • 
Agentūra.

Txtata« Titoklij l*dlrbri&i aato>' 
mobiliu*. Tstarmo ir demoastrav^ 
mo vietą: . * . .

1 BamBii Stntt •
ir B. Hchtti 8t. .

BOUTH Bosmnr. mabb.
/oe, Jpvodittąu 4* J*etor TreaMtae 

■jvfrMnĮfyl *

UETU¥IS 61
(WW OASAB) 

Ofima: aVMbira 
Tai: UfctattlivtiM

Kamai:
Teh Muaram

M
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f Vilnius Ar Pilsuda?
B, Pasirodė laikraščiuose žinutė, kad kažkas siūlo 
g- lankams pavadinti Vilnių PiJaūda tuo tikslu, kad būk 
K Ui toksai vardo pakeitimas atgrasins lietuvius nuo 
p Vilniaus ir greičiau jį užmirš.
t Indomu, kas būtų to sumanymo originatorius? j 
ii iad tat ne tikras lenkis, tai aišku. Tokia vardo kpns- 
L: Šukei ja svetima lenkų kalbai. Tfkrasai lenkis ištars 
c i Pilsūdoir, sulenkėtas lietuvis — Pilsudoiro ar Pil- 
f sudowka, tik rusas pasakys Pilsūda (kaip “poeūda”). 
B Lietuvis žmogaus pavardę ištars PUifida, bet miesto 
& vardą perdirbs į Pilsudavą ar Pilsūdiškį. Tas tiktų 
I? Mokiam kaimui ar miesteliui, bet ųe tokiam didingam 

miestui'kaip Vilnius. Taigi taip atrodo, kad Čia vei- 
r kiaušiai bus sumanyta kokio sulenkėjusio lietuvio, 
& kurio ausis nepilnai apsipratus su lenkų kalbos ypa- 
t> tonais,, ir kurs, prie to, gal ir žino, kad tikroji Pifeud- 
S. akio pavardė buvo Pilsuda. Tuo būdu Vilniaus vardas 
£’ nėkiek nebūtų sulenkintas, bet užtai Pilsudskio tra- 
t dicija būtų gerokai sumužikinta.
į- ’ _ _ Tačiau tas netikslus vardo pakeitimas vargiai be- 
E pagelbėtų lietuviams Vilnių užmiršti, nes tai'primintų 
E velionio maršalo pavardę ir dar daugiau užgrūdintų 
r lietuvių pasiryžimą Vilnių atgauti.

; Bendrai imant, keitimas vardų ir pavardžių, ko- 
į kiam patrijotiniui įkarščiui iškilus, nevisuomet išeina 
į tikslus. Su tuo reikia gęrai apsižiūrėti ir elgtis atsar- 
r, giai ir neskubotai. Kartais ir tikslus, rodos, pakeiti- 
r* mas neilgai išsilaiko. Peterburgas daugiau kaip dveje- 
| tą šimtmečių išbuvo Peterburgu, gi Petrogradas po 
F ketverių metų turėjo užleisti vietą Leningradūi. Ir sį- 
fc tas vardas, be abejo, ne amžinas. Išnyks bolševikai, i^ 
I jis turės trauktinus kur atėjęs. Iš mūsų Marijampolės 
t buvo bandyta padaryti ir Senapylę ir Senalaukę, bet 
E galų gale palikta po senovei — Marijampolė.
r. Taip ir su Vilnium. Jokia Pilsuda iš jo neišeis, 
I nebent tik juokais. ___________ ■ ‘ K.

t Bolševikai Sėj a Vej uš 
i Ir Renka Audras

H

Iš Mūsų Veikimo Centro-

Mokyklos užbaigimo pro
gą turiningas kalbaš pasa
kė Dr. B. Bulota, Timothy 
P, Galvin.

Diplomas išdalino kleb. .

arfos TABTBOS ŠUVA- 
ŽIA.VHUS

Susidėjus į krūvą daug

ąos tautos reikalų, ku
riems vykinti reikalinga 
pasitarimo ir sudarymo 
bendro fronto, dėl to A. L. 
R. K. Federacijos Centro 
Valdyba nutarė sušaukti 
Federacijos Tarybos suva
žiavimą.

Suvažiavimui laikas nūs* 
tatytas — liepos mėm 30 
d.* X0 vai. New Yorke. Su
važiavimo salėą adresas 
bus nurodymas vėliau.

Svarbiausiu dienotvar
ke j punktu numatyta viso 
pasaulio lietuvių kongreso 
klausimas. Kadangi tuo 
klausimu pasidarė šiokių 
tokių skirtumų katalikų 
veikė jų tarpe ir kadangi iš 
principo sutikta kongrese 
dalyvauti, dėl to Federaci
jos Tarybos suvažiavimas 
turės nustatyti poziciją, 
kokios turės laikytis mūsų 
organizuotosios visuome
nės atstovai, nuvykę į 
kongresą. Taip pat reiks 
pasitarti ir viso pasaulio 
lietuviu sąjungos reikalui 
kuris iškils kongrese. Bus 
įr daųgiąu svarbių dalykų, 
kuriais Tarybos nariai tu
rės tarti savo autoritetin
gą žodį.

Sulig Federacijos kons
titucijos, Tarybą sudaro:

(1) Federacijos Dvasios 
Vadas; (2). Federacijos 
Centro Valdyba; (3) Fede
racijos apskričių pirminin
kai ir sekretoriai; (4) Ka
talikų laikraščiu redakto
riai; (5) Centralinių ojga- 
nįzącijų ęęnt^ų. tpirmipįn- 
kaį ir sekretoriai.

Konstitucijoj pažymėta, 
kąd Federacijos Taryba 
svarsto ir sprendžia visus 
svarbesnius klausimus, ku
rie kyla laikotarpyje vie
no ar kito kongreso ii* ku
rie reikalauja greitesnio 

, sprendimo. - ,
r . •’bezbožniką”, kurią ’ Taigi šiuomi ir kviečia- 

pajėgomis. Visi komunistų partijos na- me į Tarybos suvažiavimą

atvykti: Federacijos cen
trų Valdybą, apskričių 
pirmininkus ir sekreto
rius, centralinių' organiaa-1 
cijų k. t. L.R.K.8.A., L.D. 
S., Moterų Sąjungos, Lie
tuvos Vyčių, A. L. K. Stu
dentų ir Profesionalų Są
jungos ir kitų prie Federa
cijos priklausančių centra
linių organizacijų pirmi
ninkus ir sekretorius.

Bs^sūskas, i je hne dįtng naiSIenybių 
A. L. R. K. F. Pirmininkas fitSiauBtašeiS'kuri al ArfrfUaalfliUOla. OCJULHfL* Amą* 

Leonardas šimutis,
A. D. R. K. F. Sekretorius,

TMITPE GE6UŽINĖ
: Lawrenee, Mms. —rjSek- 
madlenį, liepos If dieną,

GUžlNŽ? t* S- trijų orga
nizacijų: Lietuvos Vyčių 
17 Algirdo ir LDS 1-mos 
kuopų ir Šv. Petro parapi
jos choro. Šioje gegužinė-

Darytą centralinių or
ganizacijų, Fėderaci j o 8 
skyrių ir paąkirų draugi
jų neužsimokčjusių meti
nių mokesčių į centrų, 
Prašome, atsilyginti, nes* 
sulig konstitucijos drau
gijos ir organizacijos, ne
užsimokėjusios netur ė s 
teises siųsti savo- atstovų 
į kongresą. . ■.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
GELEŽINIO FONDO

Prieš keletą menesių Fe
deracijos Centro Valdybą 
pasiuntė Vilniaus Geleži
nio Fondo Komitetui j 
Kauną už Vilniaus pasus 
ir ženklelius $306.00. šio
mis dienomis Federacijos 
sekretorijatąs gavo iš V, 
G? F. K. tokio turinio laiš
ką: ...

“Pranešame Tamstoms, 
kad už Vilniaus pasus jr 
Ženklelius 306 dolerius e- 
same gavę. Džiaugiamės 
Tamstų parodytų . triūsu. 
TfudŠirdžiardekbjanle už 
Vilniaus darbo talką. Tiki
mės ir toliau Jumyse ma
tyti uolius talkininkus. 
Jūsų aukos bus mūsų tau
tiečiams okupuotame kra
šte Žymi parama. Už pri
sidėjimą į bendrą Vilniaus 
vadavimo darbą, dar kar
tą jau nebe savo, bet bro
lių vilniečių vardu reiškia-

| Kada komunistai dar buvo besislapstą palėpėse ir 
k neturėjo savo rankose valdžios, tai jie kovojo prieš 
| ginkluotą caro valdžią — idėjomis, kurias mokėjo pa- 

puošti gražiais žodžiais ir tuomi suviliojo neprityru-
| sius žmones. Dabar rolės pasikeitėt komunistai jau 
K turį ginkluotą valdžią ir jiems patiems tenka kovoti 
į prieš idėją — tikėjimo idėją. Jie kovoja visaip: ir gin- 
į. mais ir nudėvėtais komunizmo šūkiais. Jie nusistatė 
K būtinai panaikinti tikęjimą dėlto, kad tikėjimas kliu- 
K" do nesąmpiiingą komunizmą įr daugiausiai deltoj kad 
E- jie esminiai tikėjimo neapkenčią. Atrodo, kad visas 
fe komunizmas yra ne būviui pagerinti, bet tikėjimui pa- 
L neigti. Ir ko jie nedaro tani tikslui atsiekti! Puola vi- 
F? sais frontais. Jų bedieviškos priemonės nukreiptos į 
I didelius ir mažus. .
r Kad subedievintų suaugusius,’ bolševikai įsteigė 
| plačią bedievių organizaciją — 
į. remia visomis pajėgomis. Visi ku__ x J
E ’riai įr raudonarmiečiai priverstinai turi prie jos pri- , ,
B klausyti. Bet, nežiūrint tų visų pastangų, “bezbožni- Nežinodama jau ko besigriėbti, sovietų valdžia uždeda 
g kų” skaičius mažėja; Laikraščiai išsigandę šaukia,'didelę bausmę (200 rublių) tėvams uz vaikų nušikąl- 
E kad reikia uždrausti visas krikščioniškas draugijas ir įnori v*.
E uždaryti bažnyčias ir pamaldų Vietas. Striukas, husu- 
|r sęs “bezbožnikas” neatsilaiko prieš krikščionybę. Klai- 
r dingą įr melaginga komunizmo idėja negali žiūrėti 
į. Šviesiai į akis. ?
E Kad subedievintų yaikus, bolševikai nuo pat lop- 

Šio atima jūbs iš tėvų ir atiduoda valstybei auklėti.
E Vaikai nuo pat mažens auklėjami ir mokomi griežtai 
g bedieviškoj dvasioj. Bet kokios to pasekmės? Vaikai 
E.- kiek paūgėję didžiumoje tiek ištvirksta, kad negerbia 
E- nei tėvų, nei valstybės turto, nei komunizmo prmclpų. 
B! Tas tai jau. įvaro širdies ligą į sovietų valdininkus.

J. Bružikas, $. J.

Katalike, Už Ginklo!
Mūsų laikai, didžiausių perversmų laikau 

į Vieni perversmai dideliais šuoliais neša pasau- 
■" U į gerųjų pusę, bėt dar daugiau atsirandą blo- 
? gų permainų, kurios žmogų padaro baisesniu 
• negu žvėrių, kenksmingesniu ir nuodingesnių, 

L >egu pikčiausios gyvatės geluo. Plaukai stoja
si ant galvos, kai paskaitai. pr|e koMų žiauru
mų prieita Meksikoj, Rusijoj, Vokietijoj; Ispa
nijoj ir kituose kraštuose! ‘ t

i Nėra pasekmės be priežasties. Del to kylą 
klausimas, kaip žmones prie tokių didelių per- 
versmų prieiną ir kaip susižinp bei susikalba?

organizacijas, per prakalbas ir kitas |- 
prieniones. Bet už vlė labiausiai

sūankys j gegužinė gaūs 
dovaną —. taure. Progra
moje: dainos, beano loši
mas, sporto olimpiada^ 
turtų jleškojimas, leng
viausio vyro lt sunkiau
sios moters kontestaš, Šo
kiai nuo pietų iki vėlumos 
ir dar kitokių surprizų — 
niekuomet nematytų, he* 
girdėtų. Važiuokime Mį 
šį nepaprastą išvažiavimą, 
liepos - Juty 14 dieną, ku
ris įvyks gražiausiame 
Massachusetts valstybėje 
lietuvių parke Palangoje, 
Lawrenee - Methuen, Mas- 
saehusetts. Ten yra gra
žus ir didelis ežeras, ku
riame galiina maudytis ir 
laiveliais pasivažinėti. Įė
jimo dovanos: 0,00;'
i M); $2.00... Rengėjai kvie
čia visus atvykti. Visi bus 
maloniai priimt} ir ūavki* 
šįhti.. Bųs’ai Išvyks iš So. 
Bostono nuo šv. Petrų pa
rapijos bažnyčios hudjfl:- 
00 Valandos ryte įki 12:3( 
valandos po pietų. Jeigt 
tą dieną lytų, tai gegužinę

sumą ir tose iškilmėse 
pats Rkzoelgncija pasakys 
atmoksią. ’ Vakare, 8 vai., 

bažnyčios salėje/ įvyks 
koncertinė programos da
lis JoEkscelencriai pager
bti.' Taipgi Jo Ekscelenci
ja savo kalboj-nušvies tik
rą Rusijos padėtį ir kata
likų gyvenimą ir kančias 
Rusijoje. Tad visi vietiniai 
ir apylinkės* ’ lietuviai tą 
dieną susirinkime pagerb- 
1 tą retą ir garbingą sve
čią. ,

jį buvo . užganėdinti ir 
džiaugėsi klebono kun. 
Vinciaus, ir Seselių darbu.

t Bviedlhis

W. LTHN, litis.,
Birželio'’ 30 dieną, Sa-

Mass. ;• .

WE3TFIELD,M*SS.

Antras iš eilės Šv. Kazi
miero natąpijos piknikas įvyks liepos (Žily) 21 dfe- 
ną, Lygos parke.

