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Katalikas, kurs neremia katalikUkos 
spaudos, neturi teisia vadinti* geru Balny- 
žios vaiku. * .

vyskupas Katteleria
DARBININKAS
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DARBININKO” RADIO, 
PROGRAMA

Šeštadienį, gegužės 11 dieną, “parbininko” Radio 
Programa skiriama LDS. organizacijos Šventei ir Mo
tinos Dienai. Programa turininga ir įvairi. Gerb. Skai-[ 
tytojai pasukite savo radio rodyklę ant 1410 kilocyc- 
lesir klausykite “Darbininko” Radio programos iš 
Stoties WAAB, Boston, Mass., nuo 2 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų. |

1. WAAB Stoties Pranešėjo kalba.
2. “Darbininko” Radio Programos Vedėjo ir

Pranešėjo kalba.
»3. Karvelėli ...... ....................... Sasnauskas.

Solo — J. Antanėlis ir 
Darbininko Radio Choras.

4. Ar aš tau, sese, nesakiau .............. . Šimkus.
Duetas — A. Grabijoliutė ir O. Sinkevičiūtė.

5. Kalba kun. j. švagždys, LDS. C. Pirmininkas.
6. Maža motinėlė ........................Burleigh.
. . Solo — J. Ginkus.
7. Pas motinėlę ............................... •.•••• žemaitis.
f Trio — A. Drobavieiutė, A. Taruškaitė ir

. M. Traškėvičiųtė. . ,1-
8. Kaitink šviesi saulute......... Petrauskas/

Solo — J. Ginkus.
9. Pjovėjas ................     Kačinskas.

Darbininko Radio Choras.

Lietuva-Lenkija Derybose
SENATAjj PRIĖMĖ

t
r-4

UŽMUŠTA 7 MAINIĖ 
RIAI

Wilkes - Barte, Pa., •— 
Gegužės 7 d;, elevatoriui 
besikeliant iš Glen Alden 
anglių kasyklos, akmenys 
jį sugadino ir jis krito su 
septyniais mąinieriais iŠ 
600 pėdų aukštumos. Vist 
mainieriai užmušti; ""

GEGUŽĖS 33-JI
* Gegužės 30 d., Romuvos 

Parke, Montello, Mass., į- > 
vyksta LDS. Naujos An- 
glijos Apskričio GEGUŽI-

‘ NĖ. *
Rengėjai įdėję visas pa

jėgas ruošiasi šios GEGU- : 
ŽINĖS programą parengti 
kuoįvairiausią, ir tuo pa
tenkinti visus atsilankiu
sius - dalyvius.

Šią savaitę sekrėtoria- . 
tas išsiuntinėjo kaiku- 
riems (kitiems pasiųs vė
liau) LDS. org. atstovams 
paruoštus gegužinės bi
lietukus, tikslu duoti pro
gos prisidėti prie parėmi
mo šios GEGUŽINĖS. Jei
gu atsirastų geradarių ir 
atsišauktų į sekretorijatą 
adresu: J. Kumpa, 366 W. 
Broadway, So. Bostone, 

. šu didesniu pareikalavimu 
panašių bilietukų, visuo
met sekretaijatas malo
niai patarnaus. Jeigu ne
pasisektų išparduoti arba 
išpurdavus, prašoma pini
gus prisiųsti sekretoria
tui. arba atvažiuojant į 
GEGUŽINĘ atsivežti, kad 
būtų galima su Gegužinės 
vakaru užbaigti ir visos 
apyskaitos.

Sekretoriatas gavo žinių 
iš Lowell’io, kad LDS., 97 
kp. nutarė dalyvauti visi, 
kaip vienas Gegužinėje. 
Garbe lowelliečiams, nes 
jie pirmieji pranešė apie 
savo nutarimą.

Panašių nutarimų buvo 
ir kitose kolonijose ir L, 
D. S. kuopose, So. Bosto
ne, Monteiloje ir kitur. Vi- 

” si tik ruošiasi, kad pasiro
džius kuopuikiausiai.•’

Pažiūrėsim, kas “suby- 
tins”? Valio, į Gegužinę!

G. S-us.

MBS? ŠVENTĖ
Gegužės 12 dieną/ yra 

mūsų LDS. organizacijos 
globėjo Šv. Juozapo šven
tė. šįmet mūsų šventė su
puola su Motinos Diena. 
LDS. kuopos ir visas mūsų 
jaunimas-- to*. dvigubos 
šventės * minėjimą pradės 
bažnyčiose, o baigs svetai
nėse turiningomis progra
momis.' .

* Su ta diena baigiasi 
“Darbininko” vajus. Gerb. 
vajininkų prašome padvi
gubinta energija padirbė
ti, kad gauti ‘Darbininkui’ 
naujų prenumeratorių.

Tą dieną per mūsų or
ganizacijos globėją Šv. 
Juozapą prašykime Aukš
čiausiojo palaimos sau, 
mūsų organizacijai ir vi
siems darbininkams.

MANO MOTINĖLEI

Mariją mylėti 
Vien trokšta širdis, . 
Skausmuose ir laimėj 
Tarnauti jai vis !

- Širdis mano dega 
Dangaus ugnimi — 
Vien meilėj Marijos 
Jį ilsis rami. 
O motina; meilės, 
Marija graži! 
Širdin mano Dievo 
Mane Tu neši! 
Per ašarų .klaną 
Erškėčių keliais/ 
Apsupsi meilės. 
Skaisčiais spinduliais. 
Kas sopulių taurė!

‘ Kas skausmo ietis! 
Kas myli Mariją, 
Saldi tam mirtis! 
O tūkstančių širdžių - 
Norėčiau turėt, , 
Kad Motiną Jėzaus

O
Malonės Versmė ! ,, 
Per amžius lai skamba , 
Tau meilės giesmė !