Apie vietą jau nereikia 
nei minėt, nes visiems ge
rai žinoma kaip gražiausia 
ir visų begalo mylima.

Laike plktiiko gros praš
matnus orkestras, suside
dantis iš įvairių instru
mentu, kurs įvairių melo* 
dijų išpildyme patenkins 
visu skonį Taipgi yra iš
rinktas • palinksminimo 
programos vedėjas, kurą 
jamstropiai ruošiasi su vi- 
šokiomis įvairenybėmis vi
sus palinksminti. Taip, 
kad atvykę į mūsų pikni
ką visi būsite patenkinti. 
Tad prašom visus linksmai 
tą dieną praleisti Westfiel- 
dę.

KRUTAMIEJI PAVEIKS- 
LAI. <

-Liepos 7 dieną, Kaulakiš 
buvo atsilankęs su kruta- 
maisiais paveikslais,ku
riuose buvo galima paste
bėti kaip progresuoja Lie
tuva. Jaunutė Lietuva

mentą Antanas Cvirka, 
gyv. 41 Norton, St. su Ona 
Lingaityte, gyv. 658 Bos
ton St. Liudininkais buvo 
jįė: garbės pamergė p-lė 
E. Goniprauskaite; pamer
gės: M, Makaravičiutė, V. 
Kursite, S. Aftukaitė, L. 
Glinskaitė; pabroliais. —*■ • 
Jonas Lingaįtis, Jonas Ba- 
skis, - Antanas Arlauskas, — 
Juozas Arlauskai ’

Vestuvių bankietas įvy
ko St. Jėahs svetainėje. , 
Jaunieji išvyko “medaus 
mėnesį” praleisti Washin- 
gton, D, C. Rap.

IŠKASAMA Mlįl 
HHIIIįĮ ' ;

Netoli švobiškio bk. (Jo
niškėlio v., Biržų a J, Mū
šos šiauriniame krante, 
^gilių kalne0, rasta van
dens išplautų U monetų 
(Kristinos, Sigizmun d b, 
Gustavo. Adolfo laikų) ir 
surūdijęs ieties galas. Juo
zas Agurkas iš Nevanorįų 
km. (Pažaislio v., Kauno 
ap.), kasdamas bulvęs, 
baltoj smėlėtoj žemėj 20 
cm. gilume rado 10 Jono 
Kazimiero solidų, Punliau- 
skas Biržynės pv. (zidikių 
valsč., Mažeikių apskr.) r

{■ardamas dobilieną, išvertė . 
odinę terbelę, kurioje buvo 
apiė 1000 mažų pinigėlių—' 
Rygos Solidų (Kristinos, 
Sigizmundo, Gustavo (A- 
dolfo laikų). Br. Antiška iš 
Algimantų vk. (Ariogalos 
valsč., Kėdainių apskr.), 
šį pavasarį eidamas apžiū
rėti savo laukų, paviršiui — 
žemės atrado į rutulį su
kibusias 27 Romos mone
tas iš n-ro Šimtmečio po 
Kristaus.

Visi šie pinigai, pagal 
Veikiančius įstatymus, ati
duoti Valjst. Arcn. Komisi
jai, kuri kai kuriems radė
jams paskyrė atitinkamą 
atlyginimą. Pinigai ir visi 
kiti radiniai bei daiktai, 
kurie yra dabar Valst. - 
Arch. Komisijos būstinėje, 
bus perduoti Vyt. D. Mu
ziejaus atitinkamiems sky
riams.

timus. Tikrai bolševikiška logika: už savo bedievišką 
auklėjimą jie daro atsakomingus tėvus, kurie nieko 
bendra neturi su vaikų auklėjimu. Galima sau įsivaiz
duoti tėvų nuostabą ir įniršimų dėl tokio sovietų val
džios elgėsio. Juk kiekvienam žmųguf tada darosi pik
čiausia, kai reikia atsakyti už kito kvailystes? Bet so
vietai yra pridirbę tiek kvailysčių, *kad jos jau nebe
sutelpa ant nekaltų tėvų galvos. Bedieviško vaikų au
klėjimo pasekmės smarkiai atsilippia ant sovietų tvar
kos ir teikia komunistų vadams daug susikrimtimo. 
Ir tam susikrimtimui nebus galo. Kas sėja vėjus, tas 

‘ renka audras. \ K.

Liepos 14 dieną; Šv. Ka
zimiero Bažnyčioje, Įvyks 
nepapras t o s. i š k i Im e s, 
neš pirmas dat toks sve
čias kankinys už tikėjimą, 
Jo Ekscelencija vysk. Ma
tulionis laikys iškilmingą 

me, nuoširdžiausią pade-

šis . laiškas pats uŽ save 
kalba.. Pasiųstieji, pinigai 
gauti. Juos buvo surinkę 
federacijos skyrių veikė
jai, Reiktų, kad Vilniaus 
pasų ir ženklelių platini
mas mūsų kolonijose būtų 
nuolatinis ir gyvas.
A. MB. K* B Sekretorius,

tik, pavys, bet ir pralenks 
didžiausias tautas.

6ABT,MAHA,
Birželio 16 dięną Įvyko 

Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos užbaigimo prog
rama. Mokyklą vedė Sese
rys Kazimierietės. Progra
ma susidėjo iš kalbų, dai
nų ir šokių, vadovaujant 
Sesutėms ir gelbstint mu
zikui E. C. šlapeliu!, kuris 
Čia dabar atostogauja pas 
kleboną kun. J. Vincių. 
P-nas šlapeli? yra buvęs 
vargoninku šv. Juozapo 
parapijoj, Lowell,Mass. ir 
šioje parapijoje. Jis čia y- 
ra visų' žinomas ir myli- 
mas. Vargoninkaudamas 
turėjo gerą chorą ir orkes
trą. ■ . .' • >

IŠ tikrųjų tie žodžiai labai tinka blogajat 
spaudai, nes ji užvaldo visas tautas ir žmones/ 
jf vartoja piktžodžiavimo Vardus prieš patį į 
Dievą ir Jo tikMfeshm, ii lUudojąfcia griauti 
Dievo padangtę Bažnyčią, tik prisimink Ru
siją, Meksiką ir kitus kraštus, jos atverti nas
rai pįlni puikybės ir piktžodžiavimų. Tačiau 
Žmonės ir nęt daugybe katalikų blogą spaudą 
mėgsta, nepastebį ją esant priešinga piąvo ir 
visuomenes tvarkai. Tik tada'pastebi, kada jau 
priešas įsiskverbia iki pŠi gelmių. Tokiose ka
talikiškose šalyse, kaip P 
(85.% katalikų!) ar ne k 
do Žvėries nasrams taip —™r,_ _
Dieyo įsteigtą Bažnyčią ir dvasiški ją visokiais 
purvais Ir piktžodžiavimais mėtytį. Dabar jau 
po laiko! ‘ Dejuok nedejavęs, kąda bailioji ir 
kruvinoji.Žvėris uždėjo savo leteną ant-bran
giausių kataliko širdžiai dalykų. Banašįąi bus 
fr kituose kraštuose, jei katalikai leis bedieviš
kai ar neva bešališkai spaudai platintis ir pa
tys skaitys, lyg pasiteisindami: “Tai kas čia 
tokio, ar aš mažas vaikas, ar aš nežinau kas 
bloga 4r gera, mano tikėjimo hlekas nepaga
utus, jei aš nenorėsiu!**/ i

. Tpkiė Žmonės jau yra pagadinę savo tikėji- 

balso, kuri net po’nuodėme draudžia panašius 
, dalykus skaityti, neklauso tos Bažnyčios, kuri 
jąUlO šimtų metų mokina ir yra gerai patyru- 
si, kaip tas geras gydytojas, žino, kas figmtiui 

’ kenkia, o kas padeda. Tegul pamėgina Ugonis

vartos. Peilis, šautuvas, ugnis, gali būti sunau
dojami labai geriems tikslams, bet- blogo žmo
gausrankose tie patys įrankiai gali atnešti ne- 
apkainuojamus. nuostolius ir nelaimes. Pana
šus dalykas ir su spauda, Pavartok spaudą kil
niems dalykams, ji pasidarys net Dievo žodžio 
nešiotoja, ji praplatins Kristaus Karalystę ant 
žemės, ji sutriuškins net pragaro galybių su-? 
manymus, jį pasidarys pikta jai dvasiai baisi,? 
nes ji bijo geros knygos skaitytojo, sako šv. 
.Raštas.

Beį tegul tas pats įrankis — spauda būna 
pavartotas blogiems dalykams, taį nėra baįses- 
nio žvėries*.kuris taip greitai suplėšytų savo 
auką, kaip bloga spauda padaro su savo skai
tytojais, Blogai spaudai yra taikomi šie ŠV. Jo
no Apreiškimo knygos žodžiai: “Mačiau žvėrį, 
kuris turėjo septynias galvas ir (tešiintį ragų, 
ant jo ragų dešimti vainikų ir ant jo galvų 
piktžodžiavimo vardus... Visa žemė stebėjosi įr 
arbino žvėrį, sakydami: Kas yra panašus į 
^ėrįt ir kas galės prieš jį kovoti? Jam. buvo 

dųotį nasrąi, kurie kalbėjo puikybės žodžius ir 
riktžodžiavimus... Jie atvėrė savo nasrus piki

K versmų prieina ir kaip susižįno bei susikalba?
W Atsakymas visiems aiškus. Per spaudą*
■T dio, per organizacijas, per prakalbas ir kitas į-
® - vairias priemones. Bet už vis labiausiai per JpįĮ 
ft’ gpaūdą. Spauda greitesnė uŽ šautuvo. kulkoj ga 
K ų miklesnė už žaibo blykščiojimus platesnė u? žv< 

milžiniškus vandenynus': Ji apima valstybes, r-
» miestus ir kaimus greičiau negu smarkiausias piktžodžiavimus... jis atvėrė savo nasrus pikt- g ętie& Kėvą, kad pijrtJodfiaųta’
K to8.'4f8Ujungi& tautas, aite jas supfaj$$ri^ jft *j^te^ngfei-.ir^njs&sW; 
K daro žmosfulventu arba pragaro tesfimtinių^ jams. Taip ■ pat’jaiutniVo duotą kariauti tefež 
K Kieno rankose spahda, to ir galybę. . Šventuosius ir juos nugalėti, ir buvo jam duota; 
» B&ip.kiekvienas Įrankis savyje W nei valdžios untvisų atainiti, žmonių kuopų,■tel--
tK Uogas W geras, tik visas jo gerumas ar blogu- bu ir tautų. Ji garbino visi žemės gyventojai.!’, 

mas priklausys nuo to, kaip žmogus tų jrankj.| (Apr.13,1-9). .. . .

miklesnė už žaibo blykščiojimus platesnė už 
į milžiniškus vandenynus? Ji apima valstybęs, 

miestus ir kaimus greičiau negu smarkiausias

| ma* priklausys nuo to, kup žmogus tą įrankį
■ ■ ■

t '4 e

«• Ispanijoj; 
Sfe &d lėi- 
►rasižioti ir

neklausyti gydytojo, ar vaikas tęvo,?į ką tai 
bus panašu, o katalikas, mat, Kristaus įsteig
tos Bažnyčios balso nepaiso!

Blogi skaitymai dažnai yra įviriioti į labai 
gražius ir iŠ pažiūros teisingus rūbus. “Kad tei
sybę sako”, —. su pasididžiavimu pasakys per
skaitęs. Bet kaip nuodai yra paduodami gerti 
su medum, arba užpilti ant cukraus plytelės, 
tik suvaliusiam pradeda veikti ir sutema mir
tį, taip ir prieš tikėjimą ar dorą žodžiai, tik po ’ 
kiek laiko padaro savo įtaką ir dažnai visai ne
noromis ir prieš skaičiusio įsitikinimus. Pavyz
džiui pačių komunistų žmonija kratosi ir iš to
lo, bet jie savo raštais pasiekia ir protą ir šir
dį. Užkrečiamos ligos visi bijo ir labai jos ne* 
nori, bet jeigu žmogus neapsįsaugoja, paima 
ligonių vartotus ^daiktus, ar su tais ligoniais 
padraugauja,, žiūrėk jau užsikrėtęs! .

: Su didžiausia širdgėla garbingas Bažnyčios w 
galva Pijus Kkartą išsireiškė. Sakot “Šiandien 
krikščionys klaidinami, nuodijami, naikinami 
bedieviškais laikraščiais. Veltui statysite baž
nyčias, rengsite misijas, steigsite mokyklas, 
darysite visokių gerų darbų; visos jūsų pastan
gos nueis niekais, jeigu nemokėsite naudotis

būtų paklausius Ispanija ar Meksika, Šiandien 
neturėtų tiek vargo su komunizmu ar kitomis 
klaidomis. * \

(Rus daugiau)
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VANIH 
STUDIO 
Lietuvis 

rOTOGlATAg
XPR. ŠATAS 

InikUtisi 
favrikslai už 

femlausų 
• Kaišą

24 MHiLBraY
ThrūssUr, Mus.

5F

Dial 64944

POPE OPTICAL 00.
ALBERT R. BARKER
Registruotas Optomstristas
Jeigu jumis vargina akis,, 

atsilankykite pas mumis dčl 
akinių.

397 Malu #t„ WoroesUr, Mass.

—ė
SOOtKOOS DEUG CO.
90A Millbuiy i|. Tel 2-9875.

VIENINTfiL* LIETUVIŠKA 
VAISTIJ42 WORCE8TERY.T

Mūsų tifSporini’*.
“Kapo-Salve”

Geriausi* moėtls dėl r&matų
kitų Skauduollų. Mes patys darom 
jų Ir Garan tuo jam. Pinigus sugra- 
Žinam jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštų su mielu noru biie kur.

ar

Tel. 2-8186.

M IRIAUSIAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu drabu
žių visai Šeimynai. Persitikrin- 
kitę! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
.' 372-376 Millbury St. 

Worcester, Mass.

.'• BEA’S. BEAUTY 
SHOPPE

P-HiPelrončiS Paruliui^, gabihinkč

156 Green.Str. ant Kelly sq. 
Tel. 60055, Worcester, Mass. 
LIETUVAITES,, 

lietuvaitę.
‘ Finger Waves, Manicuring, 
Permanent Waving, Shampoo.