Vynmedžio Šakelė,

balsus priėmė Patman bi
lių. Einant šiuo biliu, ve
teranai gaus savo bonus, 
tam tikslui išleidžiant ban
knotus. Manoma, kad vi
siems apmokėti- reikėtų a- 
pie 2,201,934,000 dolerių.
; Kongresas 1925 metais 
nutarė visiems veteranams 
duoti papildomą atlygini* 
iną po, vieną dolerį už 
kiekvieną ištarnautą dieną 
Čia Amerikoje ir $1.25 už 
kiekvieną ištarnautą dieną 
užsienyje. Ši suma dar 
buvo padauginta 25 nuo
šimčiais. » »

Vieton išmokėti grynais 
pinigais, veteįąnams buvo 
išduoti bonaij kurie būtų 
išmokami 194fe metais su 
keturiais nuošimčiais me
tinių, ’ I

Užėjus depresijai, vete
ranai reikalavo, kad jiems 
tie pinigai būtų išmokami 
nesulaukus termino. Kon
gresas 1931 metais nutarė 
pusė tų bonų išmokėti. 
Veik visi veteranai tūomi

DARBININKŲ VADAS 
SUSIRŪPINĘS MEDVIL

NES INDUSTRIJA

VVashington — Gegužės 
8 d,, Franci s J. Gorman, 
vice - prezidentas United 
Textile Workers unijos, 
kuris netaip seniai vado
vavo kovoje prieš darbda
vius, dabar stoja darbda
vių pusėje, kad išgelbėtų 
medvilnės industriją. ,

Medvilnių fabrikų . savi
ninkai skundžiasi, kad jie 
negali išlaikyti konkuren
cijos su vis didėjančiu im
portu iš. Japonijos, kad 
Valdžios mokesčiai yra 
peraųkŠti ir kad pietinių 
valstybių tekstilės fabri
kams ’ leidžiama mokėti 
mažesnės algos kaip yra 
mokamos šiaurės valsty
bėse.

Gorman atėjo darbda
viams į pagėlbą ir padės 
jiems išreikalauti, kad 
visiems tekstilės fabrikų 
darbininkams būtų moka
ma lygios algos, nepaisant 
kurioje valstybėje fabri
kas stovėtų. r

jo, kad pąbaltės valstybė* 
nęsusitartų su Rusija.

Šiomis dienomis Pilsuds
kio asmeniškas patarėja* 
išvyko į Kauną studijuoti 
senovės Lietuvos su Len
kija santykius.

---r.-..----- - 7/

PRANCŪZAI VĖL’ 
“FLIRTUOJA” SU 

LENKAIS

- Gegužes 8

KETURI UŽMUŠTI, 
VIENAS SUŽEISTAS

San Diego, Kai. —. Gegu
žes 4'd. automobilis, ku
riuo važiavo penki žmonės 
apvirto, ir ketai iš jų vie
toje užmušti ir vienas, 
garsusis kino artistas, Ja- 
ckie Coogan, sužeistas. 
Užmuštųjų tarpo yra John 
Coogan, artisto tėvas.

NACIAI VERČIA MER
GINAS DIRBTI KARMO

SE

Berlynas —- Nacių va
dai, sužinoję, kad Vokieti
joje yra astuoni milijonai 
nevedusių moterų ir, kad 
moterų yra 1,800,000 dau
giau, kaip vyrų, nutarė 
paraginti nevedusias mo
teris ištekėti.

i .. • -,
Jie surado, kad ūkėsė y- 

ra tik 862 moterys kiek
vienam tūkstančiui vyrų. 
Valdžia įsakė, kad kiek
viena mergaitė, tarp 16 ir 
25 metų, turi vienus metus 
ištarnauti ūkyj, kol jai bus 
leista dirbti fabrikuose ar 
ofisuose.

Tokiu būdu jie nori pa
didinti skaičių vedybų.

išsiėmė. Dabai* * jei. šį bilių 
pasirašys -prezidentas, tai 
veteranai gaus likusią da
lį savo pinigų. •

Bet- prezidentas Roose* 
veltas yra nusistatęs prieš 
mokėjimą dabar ir mano
ma, kad jis ąnt biliaus už
dės savo veto. Veteranų 
šalininkai mano, kad jie 
surinks ganėtinai balsų, 
kad šį biliųu priimtų du 
trečdaliai balsų daugumos 
ir tada bilius liktų įstaty
mu, nepaisant prezidento 
noro.

VOKIEČIAI KIRŠINA 
PRANCŪZUS

.t

Paryžius —r Prancūzijos 
atsargos generolas Euge
ne Feraud pareiškė, kad 
vokiečiai kiršina vietinius 
prancūzų Afrikos koloni
jos Tunisą gyventojus, 
kad tie sukiltų prieš pran
cūzus. Tikslas tokios pro
pagandos esąs, kad susilp
nintų Prancūzijos kariuo
menę. , . '■ ■'

Paryžius — Gegužes 8 
dieną, Prancūzijos užsie
nių reikalų ministeris Pie- 
rre Ląval išvyko į Varšu
va ir Maskva su vizitu. Jis 
atvyks Varšuvon penkta
dienyje ir bus iki sekma
dienio ryto, kada vyks 
Maskvon;

Prancūzais pasirašius 
sutartį su rusais, kelionės 
tikslas atpuolė. Bet pran
cūzams yra : svarbu gauti 
tampresnis lenkų bendra
darbiavimas. Lenkų flirta
vimas su ‘vokiečiais, pran
cūzams nelabai patiko ir 
jie buvo pradėję manyti, 
kad nustos savo bičiulės, 
bet lenkų balsavimas už 
rezoliuciją 1 smerkiančią 
vokiečius, dėl sutarčių lau*

Katinas — Gegužes 8 d. 
baigėsi trijų dienų pasita
rimai Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienių reikalų 
ministerių. Nutarta ir to
liau visoms trims pabaltės 
valsty b ė m s bendradar
biauti. Sekanti konferen
cija įvyks Rygoje, gruo- 
dzio*mėnesyje. .

Ministeriai yra skirtin
gų nuomonių dėl Prancū
zijos ir Rusijos susitari
mo, Estai ir latviai yra 
linkę sekti Lenkijos politi
ką. '

Pranešama, kad Lietu* 
va veda derybas su Lenki
ja. Lietuvos ministeris 
Prancūzijai, M. Klimas, 
kelios savaitės atgal pra
dėjo derybas Genevoje su 
Joseph Beck, Lenkijos už
sienių reikalų ministerių.

Manoma, kad Prancūzi
ja tarpininkauja Lietuvos- 
Lenkijos pasitarimuose. 
Jeigu Lenkijai pavyktų 
susitarti su Lietuva, tai ji 
(Lenkija) užimtų vado
vaujamą rolę pabaltės val
stybių užsienių politikoje.

Lenkai akyliai sekė pa-
= - ’ baltės valstybių užsienių 

AUDROJE—yTeikaių mlnistėrių pasim* 
rimus Kaune, nes jie bijo-

NUŠOVĖ RADIKALŲ 
VADA KUBOJE

Havana Gegužės 8 d., 
kareiviai apsupo ir nušo
vė radikalų lyderį, Anto- 
nio Guiteras, 28 metų am
žiaus. Tuo pačiu kartų nu
šautas vienas jo pasekė
jas. Susirėmime, kuris tę
sėsi tris valandas, ketai 
kareiviai ’ nušauti.

Valdžia tvirtina, kad 
Guiteras ruošė naują su
kilimą. PaS Guiterą rasta 
daug pinigų, dalis tos su
mos, kuri buvo sumokėta 
už paleidimą pagrobto Eu- 
timio Falla Bonet.
. Guiteras seniau yra bu

vęs Kubos vidaus, karo ir . 
laivyno mįnisteriu ir ar
šiu pulkininko Fulgencio 
Batistą priešu. Jis gimęs 
Philadelfijoje ir yrajaiko- 
mas vienu iš žymiaušių 
radikalų vadų Kuboje, ku
rio visi bijojo. / .

KETURI UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIO 
KATASTROFOJE

Houlton, Me. — Gegužės 
7 d., netoli šio miestelio, 
rastas automobilius, ku
riuo tris dienas atgal va
žiavo du vyrukai su dviem 
mergaitėm. Visi automo
bilio keleiviai rasti negyvi. 
Matyti, automobilius grei
tai važiuodamas nušoko 
nuo kelio ir nukrito duo
bėn. / /Z*';..

Lansing, Mich. ^- Sena
tas priėmė bilių, kuris nu
stato bausmę visiems, ku
rie skleidžia kairiųjų lite
ratūrą ir kursto nuversti 
esamą valdžią, Bausmė 
j 
ir $5,000 piniginės baus
mės. ' ••

Rio De Janiero, Brazili
ja, — Smarkus lietus ir 
audra, kuri jau penkta 
dieną kaip siaučia miesto 
Bahia apylinkėje atėmė 
gyvybę 400 gyventojų ir 
sužeidė, kelis šimtus. Pot
vyniai ir žemės slinkimas 
sunaikino virš-500 namų, 
jų tarpe viešbutį Paris. 
Liko virš tūkstančio žmo
nių be pastogės. Daugiau
siai nuostoliu . padaryta 
kvartaluose, kur gyvena 
miesto darbininkai.

Miesto kapinėse' pasiro? 
dė plyšiai žemėje, kur la
vonai palaidoti. Bahia 
miestas turi apie 329,000 
gyventojų ir yra trečias 
didžiausis miestas Brazili
joje. ;

NevvYork— Jung. Vals
tybių valdžia išdeportavo 
Europon 124 svetimšalius. 
Vieni prašėsi išvežti, o ki
tus išvežė kaip kriminalis
tus. !/■?<

su lenkais. •
PRANCCZIJOS PREMIE- 
KAS SUŽEISTAS AUTO-. 
MOBUJO NELAIMĖJE *

N. A. Lietuvos Vyčių Suvažiavime, baL 28 d., Aw* 
šros Vartų par., Worcester, Mass., suvažiavę kuopų 
pirmininkai ir Dvasios Vadai: ,

Pirmoj eilėj: Jonas O. Juknevičius, iš Ptovidence, 
R. I.; Antanas M. Turonis iš Lawrence; Pranas Razva- 
dauskasiš So. Bostono; Vincas Kereišis, 26 kp. pirmi
ninkas, Worcester Mass,; Juozas J. Leikus, Jr., 116

kp. pirmininkas, So. ^Torcester, Mass., ir kun. S. J. 
Vembrė, 26 kuopos Dvasios Vadas.

Antroj eilėj: kun. X J. Bakanas, 116 kuopos Dva
sios Vadas; kun. K. Vasys, Aušros Vartų par. klebo
nas; Benjaminas Červokas, iš Norwood, Mass.; Leo
nas C, Mazotas, iš Harford, Conn.; ir Antanas J. Ta* 
mošiunas, pirmininkas Atholio, Mass., kuopos.

Paryžius r- Bal. 4 d., va
žiuodamas į savo gimtinį- 
miestelį dalyvauti rinkių 
muose, Prancūzijos pre- 
mieras Pierre - Etienne 
Flandin ir jo žmona buvo." 
sužeisti automobilio nelaU 
mėje. Premiero gyvybei: 
nėra pavojaus/ Jis buvo 
sutrenktas ir viena ranka 
tapo išlaužta.

ŠIAUDUOSE SUDEGĖ 
14 BEDARBIŲ

Praha — Iš Prahos pra
nešama, kad Užkarpačių 
Rusijoj, prie Užhorodo 
miesto, šiaudų kūgiuose 
kilo gaisras, kurio metu 
sudegė 14 Šiauduose mie
gojusių bedarbių.

Lowell, Mass. — Naujo
sios Anglijos metodistai 
savo konferencijoje uŽgy- 
re Katalikų Padorumo Ly
gos kovą dėl švarių juda
mųjų paveikslų Amerito* 
je. / • ..

PRANEŠIMAS
Pilnųjų Blaivininkų Nau

jos Anglijos Apskričio Su- 
važiavirpas įvyks gegužės 
19 d., 1935,1-mą valandą 
po pietų, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 41 Provi- 
dence St., Worcester, 
Mass.

Kviečiame dvasiškius ii 
visų kuopų atstovus daly* 
vaųti.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas

„ _ ______ Kun. Aug. Petraitis
nuo 1 iki 14 metų kalėjimo Pirm. A* ZaveckM. ---  .... . t Kalt M. TSgontafc

Ild. B. Jakutis
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MOTINOS DIENA
LIETUVIS GRABORIUS

tojai • -r Mykolas Grigas.

OFISO VALANDOS:

t

GĘGUŽlilEI

Namai:-181 D. St., Sp. Bostoi

y.^pgyi

ę 

o

409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mass. 

Telefohbl įgarkway 1785-M.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 Ę St. (kampas Broadyzay)

South Boston, Mass.
Telefonai: Šou. Boston 2732

. Namų: Talbot 2474

3Malden Street, 
Boston "

•Ofisas: 409 WindBor St.
Tel: Unįversity 4110

Namai: 167Washington St.
Tel: Ūnivėrsity 922’1 ’

r. ?ęambrfflge,Masš*

JUOZĄS l|. DIU3
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūžies 
auksinius ir * sidabrinius daik
tus: Taipgi ir pataisau.