Tel. 3-5710

GREENWOOD BAISY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, • 
MASS.

filMH'S
Catholic Art Shop and
/ - BOOK STORE

Lietuviuos Maldaknyges, žva
kes, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų.Reikalavįmo
TAISOME LAIKRODŽIUS

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

MODERNIŠKA LlETUVIįl 
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO '■ “j
JONAS B. BAŠINSKAS .

7 (SŪNUS)
! 344 Millbury St Tel. 5-5746
į Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAŠINSKAS >

/ (WAS)

f WORCESTERIO ŽODIS į
L. VYČIŲ PIKNIKAS

Praeitą sekuiadlepy, bir
želio 30 ;d., 
tuopa tufe jo savo metini 
išvažiavimą ‘ piktu ką
Maironio parke,. Shrews- 
jury, Mass. Piknikas pa
vyko visokeriopu atžvil
giu. Buvo pakviesta ir da- 
yvavo vyčiai iŠ apylinkės 
ietuvių kolonijų Atnolio, 
*Iorwoodo, So. Bostono, 
JowelUo etc. Išvažiavimas 
3Uvo pradėtas baseb&R’ 
game, kame lošė 20 kuopa

SAVINOS BANK
i f- ->■* » IjrsagiŠIrrt Įtatikay ’►
į 450 Mala Strtet/j .7 / ’ Woreester, Masb.
į Skersai G*tvš« Nųb Ojty ŲąU .
iiitf meAtfeeee<»eeeAtminHn»»»fa»eAau»ee—e

šv. Petronėlės Draugija 
rengia išvažiavimą j Nąr-Su Norwoodo vyčiais, pas- ^ugra 1fXSžiavimf į*!®*, 

laruosius labai supliekda- 1
ma -~ seore 5 to 1. Valio R<W 14 dieną, 1W. Vi< 
Worcesteris!VčliaU parke sog draugijos nares 
buvo surengta plaukimo, s^° ruoSiasi,, kad tai butųmvo surengta plaukimo, 
narstymo ir šokimo kon- 
;estas, Kazio-beano party, 
kame labai gražiai pasiro
dė mūsų vyčiai ir vytės. 
Vakare salėje, grojant p. 
?rano Navicko orkestrai 
vyko angliškai - lietuviš- 
d šokiai. Žmonių dalyva
vo, berods, virš 1100, užtai 
ir pelno padaryta apie 
$200. Pastebėtina gražus 
dalykas, kad čia. dalyvavo 
beveik visas miesto lietu
viškas jaunimas, mat ir 
jie pradėjo pamylėti vyčių 
organizaciją. Tai bus bene 
pirmas toks gražus vyčių 
pasirodymas, vadovaujant 
darbščiai valdybai ir ren
gimo komisijai: p. V. Ke- 
reišis, pirm., J- Bašinskas, 
šekr., A. Ziukiute/V. Aū- 
gustįnavičiute, F. Puzaraf 
N. Ciupliūtė ir D. Regalau- 
skaite etc. ’/

Publika buvo labai pa
tenkinta.

‘ Liepos 7 d. 26 ktiopa loš 
bąseball’ą .su Lawrence 
Layrence, Mass. Prašomi 
dalyvauti! ;

ir galėtų linksmai laiką 
praleisti. Bušai išeis apie 
1^45 ryte nuo šv. Kazimie
ra mokyklos. Bilietus gali
ma gauti pas p, Oną Sta- 
liulidnienę, 9 Bradley St., 
ir M. Anušauzkienę, 1 Ja- 
cob Ct, Valdyba kviečia 
visus dalyvauti kartu iš* 
važiavime.

Rašt O. Keršiene.

Visose viešose, aukštes
nėse mokyklose, Italų-A- 
merikonų piliečių lygai 
prašant, įvesta " italų kal
ba. Šio miesto italai laiko
si vienybėje ir jiems leng
va laimėti.

; Šv. Vardo Marijos drau
gijos susirinkimas įvyko 
liepos 8 dieną. Susirinkimą 
vedė pirm. EI, Kupstienė.

rcelš Vaitekuniėhė.
P-naf Purvinskai yra žy

mūs šios kolonijos veikė
jai. Taigi jie pilnai užsi
pelnė tokio pagerbimo.

Linkime ilgiausių metų.

Ž Y. KRYŽIAUS KOLEGI
JOS AKTO DlgNA

- <■ <

TrėČiadienį, birželio 19- 
tą, įvyko vietinės Šv. Kry
žiaus kolegijos akto diena, 
dalyvaujant J. E. Kun. 
Ataleto Giovanni Cicogna- 
ni, Popiežiaus Atstovui 
jungtinėms Valstybėms; 
gubernatoriui Curley; J. 
Ė.-'Springfieldo vyskupui 
T. M. O’Leary, D.D.; ir ki
tiems žymiems Bažnyčios 
ir valstybės asmenims.

Du šimtai devyni studen
tai gavo diplomus. Taip 
Jų Buvo Petras Parulis, 
vietinės Studentų kuopos 
pirmininkas ir Antanas J. 
Čenįs, žymus atletas.

Petras Matulis, nuo 25 
Suffield gatvės, skubiai iš
vyko Lietuvon aplankyti 
savo motiną, kurios svei
kata silpna.

LABDARYBE DRAUGI- 
JOS VAJUS

Labdarybės t draugijos 
susirinkimas įvyko trečia
dienio Vakare, birželio 19- 
tą dieną. Petras Kataus- 
kas, draugijos pirminin
kas, atidarė susirinkimą. 
Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, išduotas parko vei
kiančios komisijos rapor
tas. Iš Visų parko pajamų 
per mėnesį, gryno pelno 
nko š600. 7 ' T *"

Nutarta surengt naujų 
narių vajų ir kurie prisi- 
rašys nuo 16 iki 25 metų, 
tiems nereikės mokėt įsto
jimo mokesties. Kurie dar 
nepriklauso prie Labdary
bės draugijos, .^kviečiami 
prisirašyk

LiEtUVIŲ MOTERŲ 
KLUBAS

Susirinkime, birželio 44- ,
tą, tarp kitko nutarta su- sportų komandų narys ir 
rengti privatlšką išvažia- taipgi daivano chore.

VASARINIAI KURSAI MARIANAPOLYJE

vimą J pajūri, 4<Horse’s 
Neck”, liepos 14-tą dieną..

liūtę, p-nia Mačioniene, p. 
Skrickienė, Karosienė ir 
Kasperienė. Narių didžiu
ma nubalsavo atšaukti tą 
auką paskirtą lakūnui iš 
priežastięs neaiškumų ir 
nepildymo prižadų.

Užsibaigus susirinkimui, 
sulošta “Beano”. Dovanas 
laimėjo sekančios nares: 
C, A. Dodge, yaleria to* 
zoraitis> K. Pajaujienė,’ J, 
Laurinaitienė, p. Karosie
nė, p-lė Vieraičiutė, A, 
Gaidienė, J. Padolskienė, 
S, Račkauskienė ir S. Pur- 
vinskienė. ,

SUGRĮŽO iš KOLEG[IJO3

i Alfredas Lituvninkas, 
studentas, kurs lanko Ni- 
chols Jr. Kolegi ją, Dudley 
Kilis, Dudley, Mass. sugrį
žo. Jisai praleis atostogas 
pąs savo tėvus, L. Lietuv
ninkus, 119 Roekland, Rd., 
Auburn, Mass, Kolegijo; 
jisai netik atsižymėjo mo
ksle, bet ir buvo įvairių

P-LE APOtONIJA

piknikas įvyks liepos J4 d,, 
Maironio parke. Kviečia 
visus dalyvauti.

J. Alįukienė,
k prbt. raštininkė,

VEDYBINIO GYVENIMO

F. K. VABNORA, M. D.
(VEIKSNB1R)’ 

MKUVIS GTDTTOJAA 
SeV.rapnBt, Tri-5-7810 

Ofiso Valandos;
10-13, į4 Dianos,—64 Vakaro 

, ' , SEKMADIENIAM 
' SGDYG 3UTABIMO 

W0B0E8T«B, KAM.

Tpl. 5-6753, Namui M 4-9141 
” 34760

FRANK A BO0BUS
",; ADVOKATAS

Office:

®s-m? yfORonam, 
glątėr feldg. MAS#.

Tel-5-5452, Namai—Tel. 6-2079

ANTHONYJ.MILLER
apWaw

Office
406408 W0BUE8TER
Slater’feldg; MAS&

m. A. oivnrsKAS * oo.
• ■ • LIETUVIS ■'■,• 
Grabofim ir Balsamuotoja, 

340-342 Hardlng St.
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dfeną ir Naktį Dial-5-580g

————■>—-p—

Pianės — Radios ‘ 
GRUNOW 

EUSKTRIKINIAI 
AALDYTIJVAI

Parduodame lengvomis 
Sąlygomis 

mtttį patenkinančiai 
'turčjomp reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. Woroester, 

Tol. MtM

Pirmadienio vakare, lie
pos 1 d., 7;30 vai. Šv. Ka
zimiero parap. bažnytinėje 
salėje įvyko išleistuvių 
koncertas, garsiai daini
ninkei p-ier Apolonijai 
Stoškiutei, worėesterietei 
iŠ 38 Irving St., kuri iš
vyksta laivu . Gripšholm 
Lietuvon į pąsąulinį lietu
vių kongresą: Koncerte ė* 
mė dalyvavimą abiejų pa
rapijų chorai, solo sudai
navo p-lė J. Mitrikaitė ir 
pati ekskursantė, akom- 
ponubjant p-nei Milerienei ir n T Žemaičiui Mo-susirinkusių svečių, ^ent^tįkS “S ĮteikU do:)
bas pasakė kun- A. Petrai-; 
tis, kun. K. Vasys, adv. A. 
Milleris, j., Žemaitis ir J. 
Balsis, vargoninkas. Pp 
koncerto ,‘bon voyągė’* 
party buvo surengta pas 
lietuvį daktarą p. Pr. A. 
Vaikšnorą, 96 Vernon gat
vės, kame, dalyvaujant ge* 
rokam skaičiui svečių, p. 
Apolonija gavo daug do
vanų it gėlių. Po tai jų ute* 
nesiū linksmos ekskursi- 
jos Lietuvon,. p. Apolonija 
sugrįžus, darbuosis prie 
Detroit-Light Operą Ųp.
' Tat linkime geriausios ir 
įdomiausio* kelionės, gar
siai solistai nuniylėtoj tė- 
vėlių žemėj Lietuvoj!1 r

Birželio 30 dieną, p-nai 
Viktorija ir Stanislovas 
PurvinSkai minėjo 20 mėtų 
savo vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės. Tą dieną jie 
buvo išvažiavę. Sugrįžę ra
do namus išpuoštus gėlė
mis ir įvairiomis spalvo
mis ir belaukiančius jų 

1 svečius.
Pirmiausiai p. Juozas 

Ginkus, jų giminaitis, pa
sveikino p. Purvinskus nuo 
savęs ir nuo visų trisde
šimts susirinkusių svečių,

— sidabrinis kavai 
Virti indas. Be to, p. Pur* 
vinskięnei įteikė didelę ro
žių puokštę.

P-nai Purvinskai dėkojo 
visiems už suruoštą ban- 
kietą ir dovanas.

Po kalbų prasidėjo už* 
kandžiai. Perskaityta du 
sveikinimo telegramų r vie
nas nuo p. Krapkų iš Wor- 
cester ir kitas nuo G. Vai* 
tekunaites iš New Ybrkr 
.. Visi svečiai linksmai 
praleido vakarą ir: skirstė
si į namus linksmoje nuo? 
taikoje. - \

Prie šio vakaro pasiseki
mo prisidėjo: pp. Marijo
na Ginkienė, Ona Grinėvi- 
čienė, B. Milerienė, ■ Mari-

Juozas Zurlis, amerikie
tis, kurs didesnę savo gy
venimo dalį išgyveno Lie
tuvoj, vėl nukeliavo pas 
savo tėvus į/Pdvočių Jkai-; 
mą, laivu* Britąnic,; birže
lio i-mą dįerią. , . /

Jonas Buden, kurs išgy
veno Čia Worcestery per 
suvirs 30 metų, išvyko į 
okupuotą Vilniaus kraštą, 
laivu Koscziuško, birželio 
19-tą dieną. Jisai neketina 
sugrįžti, nes jo šeimyna 
visą laiką; gyveno Kalesni- 
kuose, kur ir dabar visi 
kartu gyvensi '

Brįgyta Žakaitienė, nuo 
298 Millbury gatvės, išvy
ko Lietuvon aplankytu gi
mines.

* ‘Daugiauii* Gčlių Už jūsų, 
pinigui "

PaS

GEORGE’S FLQWER
• SHOP

30 Trambuli St.
Kr^tuyĮ^ Tel. 54884

> . ' ' Namo Tel 5-3524 
^Gėįes siunčiamos ,per piasiuii- 
tini Į visas dftįįs pasaulio ’ \

Šią vasarą regUleHs 6 savaičių vasariais kursas 
bus vedamas Marianapolio kolegijoj. Mokslo progra
ma yra si:

:■ .; LIETUVIŲ KALBA —. *
Lietuvos Istorija (dėsto kum dr. J, Navickas)
Lietuvių Literatūra (dėsto kun,. K. Urbonavičius) 

; Taisyklingoji Rašyba (dėsto kun. J, Vaškevičius)
LOTYNŲ KALBA r- Vertimai ir Gramatikar 

Sintaksė ^dėsto dr. -E. Andrųlidnis). . ; - ‘ Z’}
GRAIKŲ KALBA —. Vertimai ir Gramatika - 

Sintaksė (dėsto kun. dr. P. Biskis),
Kiekvieną vakarą paskaitęs — MŪSŲ PASAU

LĖŽIŪRA (skaito kun. dr. J. Navickas).
Paskaitos tautiniai tikybinio įsisąrriommo klau

simais tieks reikalingo supratimo musų tautos reika
lų ir jaunuolių paruošimo visuomeniniam darbui. 
Klausytojams yra privaloma perskaityti visa eilė pre
legento .nurodytų veikalų, šiam tikslui atsiekti būtinų.