1

366 W. Brdadvvay i
SO. BOSTON.MASS.
* . k- ’ t. • • »

’ Tol. Šou. Boston. 3694 

stanley
BOTTUNGCO,

O. JT- GRIGAS, SAVININKAS 
Išdirbtas gerą minkštą 

gCrimų.

i S. BARASEVIČIUS IR |
i Sūnūs
| Seniausias ir Savistovią šios |, 
I * Valstybės
; LIETUVIŲ GiABpRIUS IR 5
i -BĮESAiifėrČTOjis '*'1 
j Gyvuoja metus. Pilnai prislruo-^ 
išes savo įrankiais ir karstvežtaln* 
snteiktl geriausią patarnavimą dle-® 

?h ’ it naktį. Tarnauja' ii: apyiiuki-S 
| ligms' iietuvlų kolonijoms. .1 « 
| TURI NOTARO TEISES |
> • Ofigasr ‘ |
)254 W. Broadway, So. Bostonl 
’ Tel. Soti. Boston 2590 |

Cįyvenamoiir vietai Z
į . 838 Dorehestor Avė.
> Tel. ’ Coluinbia 2587 .. f

GYVENIMO.
Tel, Parkvvay 1864-W

lietuvis Dantistas

CR. S. A. GALVARISKI 
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston ?30Q
4Į4 Brpadway, So. įoston

Ofisas atdaras nuo 10 IM 12 vai 
ryto; nuo 1:30 iki po pietų ir 
nuo 6' jĮtl 9 1. Vakare; Šventų’ dlenį 

. pagal susitarimų.. <

Tel. Nee.0526 ‘

ROKLAN AUTO SALES
BTA&V8 ROiLAjrAS, S1V 
Parduoda OLDS^OBM autame 
blliua ir INTERNATIONAL tn 
kus. Priimame senus karus nifttaai

Taipgi '
Taisome automobilius

Darbas iiŽtikrintas, nes ūžia 
kati /gerus Ua’-bininkus.

vtantf aut WAan
N.l..— 11^ Į Į ji .Į.I.I.U—.ĮH.IN.-.

Telephone 
80. BOSTON 
- 1058 a

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STJipjSBAKBR ■' 
Automobiliu ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių ifidirbysčlų auto
mobilius. p?ųisyihd ir demonstravi
mo vieta.’ •_ * ’

1 Hamlįn Street . 
ir E. Eighth , 

tfOUTH BOSTON, MASS, 
Jog, KafiočfynaB ir Peter Trečiokas 

... .... .. 'gayjnihkal'

UUEEN ANNI-AUNDRY,
LIETUVIU SKALBYKLA 

^kalbiame ir protiname visokius 
dratnUlūs. Mea paimame ir prfsta- 

I torio drabužius visur, kaip tat : 
So< Boston, Oambrldge, Brighton 
Dorcliester ir kitur, . Pamėginkite 
ir patyrsito, kad gaunate patarna- 

vfmų už pigių kainų, *
7-9 Ellery Sf-rBo* Boston.

Į /Tel* So. Boston 2923

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro geriausius ir gražiau
sius "paveikslus, šeimynų, ves- 
’ tuviu ir pavieniu asmenų,

. Jurgis d, siurbs 
453 Broadway,- "

South Boston, Mass.
. T-pi. Šou* Wston 2029 

Tel. Nor. 0242 ‘ K.
ALENA Š. SJUKIENB 

681 ^Yashįngtoii St„
Norwood, Masė*

Juoticė O'f the Peace 
Visokios rūšies apdrauda Ir tei

singas patarnavimus.
598 E, Broadway, 8o. Boston 

’ Tel* SĄV Boston 1761 \
[ Rėsidence:

120 Marine Rd., 8o. Boston 
NumufeL: ffou< Boston 2483-W

BALDUS 
. Perkraus- 
. tome 

VISUR 
PIGIAI 

: GREITAI
SAUGIAI

UTHUA^ 
FURNITURE CO. 

32G-328W.Broadvray 
Tėl. South Boston 4618

Teį, So. Boston 2369 d 

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS!
251 W. Broa4way, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 

:1:8Q iki B Ir nuo ft:80ikl 9 v. V.;
Seredomis nuo ijkv 13 V. dienų, j 
Subntomis iitid 9 lkf 6 vaj. vakaffr. 
Nedaliomis nuo > Iki 12 va), ditaų.

špagai sutartų t ’

Tel. Trowbridge 6830.

josimo
(REJPSYS) «

LIETUVIS GYDYTOJAS !

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8
■■•t* v "t' ■.» >

x 278 Namrd Street,
kamp. Inman arti Central Šq.,

Cambridge, Jtągs/
'f i ii ' i‘r'''

Vadovaujant Črtf. G- K Ottavi
i' . Moko popultariSkų *lr klasikų muzikė Taipgi groti mūilkos instru* 
į. mentalų, knfp taifųmuikolr, piano, banjo, mandolinos, gitaros, armoni

kos, kometos, ąaksotano, triūbos, troriimnos, ir tt* Irgi, moko harmo
nijos ir pį'rstuti‘tno. Geroką!^ prasilavinu' mokintai gauna ptagoa, be 
jokio ekstro mokesčio, prigulti prie mūsų indelio oriceotto, Galime 
pristatyti benus arba orkestras ant bet kokio parengimo.’

Muzikė?' iiistriijnehluu ir dolta parduodame, .IStandąvojftine Ir tai*
? ‘somė ui pigių kalnų.4 Atdarų dienų ir vakare. ‘ •

' ' Tel. ęa Boatoh 1079 4 ' '

šeštadieųp gegužės 11 
d.,’Šv. Petrt Imųvįų joar. 
bažnyčioje priimi T Mote- 
rystes ‘ šąktąmentą u p-Ją 
Marijona ĄĮęįią Lųkosevi-

Lietuvis Anstolis — Oonsttble 
Lioitatorius *

ROMANJ.VASIL ■

S j

’ T4 8. B. 2805-R /
1,1 ■TUVI B ■ ‘

OFTOM ET RISTAS
IHgsamlnnoju akis 
priskiriu akinius 
kreivai aklu atitle- 
■iriū ta tmblljoftUJ- 

koto (aklOM): akyta ‘ ta*r«IUnu 
ivleaų rinkamu lalkm

■ j, L. PAĄĄŠĄRNIS, O. D.
447 Broad^y/ South Boston į

- TEL. SO. BOSTON 0558

nų bei kalbų. Pro 
dalyvauja mųz* 
V. Juška, kurio pasirody
mas daugumoj seniai) 
laukiamas. BaStauja > 
p-Iė Elena MeŠkauskait5,| 
kurt savo malonįu lakžtią- 
galog bafe^u pallp’ * * 
8V0Č1U8. ■

Kalbės inž. A. J.

ROdMsx tas .

a£ SUgyjaBetata,!^ So; Bono , Mm

WIaiW» P^kys pamok

kartu su vyčiais tt 
apVaikščiofį Motinos die-I 
ną.

5 • • 1 r

i H n wiK.n

L IŠ 
~ lau- 

jos Kalvarijos kapuose.

MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toją, moko muzikos pianu 
Ji yrą baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE 
KOLEGIJĄ

444 E. Sixlh Street, 
So. Boston,’ lįlass.

MUZIKAS - ARTISTAS RAPOLAS V. JUŠKA, 
jaunimo vadas ir pietelius, dalyvaują,« sekmadienį, 
gegužes 12*d., 7:30 vai. vakare, p. Vyčių ,17-tos Algįrr

; dd kuopos rengiamoje Motinų pagerbimo programoje.
‘ Mp. R. Juška savo nuoširdumu, darbštumu ir 
sumanumų, vietok ir apylinkės lietuvių tarįe;tąpo vi- 

: šų 'mylĮmupju žmogumi. Jis visuomet sutinkamas su 
didžiausiu įnalopumu, tad ir šį kartą, dalyvaudamas 
Motinos Diėnos programoje, duos progos visiems link- 

L smai pasigerėti ir pasidžiaugti. - ; ’ / *

Motina, mūsų brangiąti- 
sias' daiktas pasauly, neiš- 

■■ skiriant mūsų ’ amžiaus, 
pažiūrų ar tautybės, nes 
iš motinos gimėme, išgir- 

* domę pirpiuosius savo tau-

ADVOKATAI
JUOZAS C(lWi

■ - . s
advokatas ' ĮI 

414 Broadway, S. Boston, Mass Į
TeL So. Boston 0948 I

JOHN J. mus
.(GBlėĄtjuNĄŠ)

, ADVOKATAS
’ 598 East Broadway, 
SO. BOSTON, 'MASS.

Icj. J.161 ...... ftoan'S 
' Residenee: ’

16 Thomas'Hs, iei. S. B. 1043

Bostono diecezijoje yra I 
įpuolęs vaikams -'mergai
tėms minėti “Marijos Die-I 
na” išvakarėse ‘‘Motinos! 
Dienos". Diecezijos vado-Į 
vybe pataria vaikučiams,] 
toje dienojej išklausyti šv.l 
mišių, eiti prie Sakrainen-| 
tųir’daryti kitus gerus] 
darbuš gegužes Karąliė- 
nes garbei. Labai pridera
ma pirma'pagerbti mūsų] 
dangiškąją Motinėlę, pąs-1 
kai; mfisW Žemiškąsias mo- 
tinęlęs.

Gegužės 11 d., 7:3Q vai. 
rytą, Šv.Petro par. baž-| 
nyčioję, Tėvas K. Urt>ona-| 
yičiųs atgiedos vaikų in
tencijai šv% Mišias ir, jei

PAMALDOS
m;

Gegužes 11 d., šv. Petro 
bažnyčioje bus laikomos

SKONIS KONTRIM
REAL E8TATE ‘

tos žodžius ir Jos akių sar
gyboje ir priežiūrojeužau
gome. ’ ’ • ‘ \

Motinos dieną čia pat. 
Ar 'pagerbsime “mūšų visų 
Motiną1 Ir savo motinėlę 
tinkamai t Ar bųsinĮe‘ jai 
gert, ar pirksime dovanas ? 
Motina nereikalaus iš mū
šų? brangių 4' dovanų,- bet 
•Jos -intencijai išklaūsyki-

TE, dainininkė, kurį Mo
tinos Dienoje dalyvaus L. 
Vyčįų jT-tos Algirdo kuo
pos rengiamoje programo
je* pagerbti motinoms* • P- 
lė Męškąųskąitė daugumai 
pažįstama nuo seniaųs, 

[iifes nekartą dalyvavo vie- 
tįniųosė lietuvių pareųgi- 
inųoše ir visad gražiai at- 
sižy^ėdąvo. ' Pąskutiniuę- 
ju laikų buvo išvydus; į 
Lietuvą: Sekmadienį, ge
gužės 12 d., 7:30 vat va
karę, bažnytinėje svėtainė- 

; je, vėl ‘•turėsime progos iš- 
Įgįrsti ją dainuojant/ 1 ’ ' 

r«-’ •: - ■ ■/'. ;
Mrifi ’

‘ t r   /

- Geg. 9 d-r mirė Povilas 
________  UŠapamiš, 22 metų, pas tė-

h i v j 1 n IT pils,' 17 So. Mdhroe St., _ __r___
lį A | 1.g Ji A I Į Dorčhester,; sirgęs 8 me-1 tik buvo' tjibš pinigus ga-

.".„.i,.;.. ĮĮtus širdies liga. PaĮiko tė-| vęs nųp klįėnto. K \ • '

MUZIKAS
ĘAPQIAS JUŠKA

Muko muzikos/piano 
ir dainavimo? Specia- 
lešpamokas duoda 

vaikams.
-••'T t

. ' Adresas:
933 Ę. Broadway, 

SO. BOSTON5, MASS.

ssaimss 

Vestuvių bankietas įvyks 
jaundsios tėvelių namuo
se, 405 E* 7th Street

Gubęniątoriąųs Curley 
naujai paskirtas’ apdrau- 
doS^komisijoniėriųs Prąn- 
cis J. DeCeŪes išdilęs 
planą, kųritiomi automobi
lių apdrąųda kainuosianti 
trečdaliu pigiau? Aptąįti 
šiam ^planuį šaukiamas 
viešas pasitarimas trečia- 
dienyję. ' u

Gegužės 4 d., vakare du 
plėšikai ūžėję pas advoka
tą LOuis C. Gobroh, 10 
Tremont >* Street ir atėmė 
1400dolerių J feoličija jiešr 
ko plėšikų? Advokatas pa
sakė policijai,' ’ kaŪ! jis ką

. Advokatas
‘‘Darbininko’*Name 
(antros lubos, Room'1)

866 Broadway, So. Boston.:
Tek So. Boston 8857 

Bostono Ofisas: 
6Q State St, Room 326

1 “ . Tei. Hubbard 03^'' 
Gyvenimo: 83 Itasemont Street, 

Tri. Talbot 2878 Dorčhester, Mato.
a™

Tėl So. Boston 3520 i

■I :iwmm snai ■
, .pAllJUNINKO NAME . I

. 866 Brčadvyay/ • I 
Boutįi Boston, Mau į

Bėf Jaunime!' Kaip ap
vaikščiosi šitą Motinos 
dieną? Gera proga.':’l? Vy
čių 17-ta Algirdo’ kuopa, 
kaip visuomet, taip ir šie
met apvaikščios šią brąn- 
giąv dieną. Dalyvauk su r 
Vyčiais!’ •

Ryte turi užprašę mišias 
Motinų intencijai, kur vi
si“in corpore” priims Švi 
Komuniją. Vyčiai pakvie
tė dalyvauti MerginųSo- 
daliciją ir parapijos cho
rą. Taipgi kviečiame ir vi
są katalikišką jaunimą.