MOKSLAS PRASIDEDA 1 D. LIEPOS ir tęsiasi 
iki15D.RUGPIŪČIO. .
DĖMESIO — Kursų Vadovybę kreipia dėmesį į stu

dentus, lankančius nelietuviškas aukštąsias 
įstaigas ir ypatingai klerikus, lankančius 
dvasines seminarijas. <

. N. B. — Būtų gera, kad Dvasios ir Visuojne-
• • nes Vadai šiems kursams pareikštų palanku

mo, paragindami savo žinioje esamuosius studentus ir 
ypatingai klerikus pasinaudoti teikiama jiems Maria- 
napotyj proga taisyklingai pramokti lietuviškai kal
bėti -rašyti ir susipažinti Amerikos lietuvių aktua
liais reikalais. >

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.
‘ * Kolegijos Rektorius.

Tell 43501 arba 4-3865

JUOZAS J. DIRSA .'
Graboriu* ir Lalsamuotojai

“yuneral Parlors” ir Namai J
. ant i

, , 13 ellsworth st. ■ ’;
Išnuomojam Automobilius

Visokiems -Reikalams.

I VERNON STODIO J
! -Į I

JONAS ČERNIUS-SavininkM

Tel 5-5575

■ H’

FOTOGRAFJŠ ’
...y

8 Veinon St.

VIENINTELIS
• WORCESTERIO

D. MAŽEIKA
Praneša visiem* ęavo ko<tu-

jį vietą, 12 Venum SL (lae- 
tuvių ūkesio Klubo Name).

D. MAŽEIKA ir >
J.JONAITIS 4
12 Vernon St, K 

WORCESTER, MASS.

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS Ir ONA KUNDROTAI

63PENNAVE. WORCE8TER, MAS8.
»IĄL 5-6367

»

BILL'SIUNCH
Lietuviška Valgykla 

2941 drafton St.
(Kampo Eranldin St)

Gaminame šviežius ir skanius 
vaikius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. Persitikrinkite.
VINCAS ŽNARAfi-Savininkas

.... J Dial 2-9025

NATIONAL BOTTUNGi
I COMfAJff | 
| LosoHiči&į — Savininkai I 
^Išdirbame gerus minkštus gg-| 
Irimus. Geriausias uatamavi-j 
įųms vakąr Įliams ii’ piknikams i 

bei isvaiitvimams. | 
į W. S-M25 |
| 495 Millbury St., |
I TV.bįcĖSt'ĖB įs Ijr1 Į

■ ; BLAIVININKp SEIMAS ,
Šiuomi visiems blaivininkams pranešame, kad šie

met A. L* R. K. BĮ. Seimas įvyks South Bostone.; Prą- 
šidęs Šv. Petro Lietuvių par. bažnyčioje iškilmingomis 
šv. miŠiomis rugpiūČio 11dieną. »

y Kuopos ir pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai šiame seime dalyvauti. ■/

CENTRO VALDYBA, ,
(: > Ktm. X J. Jakaitis, Dv. Vadas 

Kun. F. J. Juškaiih, Pirm#
. \ V, Blavacfcas, Rašt. •

-- ---- ------ *__ ~—- .___ ;_ *__L_ 2-- ----- ---- - -- _______ ____:----- - - --- --- . j______ :______

rBLUE RIBBON DAIRY>

I i ‘: 'MOŠŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS ĮI 

■| ' t žž Sptttee Sė. . l

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

[ GBEEN'MOUMJAIM?.
; DAIRY
i SAVININKAS - JUOZAS
! •RAT.TRAMAPTTR

i yVo^eester To Webster £o<d ’;.
' Visokių Valgių, Užkandžų ir ‘ -

. . ■’ ■.■CBralų ■ ■; ’ U
FARDUODA V

? Kai’tik Pravažiųoai Pirm<

MIUBURY FURNUURE
COMPAIfY

^Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai, Eadioa ir Eteįtri-' 
kiniai GRUNOVT šaldytuvai
GĮJUmoOD ir ATLANTIC

’-4' VirtirHa Mht .
Geros rūiat baldai ui žemiau- 
aU kainą. Mokant tupjaį arba 

rifeimoirtkmui.

178-200 MRamty.
i

«r



Liepos 15-toj i
iki Bismarko laikų, 1870 
metų, vos ne Vos beišlaikė 
nežuvę, o lietuviai, sumu
šę vokiečius, garbingai di
delį mūšį laimėję, su dide
liu gruobiu ir daugybe vo
kiečių belaisvių, sau links
mai, skambias dainas dai
nuodami, linksmi nąmo, 
savo'senų tėvelių ar jau* 
nųjų mergužėlių atlanky
tų, parkeliavo su didele 
garbe ir turtais.

Vokiečiai šiandieną, pa
našiai kaip ir senovėj, vėl 
tykoja mus lietuvius 
smaugti ir nori mūsų kraš
tą ,ir tėvynę vėl plėšti ir 
terioti. Todėl mes visi lie
tuviai privalome budėti ir, 
prisiminę savo tautos pra
eitį, mūsų senovės protė
vių laikus, tą didį Žalgirio 
mūšį, ruoštis koVai, jeigu 

—.4muš vokiečiai kada nors 
užpultų, kad mes juos ga
lėtum tinkamai atremti ir 
vėl jiems mirtiną smūgį 
suduoti, kaip, kad senovėj 
ties Žalgiriu, nuo kurio jie 
daugiau jau nebekeltų.

Antra liepos 15 diena 
yra mums liūdesio, gedu
lo ir pasiryžimo diena, nes 
prieš du metu mūsų tautos 
garsūs didvyriai DARIUS 
ir GIRĖNAS išvyko lėktu
vu iš New York į savo tė
vų šalį, į laikiną Lietuvos 
.sostinę Kauną, bet, pers- 

galvos * iki kojų variu ir kridę Atlanto vandenyną, 
plienu aplieta — apšar-skrendant per Prūsų Lie- 
vuota, vedama didžio mis- tuvos šalį, netoli Žalgirio, 
,tro Juningen, susidedančia kur senovėj lietuviai davė 
iŠ sii virš šimto tūkstančių Į vokiečiams mirtiną smūgį, 
kareivių, vadinamų kry
žiuočiais, kuri per kelias 
mūšio valandas, kaip vaš
kas ugnyje, beveik, visa 
sutirpo prieš lietuvių nar
sumą ir žuvo v nuo Jų sun- 

, kių, aštrių ir šviedrių kar- 
dų, kuriais lietuviai ^kie
čiausio plieno vokiečių 
šarvus, ‘ nelyginant &upu| 
vusį medį kapojo. ’ 

Po to didelio su lietu* 
viato mūšio, vokiečiai dau
giau jau savo didelės jė
gos ir galybės, kokią turė
jo pirmiau, nebeatgavo ir

ta turi metuose vieną ar 
JceĮiąs dienas, kurias iškil- 
jnihgai ar liūdnai mini, 
Švenčia ir apvaikščioja to
dėl, kad tautos praeityje 
kas nors tokio labai svar
baus ir garsaus tautos gy
venime įvyko.

Wįęų tauta irgi turi me
tuose kejioliką dienų, ku- 

.riuone mums lietuviams 
'yra labai daug didelių ir 
.svarbių dalykų, kurie ver
ti paminėjimo.

Visų tų dienų až čia 
.jums, gerbiamieji, nemi
nėsiu, o tik paminėsiu vie
ną dieną, kuri mums liėtu- 

. viams net dviem atžvil
giais yra labai svarbi ir 
.minėtina, būtent: vienu 
ątŽvilgiu labai linksma ir 
garbinga, o antru — liūd
na ir gedulinga.----- —

Pirmu atžvilgiu linksma 
ir garb|nga todėl, kad mū
sų protėviai lietuviai prieš 
penkis Šimtus dviedešimt 
penkis metus, liepos 15 
dieną, 1410 metais, veda
mi narsaus vado, garsaus 
ir žymiausio tuo laiku pa
saulyje valdovo, VYTAU
TO DIDŽIOJO, Prūsų Lie
tuvoje ties Žalgiriu susiti
ko su didele ir galinga vo
kiečių kariuomene,puikiai; 
geriausiais tų laikų, gin- 
klais apginkluota ir nuo

tuvos šalį, netoli Žalgirio,

toj apylinkėje, kur nesenai 
susprogo vokiečių šauna
mosios medžiagos dirbtu
ves ir sandeliai, buvo nak
tį nušauti.

Tad mes lietuviai^ minė
dami Dariaus ir Girėno 
žuvimo dviejų metų su
kaktuves, eikime tų garsių 
didvyrių pėdomis ir steng- 
kimės ką nors gero, dėl sa
vo tautos ir tėvynės gero
vės padaryti, kad mūsų tė
vynė Lietuva galėtų ir mu
mis pasididžiuoti ir į did
vyrių eiles priskirti.

Waterbury, Conn.
METINIS PARAPIJOS 

PIKNIKAS

i WaterHury, Conn. — šį
met šv. Juozapo parapijos 
^pirmutinis piknikas Lin- 
;;den parke (lietuvių darže) 
•Union: City buvo, sėkmin
gas. . žmonių buvo net iš 
'New Haveno, Ansonia, U- 
^nion City, Naugatųck ir 
kitur. Ačiū visiems dar- 
'buotojams ir darbuoto
joms ir visiems kurie atsi- 
jankė. Kai visi dirba, tai ir 
sėkmės geros.

Choras, vedamas komp, 
Aleksio sudainavo lietuviš
kų dainų. Šokiams grojo 
Young Melodians orkes
tras. Be to buvo kumšty
nes ir kitokių pamąrgini- 
*mų. Visko buvo, tik pasi
gedome daug J Waterburie- 
čių lietuvių, kurie, rodos, 
irgi turėjo savo parapijos 
metikį pikniką paremti.

Well, kitą syk gal ir juos 
matysime.

NUTRAUKTA RADIO
Lietuvių Margumynų va

landa (Lithuaniąn Varie- 
ty Hour) iš stoties W1XB- 
S tapo nutraukta tūlam 
laikui. Programoj dalyva
vo didysis choras, St. Jo- 
seph’s LitUe Symphony or
kestras, Young Metodianš 
rądio orkestras ir kiti. Va
dovavo komp. Aleksis.

Lietuvių programa vi
siems labai patiko ir gau
ta daug sveikinimų.

Padėka komp. Aleksiui 
už vedimą programo. Ra- 
dio programą garsino ir 
rėme biznieriai ir profe
sionalai. .

JONINES WATERBURY-
JE v

Šv. Jono Krikštytojo 
dieną Waterbūrio Jonai 
gražiai šventė. Kun. Jonas

CHARLES'E.'MacLAUGHLIN

ELEKTROS KONTROKTORIUS
11

Taipgi užlaiko motorams įrengti dalis ir 
elektrai suvesti įrankius.

šių diehų darbininko gy
venimas ypač miestuose 
esti gan varginantis. Jis 
gula, kelia, valgo ir dirba 
nustatytu laiku paskirtą 
valgį - darbą. Tas gyveni
mas, pasak vieno seno lie
tuvio, yra “sulig laikro
džio”. ’

Kad pertraiikus tą laito 
Į rodihį - mašininį gyveni- 
i mą LDS. organizacijos na
rys. darbininkas yra rei
kalingas atostogų.

Buvo laikai kuomet net 
Amerikos miestų darbiniu* 
kai atsikvėpdavo, betrįūs- 

| darni apie savo namus, be
vaišindami savo kaimy
nus, ar pas juos bekiemi- 
nedarni. Tolimas išsikeli* 
taas, ariais laikais, darbi* 
ninkui tapdavo rūpesčiu ir 
vargu.

I Paimkime So. Bostono

naudoti mokslais.
Mes girdžiame dažnai 

pamokinimus, kad katali
kui nedera imti poilsio nuo 
religijos bei atostogauti 
be religijos. To gi negana, * 
kaip atostogos atnaujina 
mūsų kūną, pažintis ir kul
tūrą, taip atostogų metu 
LDS. narys privalo pakil
ti tikėjimo dalykuose. Jis 
negali šv. dieną mišių ap
leisti. Bet augins save 
dvasiškai, jei išklausys mi
šių per atostogas ir pa
prastomis* dienomis, jeį 
priims šv. Komuniją, skai
tys dvasinio turinio kny
gas. Pravartu jam yra at
lankyti kelioms dienoms 
Rekolekcijų Namą ir kuo- 
labiausiai dvasiškai susi* 
kaupti. ♦

Galop jis gal sugebės a* 
tostogaudamas ligonį _ at
lankyti, nemokantį pamo
kyti, “Darbininką” užra
šyti, ir tt.

Panašiai tokios atosto
gos LDS nariui yra reika
lingos ir naudingos. Ban
dykime Jas Jei nevisi LDS 
nariai, tai bent tie, kurto 

- galime arba net-ir kiti lie
tuviai katalikai panašiai / 
sunaudoti, /

Kun. P. Virmauskis, 
LDS. Dvasios Vadas.