Tuojau po mišių, bažny
tinėje salėje įvyks ^bendri 
pusryčiai- Būtų gražu/kad 
pusryčiuose jaunimas gra
žiaipasirodytų. Taipgi pa
geidaujama ir visuomenė, 
nes pusryčiuose dalyvaus 
New York’o Vyčių ? būrys 
su Centro pirm. inž. A. J. 
Mažeika priešakyje. -

Jaunimas turės gerą 
progą susipažinti su Nėyr 
York’iečiais ir ątįiksime 

... savo būtiną pareigą — pa
gerbsime Motinas.

Pusryčiuose dalyvauja 
ir mūšų profesijonalai bū
tent: mok. P. Galinis, “ti
ko” Redaktorius ' A. F. 
Kneižys, mūz. R, V. Jušką, 
Dr. Ę. Valiackasir kiti. f

Pūšė po septynių Vaka
re, N. Y. ir N. J. vyčių Ap
skričio dramos ratelio ga
biausi vaidintojai, vaidins 
teatrą ^žmogžudžio Duk
tė’*, keturių veiksmų dra
ma, parašytąr J? Žemaičio, 
1933 in., Lietuvoje.

Veikalas “žmogžudžio 
Duktė” buvo vaidintas 12 
kartų New York’o apylin- 

‘ kėje ir visur publika, įąbąi 
mylėjo,’ užtat, kad vaiz
duoja Lietuvą^ lįėtųyįų gy
venimą bei vaizdus. f

Veikalą režisuoja L'. Vy
čių Ceritro pirm. inž. A, J. 
Mažeika. -■ T

Apart, teatro, bus ir daį-

■,’1 į 5-*!' r*,*-*.. "■*- -I

b Tel, So. * Boston 0828 - < ¥
f’ LIETUVISDANTISTAS I]

f Arti Municipal.Building Į 
į 525 Ę. Broadway, S. Boston | 
Į/ - ’ O;i«o Valandos 
ŠNuo 9 ik| 12 ryte ir nuo 1.80 |ki § 
15 ir nuo U iki 8 Vai, vakare. Ofi-1 

: = sas uždarytas subatos Vakarais Irs j
Įnedėldieniais, taipgi’seredomis nuo r 
| r ~12-toB dįėnų uždarytas.1. ' L i
I .Taipgi nuimu ir X-feay Į

t ‘ Prieš Velykas,, Dr. Bud- 
„reėkiuį. vadavauj&nt, įvy
ko gėlėtas “Beand Party”.

( Parapiją turėjo gryno pel
nė virš * $500,00. Nuošir
dus dęku Dr. Budreėkiūi 
ir’Jo žtnbnaif Jų pągėlbį- 
ninkamš ir visiems tiems, 

I kurie lankėsi į tųosrvaka- 
Įriiš. '■ ' -rr
Į Nuo ateinančio trecią* 
į dienio, Dr. Bųdrdėkis’*Bea- 
rno Party’ rengimą perlėi- 
džia p. adv. Vervečkai su 

Į žmoną. Jiem Dr. Budręc- 
kišs pagelbės.-Adv. Vęfveč- 

į kai, oriii' atšilus', Žadą 
‘‘beano” vakarėlius rengti

i Ribotos Vayke. ’ 1 \

Sekmadienį, gegužės 12 
dieną, Jėzaus Vardo ir Ka
talikų Akcijos narių Ko- 

Imųnijoš' diena. Dalyvauki- 
Imą. Bąp.

uis,'irgi žjmus-š,gpMiinn- 
kas. K®WafėW' Hojy 
Cross CoĮIegę; Mergaičių 
sporto tvarkytojos 'Alė- 
n'a Jakavonytė ir Paulina- 
Rūlikaitė; Bendrų Apškr. 
bilietukų ‘prižiūrėtojaš — 
Kazimieras Grigas. '

Šie visi direktoriai rūpi
nasi kiekvienas savo de- 
partmentu; Beabejo jie vi- 
si-turėš " įvairius pagelpi- 
ninkus ir darbininkus., ©- 
kiši-daug paramos direk
toriai dr iš’ kitų kolonijų 
bei LDS. kuopų.

• Vėliaus spaudoje bus 
pranešta apie platesnį šių 
direktorijatų pasirengimą*

Penktadienį, gegužėj 3 
dieną, g vai, vakare, sv. 
Roko par. svetainėje įvy
ko skaitlingas parapijiečių 
šusirinkim ą s. ŠUSiĮCinki- 

Įmas įvyko tikslu aptarti 
gejjtjžiBės .progįa- 

Imą’. SuSirinkimė išrmktą 
atskirti1 dėpartmentų /’ di
rektoriai, bpLteųt: Gėrimų 

I tv£rkytojaš-—Detrąš J)a- 
Rylą; Valgių užvaizdą 
Kazimieras Pileckas; Do
vanas dalins Senis Ta- 
mųlėvičiiis,. jam pągelbi- 
liiiiku bus p-nas' Šarkis; 
|‘Deano Party” tvarky- 
tbjas '—Petras Kubilius; 
įšoktų tvarkytojas1 —- Leo- 

Ipapdas Kumpa;1'Vyrų 
‘ Sporto programos tvarky-

*■' i ' ' « I ■ , L K - *- 1

SO* BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN & g 
"Taisome Visokius Stogus

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais -r . • ♦ .-I ***•■

.• - ,.<v ‘

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTU VES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius* daržoves ir 

kitokįiiš-daiktus? kurie skelbiasi ^aJėįinJBkė” hpsi- 
m6ką?iies Jie pąrdūęda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bilė kurią krautuvę pašaĮkykite, 
kad Jų skelbimą matete ’Darbįiiihkė”*

POVBLAS BUSJEHANĄS
' ’48 Crescent Ąvenuę, 
Telęjjlipne CtĮurtbift’ 6702

. 29 Savin Hiįl Avenue,
. DORČHESTER. JįASS.

. 45 Hampden 8t.r ? •
Tet. mGMands 4855
RpXBUBY.

£B0ADWAY MARKET
• X J ? ’ 6 * . *“ *** ’ *• *■ ’

887 W* Broadway 
Telephone South Boston 8591,

JONAS VALIACKAS?