Pinnoje eilėje: Jonas Nanartavičius (Boston, Mass;), Teodoras Kazlaus
kas (Philadelpliia, Pa.), Stasys Saplys (Detroit, Micį,). Antroje eilėje: Jonas 
Kacevičius (Aę>vidėnee, R. L), Juozas Stanionis (New Phila., Pa.), Pranas Ne- 
vulis XWorcestęt^ Masėj Juozas Kaifiaudulis (Brockton, Mass.), Juozas Over- 
ka(Detroit, Mich«),Vinęas Parulis (Worcester,Mass.), Jeronimas Andrūlionis ! 
(Shenandoah, Pąj, Jonas Savukynas (Pittston, Pa.). Trečioje eilėje: Vincas jpirmesniuosius ’ lietuvius. 
Kazlauskas Cumbola, Pa.), Jonas Rakauskas — lavintojas (DuBois, Pa.), An- jįe girdi tik labai retkar- 
taims Kacevičius (Providence, R. T), Jodas Petkus ir Bronius Voveris (Broc- pasiekdavę Broad- 
kton, Mass.) , Antanas; Mičiūnas ir Pranas Balčiūnas Chicago, UI.) , Mikas Ta- way q iau va bekalbėti a- 
mulęvičius (Worcester, Mass.), Vincas Dirsė (Brighton, Mass.) ir kun. Ado- pįe i‘u nuėjima i Thomas 
mas Morkūnas — ratelio globėjas. Park. “Kalniuką” atlanky-

Praejusį žaidimp sezoną šis ratelis sėkmingai nugalėjo sekančių mokyklų ti nūo B ar C gatvių Jiems 
ratelius: Šv. Tarno seminariją (Bloomfield, Conn.), La Salettekolegiją (Hart- būdavę dideliu ivvkiu" 
ford, Conn.), Didikų Akademiją (Pomfret, Cbnn.),šv. Karoliaūs akademiją Reikėdavo iiems dau/sve- 
(Woonsocket, R; I.), Nichols kolegiją (Dudley, Mass.) ir prancūzų Ašsump- dideles šventęs ar ne- 
tion kolegiją (Worcester, Mass.). _____ z ; paprasto reikalo atlankyti

_ - , . . . v,. ,. _ . City Point, ar Bostono Palaidota su bažnytinėmis Kviestą : 
apeigomis šv. Marijos ką- Ket^ dešimčių metų 
.puošė. Lai Visagalis šutei- Lįg^i darbininkas netūrč- 
toa Jiems dangaus karali* prOgų atostogautų, 
ją. Laidčtuyese patarnavo jjg daug valandų į dieną 
graborius Aleksas Karlo- dirbdavo, -penkias ir pusę 
naS‘"' /.■- dienos į savaitę. Apart pu-

r a l SailtrOS diCUOS į SUV^ltę, 4 L>CXXUldULlCXi£, UCJJU 
DŽIAUGIASI APLANKĘ jaMa pede Šamas teikė lai-d. lošia Providence

New Britainiečiai gana |svlp dienų: ketvirtą liepos, 
skaitlingai lankėsi liepos l“Labor Day”, “Memorial 
4-tą Marijanapoly, Lietu- Day” ir dar keturias. Mie- 
vių Dienoj. Vieni važiavo Utėliai turėdavo savo lais- 
automobiliais, kiti •bus’u.Lų dienų: kirkus’, ‘Pair’ų’ 
Visi džiaugiasi sugrįžę dienas, ir k. Kai kurios 
Marianąpolio gražiu pąr- dirbtuvės turėdavo meti- 

nes ekskursijas, -štai 4ij> 
ypatingai sv. Misiomis bei džiulė audenyčia Whitten- 
turiningu pamokslu. Su* ton, Tauntone, Mass., be- 
grįzę pasakoja savo kai* Veik kasmet sudarydavo 
mynams draugams, kurie ekskursiją į, tais laikais 
nebuvo ir dabar gailisi, . garsią Nantasket pajūrį.

™ Seni ir jauni laukdavo tos 
išvažiavimo dienos.; O su
laukę Jos, iš 5000 darbi
ninkų, važiuodavo vos 500. 
Kitiems vis trūkdavo ko: 
bilieto, kepurės, kojines, 
ar kitų dalykų. Neišvažia
vusieji nusiramindavo be
uogaudami, bežuvaudąmi, 
besiirdami laiveliais ar be
lankydami Sabbatio Park.

Ir pasikeitus darbininko 
gyvenimo apystovoms, L. 
D. S., nariams reikalingos 
yra atostogos. Bet dabar- 

I tiniais laikais pravartu y- 
ra tam tikri privalumai, 
kad atostogos atneštų pa
geidaujamų vaisių.

Neprotinga LDS. nariui 
atostogų metu galvotrūk
čiais lėkti ir lėkti. Daugiau 
[poilsio ir permainos gali
ma rasti lankant vietinio 
miesto muziejų, knygyną, 
parką, bei pamirštus kai
mynus, nei kaip daug die
na dienon besitrankant, o 

I nieko gero nematant. Vie
toje atostogų žmogus nu
vargsta, suserga.

Atostogų metu LDS na
rys gali netik kūną atgai
vinti ir draugiškumą at
naujinti, jis gali bandyti 
sulig išgalės pasimokyti. 
Studentai, mokytojai irki* 
ti ilgokas atostogas turį 
suvartoja dalį atostogų 
skaitymui, rašymui, at* 
kartojimui savo mokslų, 
ir net lankymu vasarinių 
mokyklų. Amerikos Kata
likai turi vasarinių atosto* 
gų mokyklas, Cliff Haven, 
N< Y. Lietuviai Katalikai 

I turime atostoginę mokyk* 
lą Marianapolio Kolegijo
je, Thompson, Conn.; taip- 
pat vasarines mokyklas 
parapijose. Kaikųrie LDS. 
nariai ir draugai gal pano* 

Iręs atostogų metu pasi-

Gripas gavo sveikinimų.]ponų Šimkų namuose, ati- 
Dėkojo W1XBS lietuvių tinkamai pagerbė Petrą 
radio grupei, kuri Jani įtei- Kartoną Jo vardo dienoje. 
Aė gyvų gėlių ir vakare . 
Vyčių klube surengė puo- i 
tą. Čia daugiausiai darba
vosi chorai, vadov. komp. 
Aleksio. Įteikta dovana — 
rašymo sėtas.

Kalbėtojai reiškė gražių 
linkėjimų kun. Kripui, ku
ris visiems už tai-padėko
jo-
VAKARIENE jRNUšAI- 

ČIUIPAGERBTI
Už visą, ka-yra šerifas. Jenušaitis ^^Htėrbūno ir 

apylinkės lietuviams pada
ręs, lietuviai surengė'pa
gerbimo’vakarienę, sudėjo 
gražių linkėjimų ir įteikė 
dovanėlęHamilton laik
rodėlį. Jo patyrimas, pa
žintys su miesto ir valsty
bės . aukštais žmonėmis 
daug lietuviams pagelbėjo. 
Jis’ yra geras patrijotas 
lietuvis ir pavyzdingas ka
talikas. Toks žmogus ver
tas yra Visų lietuvių pa
garbos.

LABDARYBĖS PIKNI- 
. KAS

Šv, Juozapo našlaitna- 
mio naudai geri lietuviai 
sumanė ir rengia pikniką 
liepos 14 d.fKrugelio ūky, 
kuris randasi ant High- 
land Avenue. Krugelis ma
loniai užleido savo ūkį tos 
dienos piknikui. Be to, 
daug biznierių ir kompani
jų davė aukų. Taigi, neuž
mirškime labdarybės pik
niko* *

CONN. DRAUGIJŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Tą pačią dieną, liepos 14 
d., New Havene, Mhenner 
Kor parke bus Conn. aps
kričio draugijų išvažiavi
mas. Dalyvaus daug cho
rų. Gros Young Melodians 
orkestras.

Memorial Day Service 
Ansonia miestas turėjo 

. paminėjimą lietuvių para- 
l nijos salėje. Vakaro vedė- 
! jum buvo kun. Kazlaus- 
[ kas. Smagu, kad svetim- 
• taučiai taip iškėlė mūši 
> prietelį kun. Kazlauską.

46 Clėveland Avė., J;

BROCKTON, MASS. , , t : L

Pareikšta jam daug širdin
gų sveikinimų ir linkėji
mu, įteikta daug gražių 
dovanelių vardu visų sve
čių. . ; :

Sveikino klebonas A, 
Vaškelis, kun. P. P. Karto
nas, tai p. Petro Kartono 
vyriausias Sūnelis. Taipgi 
sveikino ir gražių minčių 
pareiškė A. Mičiūnas, P. 
Kochanskienė ir kiti. 
Gerb. K. Žalnieraitis skam 
bino pianu^ p jo vedamąs 
choras sudainavo links
mas daineles ir tuomi reiš
kė ilgiausių metelių.

Petras Kartonas yra 
rimto ir linksmo būdo 
žmogus. Jau dešimts metų 
kai tarnauja prie šv, An
driejaus bažnyčios zakris
tijonu. Turi gražią ir gau
sią šeimynėlę, tris sūnus, 
ir tris dukteris. Vyriau
sias sūnelis uoliai darbuo
jasi .Kristaus* Vynyne, ei
damas vikaro pareigas, šv. 
Andriejaus .lietuvių par. 
bažnyčioje; antras sūnus 
Aleksas yra gana smar
kus, malonus bei sąžinin
gas biznierius graborius.

ANKSTYVOS MIRTYS
Birželio 26 d. mirė trum-

N. A. LIETUVOS VYČIU 
APSKRIČIO BASEBALL 

LYGOS RATELIŲ 
ŽAIDIMAI '

Sekmadienį, liepos 14
. ___ j su

Worcester — Worcestery; 
So. Worcester ;su Lawren- 
ce — Lawrence; So. Boš-r 
ton su Norwood — Nor- 
woode.

Sekmadienį, liepos 2i d. 
lošia Lawrenėe su Nor- 

Nęuwoodep Wor- 
cester su So. Worcester — 
So. Worcester; Lowell su 
So. Boston, •—•• So. Boston.

NEW BRITAIN, CONN.II

Tinginystė — jaurto žmo-
gaus kapai*. . <6Hgurni.

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas? "

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

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

‘ TeL 1961-R

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Valiausios Mados

ČEVERYKŲ . KALIOŠŲ - ŽLIBIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus 

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 
' Darbinius ir Šventadieninius

1162 Washington St., 
Norwood, Mass.

MARATHONIAN HAT | 
amžiaus. Velionė priklau- i CLEANING CO. | 
se prie L. fe. K. M. S, 38 J Pataisome ir Nuvalonie| 
kp. Paliko nubudime vyrą t 1 Čeverykus | 
Karolį, sūnų Juozą ir dūk- 1^ vžejote į mūsą naują! 

relę Marijoną. Sąjungietės t .. Vietą? _ į 
užprašė ŠV. mišias UŽ savo | Mes atliekame visą eilę skrybe-1 
brangios narės Vėlę bei su- I lfe valymo ir čeverykų taisy-| 
teikė liūdną atsisveikini-; 1 mo. darbūs, su vėliausiais 
mo patarnavimą įlydint ir 
išlydint iš bažnyčios.

Birželio 28 d.$ mirė 
trumpai sirgęs Juozas Le* 
sevičius, virš 40 metų am
žiaus. Paliko nubudime se
serį Ausenkiehę su Šeima.

PAGERBĖ VARDUVIŲ 
DIENOJE

Birželio 29 d., Šv. Petro 
fe Povilo dienoje, susirin
kęs gražus būrelis svečiu

1 Jtmsais. .• J
j Garantuojame savo darbūs, j 
Į Kaip praeityje, taip ir ateityje! 
| . atliksime jūsų darbus. ’ Į 
f Priešais Brockton National Bank | 
= 93 Main St., Brockton, Našai 
I Tol. 8686 |

DARBININKAS
(THE WORKEfc) ,

Pūblished etery Tuesday and Friday eicept HoĮidays fineli aa į 
Nėw Year, Good Friday; Memorial Day, Independence Day, | 

Labor Day, Thanksgiving and Čhriatmas'
’ —----- -----by——-r- • ’ ;

SAINT JOSEPH’S LITHUAMIAN R. C. ASSO0IATI0N OF LABOR 
Entered a* ae<»nd-daM matter Sept 12, 1915 the po«t offfce at Boaton,

' MaM. under the Act pf March $, 1870 
Acęeptance for malling at apecial rate oi poatag* provided for in Sėctlon 1108

/ Act of October 8, 1917, authoriaed on July 12, 1918 ‘. j 
BUBSORIPTION RATE8:

Domeatic yearly .............. |4.00
Forėlgn yeariy ...... 15.00 ........ ....... .......... ......... .................... 3-------
Domeatlė onc* per week yearly $2.00 Vieni kart aavaltfije metamu . . $2.00 
Forelgn once per w*ek yearly.. $2.50 Ųlalenylkart aaraitej* metama $2.00

DARBUnEKAS
866 W«fit Broadway 4. Soūth Bortoa, Mmml

Tdephone ČMh Boiton 2680

15.00

PRENUMERATOS KAINA t 
Amerikoj* metams ...........*■ $4.00 
Ulaieny metams .............. 15.00

DUNDULISLUNGH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius

• a valgius 
. ATDARAS

Nuo 6:80 ryto iki 12;30 vakaro
1118 Washington St, 

Norvrood, Mase.

EDW. V. WUUBOW 
(WRUBLIASKAS) 

UBTUVIS GUBOBIUS IR 
BJUSAMUOTOJA8 

1000 WMhingttn 8t 
NORVOOD, MASS.

' TEL. Nonrood MOS . , 

Montello Office:
10 Intenyle 8t 

TEL. Brockton 2006

, . TeL 3368

ADAM WAITEKUNAS
: 1J1TŪVI8 GRABGBIU8

VhŠ 13 mete, kaip tarnauja 
Lietuviam Montello ir apylin* 

k5ie.
Laidotuvių JaUlta:

124 Amt* 8L Brockton, Mm.
Gyvenime vieta:

25 InUrprhe St, Brooktoa



*S=-

SCRAHTOH, FA.

ruožiaBį

JONO KMITO EILĖS

Jubilėjus -Užsibąigš lapkri* 
čio 19-tą būnkietu.

s - _ . . j-j _* <J . . L *<

d,, dalyvauti Seserų Pran* 
ciškiečių suruoštame vei
kalėly, kūr vaidino “Vėtle-

mažiems vaikučiams mau
dytis įrengtas cimentuotas 
prūdelis su bėgančiu Van
deniu; prie prfidelio daug

i’*, kliris įvyks

, HnSTON,M.

PENNSYLVAN
■ ' r ■ \ ’ * r*-' ' ’ L ■ i * *
t _____ K *. :_____ __

I.JOS ŽINI
J ' .t

os
-» 4

Jo Eksc. Vysk. Matulionis Išdalino Diplomus Šv. Pranciškaus 
Akademyą|Btigttsioms

JUBIUEJŲ

Pittštonb lie^ų 
uoliai prisideda, kad M 

"minėjimas būtų kuopui- 
kiausias ir kuogražiau- 
sias. ;

J jubilčjątiS rengdmp ko
mitetą kiekviena ar*ja iš- 
rinko po tris atstovus, bū
tent: . . ■

1. Moterų Sąjungos »19 
kp. -— pp. Ona Valatkevi- 
čienė, Juze Šakočienė, ir 
Julė Sakalauskienė.

2. Katalikų Moterų Ta* 
ryba — p-lė Elena Greb- 
likaitė ir ponios Marijona 
Smalenskienė (Juozo Sma- 
lensko žmoni) ir Ona Ri- 
žieūė (Simono Kižid žnib-

\ 3. Sodalieiės — rj-lęs ti
na Liutkėvičiutė, Marijo
ną Vizgąitytė ir Elzbieta 
Abromavičiūtė.