Telephone South Boston 1609'

nr STfvr ntriRirsRA.* _
918 Ė. Browlway 

Telephone Souih Boston 1392 
. t <; '■•i*- <t

so. BOSTON, MASS. ,

ęsR{quą ša <M» mabket 
Povilu Baltraiiūiuu, į»v. '

JONAS GUN1CKAS

Tel. Bpeton0621



Eenktadignfyteg^žta 10, 1966 dxrrinihkXs R

"INŽ. ANTANAS J. MA
ŽEIKA, * L. Vyčių Centro 
pirmininkas, energingas 
jaunimo vadas, dalyvaus 
L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos rengiamoje prog
ramoje, kuri " įvyksta šį 
sekmadienį, gegužės 12 d., 
7:30 vai. vakare, bažnyti
nėje svetainėje.Inž. A;J, 
Mažeika, atvyksta su N. 
Y. ir N. J. L. Vyčių aps-] 
kricio dramos ratelio vai
dintojais, suvaidinti 4-rių 
aktų dramą “žmogžudžio 
Duktė”, šiam vaidinimui 
režisuoja pats p. Mažeika.
LIETUVAITE LAIMĖJI

MO KONKURSE

Bee (siliabavimo) konkur
sas įvyks gegužės 11 d., . 
Bostone, Faneuil svetainė- ‘ 
je. Dalyvaus parapiįinįų 

; mokyklų mokiniai, kurie 
jau yra pasižymėję atski
rai skirtingose mokyklose, 
šiame paskutiniame kon
kurse dalyvaus tik po vie
ną iš kiekvienos mokyklos, 
viso iš 24 mokyklų. Lai? 
mėjusiųjų sąraše ,yra ir 
lietuvaitė, p. Veronika 
Stonyte, LDS.. nario duktė 
iš Hudson, Mass. Linkime 
jaunai lietuvaitei laimėti 
pirmą dovaną.

MAMYTE

Detroito Žinios

(Boston Herald Spelling

GRABŪRIAI

Mamyte, mano mieliausioji, 
Aš jus myliu; . •
Myliu jus taip labai. 
Kad apsakyti negaliu.

Myliu jūsų rankeles
; Kuriom. mane auklėjate;
Myliu jūsų saldžias lūpas 
Kuriom mane bučiavote.
—Dėkojujumsužmaldas----- -- ,

Mane naudai atkalbėtas. 
Už visus jūsų širdies skausmui 
Ir išlietas ašaras

Atleiskite, mamyte mano, .
Jei bš kada nors jums.
Tariau kokį piktą žodį
Nepamislydams. r • •

Dabar jau aš esu paaugęs — 
Bet/as niekados 
Nepraleidau vienos dienos 
Nekalbėjęs jums, maldos.

Prašau, kad Dievas junis padėtų,

ŠV. PETRO PARAPIJA palaidojus. Apie laidotu* 
------- —- ves per vėlai sužinota.

Sekmadienį, gegužės 12 Taigi pasirūpinta, kad 
dieną, Motinos Diena. Ne- nors už jos vėlę būtų už- 
praleiskime tos dienos ne- prašytos šv. mišios, šv. 
išklausę šv. mišių. Mūsų) Petro par. bažnyčioje bus 
visų dangiškai Motinai d- atlaikyta keletas Šv* mi- tiduokiml pagarbą ir teipjžių už a,a. Tupikevičienės 
pat pagerbkime savo moti-[ ”;a'v 
neles.

Motinas pagerbti įvyks 
vakarėlis svetainėje. Prog- 
ramą išpildys žymūs ar
tistai, tarp kurių yra: A. 
Vasiliauskas, K. Mitrikiu- 
tė, abu jaunimo chorai etc. 
Dalyvaus Masevičiū t ė s 
garsusis orkestras. Nepra* 
leiskite Šio vakaro, skuba
mo motinų garbei.

Elžbietos Tupikevičienės 
marti nuoširdžiai dėkoja 
“Darbininko” šio skyriaus 
žinių rašėjui už praneši
mą apie mirtį Elžbietos. 
Prieš tai mažai kas žinojo 
apie tą liūdną įvykį. Mar
ti nori pranešti, kad jei ji 
būtų laiku, sužino jusi apie 
a.a. Tupikevičienės mirtį, 
tai būtų ją katalikiškai
Kad laimintų jumią — 
Kad po mirties pas Save kviestų 
Visados gyventi. .

Juozas A. Kočiunas.

P. J. UUNEVIŽIUS 
GRABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sįžiningti žr , priei
namomis kainomis tarnauja, 

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

MONTELLO
16 Intervale St.

. Tel? 4110-z

JOSEPH W. GASPER
(KASPARAS)

GRAB O RIUS 
494 B., Broadway, 

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

zten; 158 W. tfli St .
Res.: Tel. Š.Bi 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį.

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

• Ofisas:
SANBORN BLOOK

- 681 Washington St. 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
82 Walnut Avė.

Tel. Norvvood 1020

Tol. South Boston 0815

> I. ZJIETSUS .
Graborius- Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir;naktį. 

Fanerai Home ir Res. 
564 East Broadway, 

So. Boston, Mass.

EDW. V. WARABOW
LIETUVIS GRlBOBUS IR 

BALSAMUOTOJAS
• 1000 Washington St. 

NORWOOD,MASS. 
TEL. Nonvood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St.
TEL. Broekton 2005 -

VASARINĖ EKSKURSIJA I LIETUVA
Cunard AVhite Star Linijos puikiuoju laivu, .

BERENGARIA BIRŽELIO-JURE 19 d.
Iš New Yorko tiesiog į Chėrbourg, iš ten. traukiniu Į Klaipėdą 

516 dienos keliones jura, paskui traukiniu ir Jus pasieksite Lietuvą, 
Ekskursiją vadovaus Cunard IVhitf Štar Linijos patyręs keliauninkas 
vadas,. kuris pasirūpins keleivių bagažais ir visokiais kitais kelionės 
reikalais, taip pat prižiūrės, kad keleiviai kelionėje butą visu kuo ar> 
rūpinti. Droga keliauti su.savo tautiečiais. Buvę pirmiau turistą klasės 
kambariai dabar, naudojami trečiai klasei.

Smulkesnių informaciją suteikia:

DUNDULIS LUNCH
, Lietuviška Valgykla

Gamina skanius ir Šviežius
... valgius

ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 .vakaro
1118WashingtonSt.,

Norvrood, Mass.
AMBRAZIEJUS

J68 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS**,

14 Vernon St., Worcester, Mass. 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE, 

. K. Sidabras, l5rop.,
342 IV. Broadway,So. Boston, Mass. 
BARTKEVIČIUS B.,

678 N. Maltu St, Montello, Mass. 
“DIRVA”, 
6820 Subėrlor 
Avė.,

- Cleveland, Ohio, 
MOLIS P., 
1730—24th, St. 
Detroit, Midi.

“naujienos”, _
1739 So. Halsted St,’ Chicago III. 

SEKUS J.,
433 Pąrk Street,. Hartford, Conn. 