4. Šy. Kazimiero parapi
jos choras (augusių) 
muz. Juozas Kudirkai 
Pranas Stočkūnas, Ona 
Lėnkaičiūtė. \ i

5. Šv; Agnietės choras j 
(jaunamėčių) p-lės Ele
na Beliauskaitė, Ona Ga- , 
iinskaitė if Oną Kasiliutė.

B. šv. Sakramento dr
ibs —r Oną Raulinskaifė 
ir p. Petkevičiene.

7. šv. Rožančiaus dr-ja
— Marijona Beliunaitė ir 
Marijona Maceinienef ;

■ 8L Platiriimb’- TOŽJmp 
dr-ja — Marijona Viigai- 
tytė.

9. šv. Vardo Dr-ja —
Juozas Smatenskas, Anta- 
nas SmalenSkas ir Vincą# 
Grieštoraitis. . ,

10, Šv. Vincento de Paul 
dr-ja Jurgis Laukaitis;
Juozas Českys ir Juozas 
Levanauskas.
.. U. šv, VinemitcF de Paul 
dr-ja (Moterų skyriaus)— 
Marijona Katkauskienė, 
Katariną Vižgaitiėnė įr 
Marijona Kižienė (Pėtro 
Kižio žmona).

12. Lietuvių Pilie č i ų 
Klubas (Pittstono) — An
tanas Galinskas, Albinas 
Šeporaitis ir Petras Se- 
niauskas.

13. Lietuvių Piliečių 
Klubas (moterų .skyrius) 
Ona Šakočiene (Martyno 
Šąkočiąus/ žmona), Ona

' Gilienė ir Anastazija Ki-
ŠOnienė. ? *

14. Lietuvių Piliečių 
Klubas (Inkermah) — V.

; Vaičekauskas, , & Motūza, 
“ ir Pr. Lomsargis.. ; -i
• 15. Liėttrtiųl Wė£ių _ ,.F
, Klubas (Sebfc3top(fl)^4U- taraifi H-----

zys žuraūskas, K. Krūš- gis# . ;EIen* Greblifcaitė ir 
nąuškas, Af Pečiulis. -Marijona šąlciutė. -t •

; 16. Moterų Socialė Dr-ja
į —Ona Banos, Ona Sė- 
t ūiauskiene (Petro Seniau-
■ skb Žmona) ir Mari joną

\ Akademijos Mokslo Metų ližįūtigiįnas įvyko bir
želio 17 d. Orkestrai grojant, studenčių eiles suėjo į 
gilę# kur puikiai papuoštoje scenoje. Jo Eksc.Vysk. 
Teof. Matulionis įteikė studentėms, diplomus.. Kandi
dates perstatė kun. J.Vaišnoras- Kiti dalyviai buvo: 
kun. Aloysius Alikei, kuris svetimtaučiam^ pasakė 
prakalba; kun. J. Pikutis, ir, kup. Alfonsas, C/p-J--'

. Vakaro programą puošeAkademikių orkestras, 
kąibOS, ifaiitalėS, ir kiti meniški parihkijnai. * . • - 
■\ Iš šalęs Okadeinikes ir kunigai,* lydėdami garbes 
svečią, Jo Ėksę. Vysk, T. Matulionį, nuvyko į koplyčią, 
kur Jp EkSc. pasakė dvasią keliančią, kalbelę -Dievas

mano ir viskas mano”; ir suteikė.palaiminimą Šveūč. 
. SakrūmėhttL » r \ .

Šiemet akademiją baigė: . . . . .
Albina Mt.Peškus, iš Elizabėth: K, J.; Marijona A. 

Volteraiįė,.išPittsburgh; Ona T.Plitukas iŠ Dėt r oi t ; 
Agota H.’ BehUoraitė, iš Detroit; AntąniM H. Jtirge- 
ląitė iš Detroit; Ona G. Kedziutė,’ iš Hartford, Conn.; 
Marijotfa A. Jėškelėvičiuie, iš Philadelphia, Pą.; Pėt- 
rohėlč C. Supęrnavičiūtė, iš Mahanoy ’City; Julia R. 
Daubetis, iš Ini Bois, Pa.; Feliėita B. Jticiuš, iš Chica- 
goš; ir Eleną M. Navickaite iš ShenkndOah, Pa.

i

t

b
/ 3

■ i

gvt Juozapo parapijos 
mokyklos Užbaigimas įvy>t. 
• to birželio 23 meną^ Tris? 3 
dešimts trys mokiniai ga- ; 
vo diplomas. Mokyklos uŽ- 
baigimodįkilmėse dalyva* I 
vo daug žmonių, Kietu ku-' 
ntgis Jonas Kuras iŠdali- ■ 
no diplomas.

Sekantieji laimėjo dova- 
nas: Monika Petkevičiūtė 
ir Pranciškus Neceskas už

šČiausį laipsnį tikybos mo
ksle; Alena Rimdeikytė 
už ąukščlausį laipsnį lietu* 
vių kalboje.

Užbaigė mokyklą šie: Andruliu Emilija, 4 Bag*

ta, Dambrauskų Ona," Di- 
grevičių Alena, Jartušų 
Vėrbttika, Kažalų Marija* 
na, Mardošų Elena, Mažie- 
čių Regina, Misevičių Ma- 
Hjbna, MoeevlČių Magda-

.-f. «... ....... . -

šalžiutė, Ona Kėblaitė, 
Katatina ŽortaskaitS.

■ 22. SiA: 7 Hp. — 
Katsokad, Evinas Jasaiti^ 
Juožaa'KafltauskSs1aia«t; 
man). .

25. ŠLA. 79 kįį — J. Ja
kučionis, A. Mažeika it J. 
Varanavičius. '

24, Woodman df thė 
Wotld Camp — Kazys Šą- 
kbčiūs. . ■

: Šis komitetas laikė , susi
rinkimą bažnytinėj, svetai
nėj, ketvirtadienio vakare, 
Birželio 27-tą, ir išrinko 
valdybą į kurią įeina: kle
bonas ktm. Jonas S. Kasa- 
kaįtis ir ady. Jonas S. Lo- 
patto garbės pirmininkais. 
Nors adv. Lopatto dabar 
priklauso prie Šv. Trejy
bės parapijos, Wilkes-Bar- 
re, bet jis uoliai prisideda 
pilę jūbilėjąuš minėjimo, 
nes Kazimiero parapi
ja yrajoAlma Matėr.;

Jurgis Laukaiti# ak
tyvuspirm., -Antanas Ga
linsiąs ir Ignas Lėlkau#- 
ka#,-— vicė pirmininkai, 
Juozas Joneika —sekre
torius,kun. Juozas Arus- 

t kevičiuš — finansų .sekre
torius ir iždininkas. . Iždo 

J globėjai — Vincas Grieš-
* ls, Pranas Lomsat-

nas Ležkauskas,/ Juozas 
Joneika ir Mągdąlena Gra- 
miėūe. •< ■ ■ *

v 1$. LRKšA 1® kp. — 
Pranas Jurevičius, Juozą# 
českys ir Juozas Leva
nauskas. -

19. LRKSA 104 kp. — 
Anupras Sniuta, Juozas 
Damauskas ir Stasys Kri
vickas.

* 20. Vilniui Vaduoti Są- 
gos Skyr. — Gaudentas 
Laukaitis ir Stasys Sako-, 
čius.

21. Merginų Gimnasti
kos Klubas — Marijona

Vėliaus nutarta, kad ju- 
bilejų minėti 3 dienų P** 
rengimais — Lapkričio 17- 

koncertas. Mūs. J. Ku
dirka išrinktas tos dienos 
^mįos jredę3u.; Mū^ 
Kudirka, sužinojęs,kad jis 
ir §v. Kazimiero par. aug, 
choras sudarys progrąmos 
numerius, be atidėliojimo, 
pradėjo savo choristus la
vinti. Užgirdęs, kad jubi- 
lejihis koncertas gobtai 
jau apkalbamas net ir sve
timtaučių? deda pastan
gas, kad muzikos mėgėjai 
nebūtų užvilti. Klebonas 
kun. Jonas Kasakaitis 
nktą sustatė patriotiškus 
žodžius dainai prie gražios 
klasiškos muzikos. ,

Lapkričio lį-tą btts bin- 
go, ‘ card party ir šokiai;

štonoLiėtuviiimtofija.Is
torikai: gėrb. .klebonas 
Jonės K&šąkąitiS, Kun. 
Juozas Aęupkevičius^ mūz, 
Juozas Kudirka, t Matąs 
Zujus «(Garso tted.), An
tanas . Galiriškąš, Juozas 
Joneika, Gaudentas.

Skelbimų komisija: kun, 
Juozas Aruskevičiuš^muz. 
Juozas Kudirką, Juozas 
Joneika ir Marijona Viz- 
gaityte/

Eilinis rengėjų komite
to narių susirinkimas į* 
vyks ketvirtadienio vaka
re, liepos 11-tą.

SHEHANDOAH, PA.
Kun. J. A. Karalius, dia

konas J. * SukėvičiUs it 
klietr. J. Gaūdinskaš, iš 
Shenatidoali’o bUv# nuvy
kę į Thompson ir teri daly- 

: Studientų Seime. Dia-
konAfe J. Sūkevičiiis būva 
diakonu J. E. Vyskupui T. 
Matulioniui atnašaujant 
mišias; kun. J. A. Karalius 
buvo išrinktas garbes pir
mininku. ‘

Sekmadieny, birž. 30 d.^ 
šių apylinkių Moterų Są
jungos kuojos laikė savo 
susirinkimą vyčių svetai- 
nėje..Po susirinkimo visos 
moterys dalyvavo mažame 
bankietė tegerbti * Jievą 
Jurkeviciutįr kuri nesenai 
baigė muzikos mokslus. ~ 

; .* 1’.'i i'?r i ’
Vyčių metinis išvažiavi

mas įvyko Baranausko ū* 
kyje. DaugeliS vyčių ir jų 
draugų atsilankė it pasi
linksmino žaisdami visų 
rūšių sportiškus Žaislus. 
Kūn. J. A. Karalius, kim< 
A. Jį Degutis ir stud. J, 
Gibas irgi atsilankė.

/ Žmonės skaitlingai lan- 
, kėši Shenandoah’o High 
[/School svetainėj, birž, 28

studenčių vaidinimu ir ste
bėjosi jų gabumais orkesr 
troFir muzikoje.

Motetų Sąjungos 59 kuo* 
pa iš Šhėtfandoali’o rengia 
"Šaltos KosČSJlcė Cream) 
Kėstival;‘ ‘ ‘ ‘ ""

supynęs ir kitos atitinka
mos įmones. Šiais metais 
mokyklas Vėdeja yra p-ĮČ 
Mokytoja L. Laurinąięiu- 
tė. Vaikučių į tą mokyklė
lę susirinko apie 50. Ūie- 
tuvių parkas yra vienati
nis, gražiausia it didžiau
sia šiame miestelyje; tas 
parkas apima suvirs 6 a- 
kerius žemės.čiami dalyvauti

Anglių kasyklos dar vis 
dirba kasdientai retas 
Atsitikimas, kad Šiuo mėtų 
kasyklos taip gerki dttbtų, 

rėikalmgiiftias tęsis iki žie
mai; t . /

\ pAĖAPuos žiNios
■ KtiiĮ; A; Karalius ir 

kun. A. J. Degutis dalyva
vo ketųrdešimts valandų 
pamaldose, šv. Liudviko 
parapijoje, Maizeville. ’

Spdalietės turėjo savo 
metinį išvažįavimą,' Bara- 
nausko ūkyje, pereitą sek-

yavp. JPasįlinksmino .visor 
kiaia žaislais.

Mišių tarnautojai turės 
savo, metinį pikniką ket- 
virtMįeifil/.yvąmby^s Beaeh 
Ūkyje*/, ■ ■ // J- v T’eįti^

mountcarMel, P*.

Parapijos skolai suma
žinti ir pataisymams Šv. 
Kryžiaus parap. lietuviai 
turės bazarą nuo liepė# 28 
d; iki rugp. 4 d. Parapijos 
vyrai, motery#, merginos 
ir mokyklos vaikučiai c lės 
visas pastangas, kad ge
riausiai tasJbazaras pasi- 
sektų; visos draugijos irgi 
rengiasi pasidafbųoti k U 
dovanų suteikti. Baząras 
įvyks miestelyj *ant 6-tds 
g-vės prie bažnyčios.

KUI^MANTO PIKM- 
. KAS

, Kulpmanto lietuviai, ku
rie priklauso priešv.Kry-

naudai; jie visinuoširdžU 
ir uoliai. pasidarbavo įr 
gryno pelno padarė 
$100. Girdėjome, kąd kun. 
Dcz J. B, Končius daro pą-

jėnčlų Alena, Rimdeikių 
Aleną, Rirtikunų Pranciš
ka, RiinkŪnų Valerija, Si
manavičių Marijona, SllkŪ 
tų Izabelė, Ališauskų A* 
dolfas, Bųnevičių Jurgis, 
Cfepal^U VHaMtis, Gvaz- 
daųskų Pranciškus, Janit- 
ŠU Edvardas, fciįinskų Aii- 
tūnaš, Klebauskų Jbiias, 
Lązaunikų JUbžaa, MaliriS- 
MPettąs, Nėseckų Pra- 
įĮąš, Ndi-ęikų PrOiiaS, Pa- 
mkoniiį Jonas, Petkevičių 
Efdtfatdaš Ir Slėviriškų Ka* 
dmlėraš. x ’ '•
, Kilti. J, inčiįira iš Kings* 
ton, pą. pasakė įdomią 
prakalbą. ■< .

* Tudįąus po brakalboš 
vaikučiai pasveikino kūli. 
Janą Kūrą, Inirlo vardinės 
išpuolė pirmadieny, birže
lio^ d, Htaugtii Kurūt į- 
tei&ė dvasinę pūokštį ir 
pintinę gėlių.,Tėvelis ląfei 
šitdWai visiėfiiš padėkb- 
jo už tbkią nėsitlke 
gatbą. Progrąmą išpildė 
lįbkyklbš inokiniaį. Klęb. 
kitii. J. Rūras pašakė fii- 
HifiĮigą kalbą.

NE APLEIDO MOkYĖ-
< LOS

. Pętiktadfeny, biržellb 21 
d,, įvyko nepaprastos iškil
mės šv. Juozapb Mokykio- 
ję. Tuojpo Šy.Mišių vai
kučiai susiritikomokyklos 
svetainėje kilt kun. Jonas 
Kuras išdalino dovanas 
tiems," taifiė neapleido nė 
vienos diėhos , ir UŽ auk- 
ŠčiaUsį laipstįį moksle.

Šie mokiniai laimėjo do
vanas už neapleidiirfą mo
kyklos:
‘ 8 S10T, — Jufgis Btiiie- 
viČius, Vilardas Čepaitis, 
Elzbieta Čemeckyte, Ve
ronika Jaūiišaitė, Edvar
das Janušą, Jonas Klebau- 
skas, Magdalena Macevi
čiūte, Pranas Neceskas.

7 Skyr, —r Antanas Bal
trušaitis, Juožapina Pet
kevičiūtė, Agotą Klebaus- 
kaitė, Ąntaniha junaįte, 
Ona Selvėnytė, Lili joną 
Vasiliauskaitė, Anėlė W 
šaitė, Albertas ŠŪHpkū’ 
ūaš< ”

• 5 $kyį — Bronislova
Petkevičiūtė, Uršulė pąu- 
ĮaUskaitėv Lilijona Jonu
šaitė, Aieūa Venzlauskai- 
tė. ‘r "'Z ' ’ ■į ŠMJrr. Marpelė Ęaęią 
nauskaitė^ Albina, Bukta- 
ryte, Kodstįbftija

tanas ^kiečius, Juozas 
Bungarda. . ’

.3 Skyr, —Vincentas Vit
kevičius, Edvardas Bune- 
yičius, Irena KoHauskaitė, ,■ 
Marijona BaHriytė, Mari- 
ona Veverskytė.
2 Skyr. — Kazimieru 

Zoka1, Stasys Banevičius, 
Juozas Vaicekauskas, Al
fredas Vabolis, Marijona 
Baubsite, Juozas Baunh, 
Danielius Kazlauskas.

1 Skyr. r— Marijona Bu- -
nevičiute, Albertas Vaiče-^ * 
kūuskas. *

Už aukščiausį laipsnį 
mokslai

7 skyr. —- Juozapina Pat- ] 
kevičlutė ir Viktoras Kk- ' 
zukynaS.

6 skyr. — Lilį joną Janu- ■ 
šaitė it Juozas Sabaitis.

5 skyr. -**• Marijona Pa* 
kalskytė ir Vytautas Skri* 
pkūnas.

4 Skyr. — Marijona Bą* 
linytė ir Vincentas For
dam—-__ ,

3 skyr. Ėleną Kačinskai- ,* 
tė ir Stasyė Kibauskąs.

2 skyr. — Birute Martin- ; 
kaitė ir' Geraldas Veikšno- f 
ra.

1 skyr. — Lili joną Ne- j 
ceskaitė ir Leonardas Ma
linauskas.

šeštadienį, birželio 22 d. 
visos mokyklos mokiniai į 
susirinko ir išklausė šv. 
Mišių. Laike mišių tie, ku
rie užbaigė mokyklą, pri-z

Dievaslt TSvyhS
Reikia miims mylėti;

Tada ir vargelis
Bus lettgtiau tauto

Tai gražus mūsų išeivi* 
jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki* 
hys. \ '

•Šią knygą išgyrė * visa 
rimtesnieji spauda. Visi 
gėrisi jos turiniu, gėrėsies 
Ir Tamsta ją įsigyjęs.

Dabar yri geriausias lak 
kas įsigyti šią taip bran
gią ir naudingą eilių kny
gą- ’■ . \ <

^DARKlNiNKO^Adm.
Sfltf W. Broadway, -■ 

South Boston, Mass.

PEftKU LIETUVOS BDHIIS į
Ir moku 91 dolerį už, 

$100.00 ir 45 dolerius už y 
$50.00. Prisiųskit Lietuvos ? 
BohUs registruotam laiške | 
arba 'atveskit į mano kraU- ■ 
tūvę. ’ / J
* Parduodu laivakortes J

- Bronislova Siunčiu pinigus doleriais 
i Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
ją. < Važiuojantiems J Lie-

Park) šiemet7 prasidėjo 
Vaikų Darželis (Kinder- 
gardtti) mogyklit Kepas 1 
d. ir tęsis 3ki,rugp. 15 d.

' J»* B* 
Končiaus rūpesčiu, tame 
parke padaryta daug pato
gumų ir pagražinimų. Šie
met pravestas .vanduo ir

j?. B*

dama išrengti. gražūs Hė- tptų

Jeigu prieM4 w*. 
dėtų vizų viešpatijų vaini
kus vietoj-inanoknygų* ir 
mano pamėgimo skaityti, g| 
visa tai atstnmčiąti,

- Žmogus tik tiek žmogui, 
įdėk jii valiW tūri*

■te

dąitį Antanas Būneviaųi 
Jurgi# Gyašdauskas, Lep- 
nardas Rauba«

.1 Skyr. Albina Gus* 
taityfe, Alena Rašinskai- 
tė, Konstahcij< Pūtinskai- 
t$, Qna Btmevičhrtė, Kari- 
mieras Tamutevičlus, An-

Mūsų krautuvė didelė ir 
pilna Visokiu tavord. Lai
kome Vyram# ir moterims

Krautuvė ttdatairv*- 
kluraU iki t valandom

AMERICAN MtGOOM 
STORE 

MM
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visai vasarai apsistojo ten, dainelė — 3 ir 4 skyrius; 
kur kun. A. Mešlis, S. J., Užkerėta Armonika — Ko- 
būtent: Kęyser Island, So, mediją, * labai juokinga; 
Norwalk, Conn. Taigi tu-‘Barbariški Muzikantai — 
rėdami kokį reikalą adre
suokite: Rev. J. Bružikas, 
S. J. Keyser Island, So. 
Norwalk, Conų.

ROCHESTER, N. Y.
EŽELIS — SUTUOK
TUVIŲ MĖNUO

- Gal ne vienais metais, 
Be vieną mėnesį nebūva 
tiek sutuoktuvių mūsų pa- 
rapijoj, kaip Šių metų bir
želio menesį. Pirmą birže
lio sekmadienį apsivedė 
visiems Baltimorecia m s 
gerai žinoma lietuvaitė at
letė p-lė Jeva Magdašaus- 
kaitė su jaunuoliu Edwinu 
Johnson. Ponas Johnson 
dirba Baltimorės FederaJ 
Reserve Banko j, o p-lė 
Magdašauskaitė ūži m a 
svarbią vietą J. V. Val
džias 4staigOja * Wašhing- 
tpnhr ‘
u Birželio 8 d. buvo šliubas 
Eduardo Gudaičio ir Juli
jonos Želvytės, Abudu yra

, .... ....
Telefonas : Plaxa 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

į - 423 S. Paca Street 
: ' . BALTIMORE, MD.

GIMS. 8. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojai 
F 687 8. Paoa.Sk

Baltimore, Md.
Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

Kuo $75-4$100~$150 ir 
aukščiau 

Tel. — South 0083

žymūs patriotai ir ištikimi 
šv. Alfonso parap. nariai., 
Birželio 16 d. visiems ge
rai * pažįstamas Juozas 
Greberis vedė p-lę Kotry
ną Firavičiutę. Juozas se
niau buvp . įžymus parapi
jos veikėjas, daug pasi- 
darbąvęs vietiniai, Vyčių 
kuopai: yra dainininkas ir 
muzikas. P-lė Firavičiutė 
yra visiems gerai žinoma 
lietuvaitė, giedojusi chore 
ii* dalyvavusi abelnai lietu
viu veikime Baltimoreje.

Tą pačią dieną p-lė Bro- 
nisląva Čyruliute apsive
dė su Povilu Enrictt De 
Fpntes, o šeštadieni, birže
lio 22 d. tai net visi keturi 
parapi jos kunigai asistavo 
prie ąltoriąus kuomet p- 
lė Pranciška Ulčinskaitė 
ėmė šliūbą su Samueliu 
King. Birželio 23 d. p-lė 
Eugenija Mateliutė ir Vin
cas Giardina priėmė mote
rystės sakramentą; o pas
kutinį birželio sekmadienį 
tai p-lė Amelija Radaus- 
kaitė ir Jonas Durner už
baigė birželinių sutuoktu
vių eilę. Nors ir ne visos 
lietuvaitės susituokė su 
savo tautos jaunuoliais, 
tačiau yra malonu pąsta- 
bąipadaryti, kad iš visų 
septynių susituokusiu po
relių, jųjų tarpe nebuvo 
nė vieno mišraus šliūbo. 
Visiems jaunavedžiams 
BALTIMORSS KRONIS- 
TAS linki ilgiausių metų 
ir visu reikalingų Dievo 
malonių. *

5 ir 6 skyrius ,tai buvo iš- 
tikrųjų nenanrastai gražus 
vaizdas, kada muzikantai 
su'sviedinio (basebalD ke
puraitėmis su visokiais 
naminiais rakandais kaip 
instrumentais sudarė or
kestrą. Po to, visi baigu
sieji mokslą poromis (sue- 
jo ant estrados ir sudaina
vo klasės dainą, o atsisvei
kinimo kalbą pasnkė n-Ie 
Johanna Levickiu0: kuri 
baigė mokslą su aukščįau- 
siu pažymėjimu-
r _ Pakviestas kalbėti gerb< 
klebonas. Jis ragino visus 
laikytis savo tautybės ir 
siekti aukštesnio moksĮo. 
Po to Gerb. Dvasios Vadas 
išdalino žiedus ir dovanas 
pasižymėjusiems visose 
mokslo šakose, o mokiniai 

. sudainavo vakaro dainelę.
Baigta Lietuvos Himnu, 

čia teikia nažvmėti. kad 
baigiančios .klasės Globė
jas, tai Jėzaus širdis. Kla
sės Obalsis — Nėr Perga
lės be darbo. Klasės Spal
vos — Auksinė-Ruda, »o 

Geltonoji

KVIEČIAM VISUS Į Watėrburv, reikia važiuoti
CONN. APSK. TRILYPĘ - - - - - ------ 

GEGUŽINĘ

Liepos 14 d. jau artinasi. 
Rengimo komisija dirba 
smarkiai. Visi New Have- 
n’o lietuviai ruošiasi Gė- 
gužinen, taip, kaip į di
dįjį “Kermošių”.

IŠ visų kolonijų gautos 
smagios žinios, kad visi 
ruošiasi atvažiuoti, bu- 
s’ais, automobiliais, veži- 
Wjs ir dviračiais. ;. . ,

Waterbury rašo: “Pasi
rūpinkite užtektinai vietos 
mūsų automobiliams, nes 
atvažiuojam daugybė”, 
z Broliai, tik važiuokite, 
mes parūpinsime vietą vi* 
Šiems.
’*Ši Gegužinė ir Dainų 
Švente kiekvienam lietu-1 
viui ir lietuvei turėtų rū
pėti, nes tai mūsų apskri
čių metinė šventė, kurioje 
mes turime progą visi su
eiti pasimatyti su savo 
draugais-gėms, giminėms 
ir kaimynais, nagi ir su 
meilužėmis. Aki kaip ma
lonu, kiek nuoširdžių pasi
sveikinimų, kiek malonių 
pažiiičių, nagi ką kalbėti 
apie chorų dainavimą, a- 
pie Šaunią orkestrą, kuri 
atvyks net iš Waterbury 
groti šioje Gegužinėje.

. j Nuoširdžiai kviečiame 
visus dvasiškius, inteli* 

,■ gentus, profesijonalus, ir 
L visus brolius ir seseris lie
tuvius ir lietuvaites atsi
lankyti i šią Trilypę Gegu
žinę.
L Kelrodis i Važiuo jant iŠ 
Hartford, New. Britam,

Boston Post Road Rpute 
Nr. l Kg Milford Turnpi- 
ke. Privažiavus Turnpike, 
važiuoti tiesiai į .kalųą, 
kur randasi Maenner Chor 
Park.

Važiuojant iš Bridgeport 
ir Danbury reikia važiuoti 
Boston Post Road į West 
Haven, kur privažiavus 
West Haven tuofaus ran
dasi Gegužinės vieta.

Nuoširdžiai kviečiame 
yisūs/ x i

Rengimo Komisija, 
V. Norkūnas 
F.Rumskas

v M. Jokubaitė.

METINIS PARAPIJOS

. Ansonia — Į Schultzen 
parką (lietuvių darže), 
Ansonia, Conn., susirinko 
daug žmonių iš Waterbu- 
įy, Ansonia, Naugatuck, 
New Haven ir kitur į pa
rapijos pikniką. Malonu 
buvo matyti, kad lietuviai 
vieni kitus remia. Kai bu
vo* Waterburio piknikas, 
tai daug jame lietuvių da
lyvavo iš Ansonia. \
Lietuvių piknikuose daug 

smagiau. Čia lietuviškos 
dainos, lietuviai, lietuvių 
kalba bei* gražūs lietuvis-, 
ki papročiai, lietuviška, 
muzika ir tt/Ko daugiau 
reikia? Gerai daroma. Ir 
ateityje to laikykimės,

KUN. J. BRUŽIKO, S. J. 
ADRESAS:

Kun. J. Bružik'as, S. J.

Sesutes lietuvaites, kurios 
pamokys mūsų vaikučius.

Kap.i į WATERBDRY SAVINGS BANK |
i; WATERBURY, CONNECTICUT į

U Brooklyn OfBce - W
Waterbury’o 8«ving» Banko* Brooklyn’o Skyriui gali aprū- J 

pinti tavo vimi bankoi reikalui/ H
To< pačiot bankoi knygutei, kuriai gavote nuo Waterbury j Į 
Bavingi Bank galite naudoti ir Brooklyu*o Bartoje. Taipgi į į 

turim; Y *

CHRISTMASER VACATION CLUBS 
TRAVELER’S CHECKS 

FOREIGNDRAFT8 / 
Ateikite mes jums patenmurime, kaip ir ienoje Bankoje.

_ _ 793-797 Bank St.

BROOKLYN, N. Y.
ii

U
MOKSLO METAI 

PASIBAIGĖ
štai jau ketvirti metai 

kaip Šv. Jurgio Mokykla 
išleidžia į pasaulį gražų 
skaičių mokinių. Netiktai, 
kad \mokykfe. užbaigta, 
bet per tuos keturis metus 
nė vienas mokinys nepasi
liko kitiems metams, bet 
baigė laiku ir su gerais pa
žymėjimais. Užtat pavydi 
mums svetimtaučių kai
mynų parapijų vadai ir 
mokytojos, bet mums už# 
tai yra garbė. Didžiausia* 
garbė priklauso toms pasi- 
ventusioms sunkiai dir* 
bančioms šv. Prancikaus 
Sesutėms, kurios veda šios 
parapijos mokyklą ir ku
rios gali didžiuotis-savo 
darbo vaisiais.

Mums tiktai reikią pasi
melsti ir pagelbėti joms 
aukomis, kad už tą sunkų 
mokinimo darbą nereikėtų 
skursti/

Birželio 23 d/, 8 vai. iš 
ryto mūsų klebonas kun.’ 
Jonas M. Bakšys, paskel
bė mokslo baigusius ir iš
dalino diplomus sekan
tiems mokiniams ir moki? 
nėms (Numeriai prie pa
vardžių reiškia pasizypaė- 
jimo laipsniai): Alfredas 
Mateikfs ' 96, Bernardas 
Mockevičius 89, Pranciš
kus Stepaitis 84, Antanas 
Šlavus 88, Albertas 'Am- 
brozas 91, Petras Sauno
ms 97, Julius Karalius 92, 
Vincentas Stanis 91, Juo
zas Urbonas 92, Albina 
Petroseyičiutė. 97, Ona Ri- 
dikiutė 84, Valerija Dirsai- 
tė 87, Ona Butkiutė 97%, 
Salome Tahkiutė 89, Joha
nna Leviekiutė 98, Elzbie
ta Kazerskaitė 92. Ona Mi
kalauskaitė 88, Ona Vai- 
čiukinaitė 89; Alena Gude- 
liutė 87. Viso 19 mokinių. 
Klebonas per pamokslą, iš
leisdamas šituos mokinius 
į pasaulį, pasakė atitinka
mą pamokslą, priminda
mas mokslo vertę ir pagei
daudamas visiems pasilik
ti Lietuviais' nepamiršti 
savo Alma Mater, savo 
mokytojų Sesučių, savo 
parapijos/ o labiausiai sa
vo brangaus tikėjimo ir 
tautybės. ‘ . *

Vakare, parapijos sve
tainėje įvyko to visko už
baigimas su programa. 
Dalyvavo mokinių tėveliai 
pažįstami ir giminės. Pro- įsius armonika. Teko pątir- 
grama buvo labai Įvairi, 
kurią išpildė išimtinai mo
kiniai šios mokyklos. Va
karą vedė trustistas V. 
Butrimaitis.

Programa susidė jo iš se
kančių dalykėlių:. Sveiki 
Atsilankę — J. Varanavi
čius; Linkėjimo daina— 
Mokinių Choras; sveikini
mo kalbą — V. Urbonas; 
Dvasiškas. Ryšelis — Ma
žyčiai. r šie trys numeriai 
buvo skirti klebonui*Jo 
Varduvių proga. Taipgi į- 
teikta jam gėlių ir dovanų. 
Toliaus sekė: Apmalšintą 
Pikčiurna — Komediją, la
bai juokingą ir tinkamai 
suvaidinta; Ne pušys vai
toja —- Pantomimas; Poni 
Pon šokis — 3 ir 4 sky
rius; Ko Liūdi, dainelė —l
3 ir 4 skyrius; Katinėliod., Apreiškimo salėj įvyko

j!/

klasės gėtė- ' 
Rožė.

Sekantiejįgavo dovanas: 
8-to skyriaus — taurę ~ 
Johanna Leyickaitė su pas 
žymėjimu 98; antrą dova
ną Ona Butkiutė su pa
žymėjimu 97*4; trečią do
vaną gavo Petras Sauno- 
ris, su pažymėjimu 97. Už 
lietuviu kalbą dovanas ga
vo Albina Petrusevičiutė 
ir Vincas Stanis.

Kitų skyrių mokiniai ga
vo dovanas^ ųž aukščiau
sius pasižyiričjimus sekan
čiai: 1-mas skyrius — Ro
žė Domiriaitė — 95 ir Ed
vardas Briauna 94. 2-ras? 
skyrius — Darata Savage 
— 96 ir Jonas ’ Kazakevi
čius 94. 3-čiąs skyrius -- 
Julė Putrimaitė -— 95. ir 
Alfredas Geęvickas—93I4. 
4-tas skyrius — Genovaitė 
Kazirskaitė 95 ir Jeroni
mas Veželis 96. 5-tas sky
rius — Edvardas Butri
mas — 98 ir Edvardas Va
ranavičius 95. 6-tas. sky
rius — Lucille Lukaitė 97 
ir Zenonas Ptašinskas 95. 
7-tas skyrius Joana Ba- 
ziute 95 ir Vilimas Urbo
nas 99. Už gražu raštą do
vanas (pasižymėjitno cer- 
tifikatą) gavo sekantieji 
iš yisų skyrių: Anelė Bra- 
ziutė, Ona' Briąunaite, 
Laura Gūdeliutė, Ona. Mi
kalauskaitė, ^Salome Tan- 
čiute. Irena Bartašiutė, 
Karolina, Kovaitė ir Izabe
lė Jokšaitė.

Reikia pažymėti/ kad 
nrogramos nėrtrauk o s e 
Zenonas Ptašinskas gra
žiai linksmino susirinkU-

i!

j!
■- r ----------------.
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Dariaus - Girėno Fondo rengimą išleistuvių vaka- 
susirinkimas, kuriame da- rienės Įeit. F. Vaitkui? Bet 
lyvavo veik visi Fondo na- pasirodžius, jog už keletos 
riai.

A. a. Dariaus - Girėno 
Mirties Sukaktuvių Pami
nėjimas nutartą turėti lie
pos 14 d? Apreiškimo Pan. 
šv. parapijos salėj/ nes 
Floyd Bennett aerodromas 
šiuo laiku yra pertaisomas 
ir randasi labai blogame 
stovyje.

Minėjimo programą bus 
sekama: a) .kariškas lakū
nų pagerbimas, b) du lie
tuviai kalbėtojai ir po vie
ną iš latvių ir estu kalbė
to jų, ir c) muzikąlė prog* 
rama, kurioje dalyvaus į- 
žymūs lietuvių dainininkai 
—- solistai.

Įvairioms išlaidoms pa
dengti bus imamą dešimt 
centų įžanga. Didvyrių žu
vimo dienoje, t. y. trečia
dienį, liepos 17 d., 10 vaj. 
ryte Apreiškimo PĮn. Šv. 
bažnyčioj įvyks iškilmin
gos gedulo pamaldos, ku
riose uniformose dalyvaus 
Dariaus - Girėno Legiono 
Postas ir Amerikos karei
vių/ Laike pamaldų bus 
pasakyta atitinkamas pa
mokslas.

ti. kad sis jaunuolis dar 
tiktai trumpas laikas kaip 
mokosi/ bet jau gražiai 
groja.

Nors gal perdaug vietos 
užima laikraštyje šis ap- 
rašimas, . bet mes didžiuo- 
jamės tuomi ir norime pa
rodyti kitoms kolonijoms, 
kad mes nors ir toli atskir
ti nuo didžiųjų lietuviu ko
lonijų, Visgi Įstengiame 
pasirodyti savo darbais,! 
išleisdami ateities tautos^ 
vadus. . Vyturys.

BROOKLYN, N. Y.

PAMINĖJIMAS PER 
RĄDIO

Kad.šį didvyrių dviejų 
metų žuvimo paminėjimą 
padarius reikšmingu ir 
visiškai pilnu ir visiems 
prieinamu, tai lietuvių ra- 
dio valandų vedėjai paau
kavo tam tikslui laiko, bū
tent/Juozas Ginkus liepos 
16 d. 30 minučių; “Ameri
ka” liepos 17 d. 10 minu
čių ar daugiau ir Jonas 
Dumčius irgi pažadėjo pa
skirti tam tikslui kaiką. ’

Be to, Fondas išrinko 
komisiją gauti, daugiau 
laiko nuo pačios WMBQ 
stoties ir taipgi WMCA, ir 
pasirūpins gauti gerus ir 
Įžymius kalbėtojas. Reikia 
tikėtis, jog visuomenė tas 
pastangas ■ ir pasiaukavi- 
mųx įvertins ir visi; daly
vaus visose iškilmėse bei 
pasiklausys per radib.

PARĖMĖ LĖTI. F. VAIT-
; ■■ ■R

Fondo susirinkime buvo 
iškelta klausimas apie šu-

dienų jis gali išskristi, tai 
nutarta paaukoti lakūnui 
$25.00. Taipgi nutarta pa
siųsti “Lituanica H”daiš- 
ką į Lietuvos muziejų, ku
ris būtų padėtas kartu su 
a. a. Dariaus ir Girėno pa
laikais. ,

. Sekantis Fondo posėdis 
nutarta laikyti pirmadie
nį, liepos 8 d. A. J. M.

C, BROOILYN, N. Y.
NAUJA PORA

Liepos 6 d., 5 vaE po pie
tų, kleb. kun, K. Paulonis 
surišo moterystės ryšiu P. 
StUką su lietuvaite, kurios 
pavardės neteko sužinoti. 
Pabroliu buvo jo pusbrolis 
Antanas Stukas. Laike 
šliūbo-gražiai giedojo B. 
Bijindzienė, gi-smuiku pri
tarė fjnute Petrauskaitė. 
Šliūbo buvo susirĮnkę pa
žiūrėt jaunųjų artimieji 
giminės.

P, Stukai, kurie gyvena 
.486 Halsey Str. gražiai už- 
aUklėjo savo sūnų ir duk
terį. Nors jie darbo žmo
nės, bet dukterį ir muzi
kos pramokino.

Linkėtina jaunai porai 
gražaus, ilga ir laiminga 
gyvenimo.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Rugpiūeio 4 d., Klaš- 

čiaus parke Maspeth’e į- 
vyks Šv. Jurgio parapijos 
piknikas. Tad parapijiečiai 
gausingai rengias^ atsilan
kyt, nes/ šios. parapijos 
piknikai visada būna gan 
skaitlingi ir smagus. Tik/ 
masi, kad ir iš kitų para
pijų bus publikos. Tad ne
pamirškite rugpjūčio 4 d. ,

VASARINE MOKYKLA
Liepos 8 d. atsidarė va* 

garinė mokykla, kurią ve
da šv. ,Pranciškaus Sese
rys iš Pittsburgh, Pa. Pa
mokos esti. 2 kartu savai
tėje: pirmadieniais, ir an
tradieniais nuo 9 vai. ryto 
ligi 12 vai. šiąja proga tu
rėtų pasinaudoti visi, ku
rie turi mokyklinio am
žiaus vaikučių, nes tai pir
mas įvykis, kad ši parapi
ją turi, nors vasaros laiku,

LiEruvosvYCiy geimas

Pantomimas; Poni
- 3 ir 4 sky-

Iš DARIAUS * GIRĖNO 
FONDO VEIKIMO

Antradienį, birželio 25

Birželio 20 d., t Moterų 
Sąjungos 29 kp/surengė 
puotą narei p. T. Klimie* 
nei, jos 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių pro
ga.

Puotoje dalyvavo neina* 
žai narių ir šiaip svečių. 
Ponia K. Zuokienė pasvei
kino kuopos vardu ir įtei
kė gražią dovaną. Kitos 
sąjungietes ir svečiai taip 
pat linkėjo jubilėjatams 
pp. Klimam ir jų sūnui ii* 
ginusių metų. P-nai Klimai 
dėkojo visiems už linkėji
mus ir sąjungietėms už 
dovaną.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas įvyks lie
pos 17 dieną, 8 vai. vaka
re. Visos Sąjungietes da
lyvaukime. Sąjungįete

Lietuvos Vyčių organizacijos 23-Čias Seimas Iš
vyksta š. m, rugpiūeio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn. .

Visos L. Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 
visuomene abelnai yra kviečiama šiame seime daly
vauti. ■' : \ . ■' .

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

. ' A. L Mažeika, ..
L. Vyčių Centro Pirm. ,

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

... Tel, 6-1036

JONAS SEKYS
1 LIETUVIŠKA 

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma, visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite ir būsite patenkinti
488 Bark St.,. Hartford, Gonn.

.........I 'į III ~ ' T 1 1 • III 11

LATIMER SKALBYKLA
Atliekame visokios rūšies šei

mynos' skalbimu - plovimo 
darbus

v

ĮSTEIGTA 1908 ...
Telefonai į

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

Tel. 755

JOSEPH S, KANIA
DANTISTAS

476MaųiSfc,

NEW BRITAIN, CONN.

AUKS. KARIŪNAS
Graboriuiir Balsamuotojai

Pilnai prisinioš$s patarnauti 
kuogeriausiai dien$' ir naktį 
visiems Connectiėut Valstybės 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

278 Ghestnut St.
■ xei. jdixiW pnia/uĄ oru jk.

NOTART , Telefonu;
PUBLIC STagg 8-5048

MATTHEW P. BAITAS

CHUBORIUS

•60 GraadSU^t,

BROOKLYN,N. Y.

Daiktai |rtngto» dv! Ircplyčtai dud-

vmmU. Nuliūdimo krelp*
kltp p** r*tartwrim» yra 
««Ukdntu Ir vi prM&uių kainą.

Paoa.Sk
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