TREČIOKAS A. S„
197 Adams St, Nevvark, N. .T. 

VARAŠIUS A.,
1200 Carsou St, S.S. Pittsburgli, Pa.
VIENYBE TRAVEL BURBAU, • .

193 Grand St, Brooklyn, N. Y. 
IVASHNER C. X,

; 1921 Carsou St, S.Š. Fittsburgli, Pa.
ŽEMANTAUSKAS J.,
130 Congress Avė., Waterbury,CL

CUNARD WHITE STAR Ltd.

: DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI ,

* LIETUVOS DUKTERŲ DE-JOS 
į- PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
- PirmlninkS — Eva Marksienč, 
įį 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
h Tel. So. Botson 1298

Vl(XJ-pirmlnlnk6 — Ona Siaurlenū, ' 
443 E. Tth St, So. Boston, Mass.

* Tel. So. Boston 3422
- Prot RaBt. — Bronč Ciunienč,

1 2ftGould St.,. West Roxbury, Mass. 
Tel Parkway 1864-W

j Fin, RaŠt — Marijona MarkonlutB,
I 83 Navarre St., Rosllndale, Mass. • 
' Tel. Parkwny 0558-W
s j lidlnlnkū — Ona StanlulIutŪ,
; 105 West 6th St, So. Boston, Mass
; Tvarkdarč *- Ona Mizglrdlenū,

.-1512 ColtimVla Rd., So., Boston, Mass.
M Kasos GloMja — E. JanuŠonlenS.
M 1420 Columbla Rd., So. Boston, Mass,
J prauglja savo susirinkimus laiko kas
*; Hfttrą jitarnĮiiką kiekvieno mėnesio.

ŠV. JONO EV. BL.PAšALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonls, ■ . >■
1430 Columbla Rd., S. Boston, MaBs. 

Prot RaStinlnkas — J. GUneckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — Alb. Nevieta,
16 AVlnfleld St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 B. Broadway, So, Boston, Mass. 

Maršalka — J. ZaikK .
7 IVinfleTd St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimui kas tre
čia nedūldlenl kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietį], Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass. . ■

7:30 vai. vakare, pobalnytingj sve
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pus prateki w|Ųnląk^

Tel. Ndrwood 1009 Notaras

1. K. NEVIAGKAS
REALESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms linijoms 
Teisingas Patarnavimas •

• 1122 Washington Št.,
Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
“ Vyrams Lietuvių išdirbtus * 
OVERGLOBE ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius
1152 Wašhington St., 

Norwood, Mass.

iv* mi
šių už a.a. Tupikevičienės 
vėlę, kurias užprašė velio
nės marti ir p. Vilkišienė. 
Tai yra gražus lt krikščio
niškas darbas ir jom Die
vas atlygins.'

■rH' . . i

Gegužės 25 dieną išva
žiuoja Lietuvon S* Atko- 
čiunąs; vienas iš seniausių 
ir geriausių šios parapijos 
rėmėjų. Jo tėyyŠkė yra 
Veprių parapijoj. Kaip il
gai jis bus Lietuvoje kol 
kas nežino. Linkime jam 
laimingos kelionėsir lauk- 
sime jo sugrįžtant.

P-nai Pukevičiai prane
šu, kad jų augintine, Ona 
Hoskihs susitarė su Da- 
niel Wheeler iš Visų Šven
tųjų parapijos priimti Mo
terystės Sakramentą. Šliu- 
bas įvyks Šv. Petro par. 
bažnyčioj. P-lė Ona per ke
letą metų priklauso prie 
choro, prie Literatūros ir 
Jaunimo draugijų. Vieti
nis klebonas suteiks jiem 
moterystės Sakramentą, d 
Visų Šventųjų par. klebo
nas atnašaus šv. mišias.

■ ■  -----—TT .
Šią savaitę priėmė Mo

terystės Sakramentą šios 
poros: Jonas Churchvara 
su Adele Miglniaite. Ves
tuvių bankietas įvyko pas 
jaunosios tėvus, Chamber- 
įain Avė. Jaunojo brolis ir 
jaunosios sesuo buvo liu
dininkais. 4 '

Daniel ColįneĮ su J. Me
rkite. Mažai kį§ tą porą 
pažįsta, nes jiedu nesirodė 
tarp lietuvių. Lietuviai tu
rėtų laikytis nors vienoje 
lietuvių parapijoj.

Jokūbas Sear su D, Ven- 
zeliute iš Carlton, Mich. 
Jiedu apsigyvens pas jau
nosios tėvus. ••

Po Velykų, išrodo, lai
kai pagerėjo. Daug vestu
vių, Iš daugumos visokių 
pasitaiko. Vienas jauni
kaitis klausia klebono, ko
dėl Bažnyčia tąip griežtai 
prižiūri jungtuves? Jam 
buvo atsakyta, kad mote- 
ryptės luomas yra labai 
svarbus, nes sunsa visam 
gyvenimui ir kad tai yra 
Sakramentas, kurį priima 
kiekviena pora turi būti 
pasiruošusi. Paklausęs bęr 
nelis, daugiau negrįžo. 
Jam bažnytinio šliubo ne* 
reikėjo. Mergina daro di4 
dėlę klaidą, kuri apsiveda 
su tokiu, kuris nepriima 
Moterystės Sakramento. 
Saugokitės tokių vyrų, ku
rie nėra jūsų tikėjimo.

Baigiant vakarėlius svė- 
, tairiėje, sekmadienį, gegu

žės 12 d bus motinų vaka
rėlis; 15 d. jaunimo, para
pijos naudai; 21 d. atvyks 
Šv. Pranciškaus akademi
nės šu vaidinimu; 23 d. 
Peldžius su judamais pa
veikslais. Praleiškime lai
ką tuose vakarėliuose tarp 
savųjų ir dėl savųjų nau
dos, * ,

Bendinskai, kurie gyve
no skersai gatvės nuo baž
nyčios, pasipirko namą ki
tur ir išsikėlė gyventi. Y- 
ra labai geri žmonės.

Kaip girdėt, šios parapi
jos seniausias krautuvi
ninkas turi išsikelti, Juo 
yra Juozas Vilkiškis. Jis 
turi išsikraustyti, nes na
mo savininkas nori tiek už 
namą, kiek jie neverti ir 
geruose laikuose. Gaila 
gero kaimyno. Jis turėsiąs 
apie, penkioliką tūkstančių 
dolerių nuostolių.

1 Juozas Petrauskas nete
ko namų, kampas Witt St. 
Žmogus kėletą metų atgal 
įnešė suvirš keturis tūks- 
tančįua_dolerių. Be to be
laikydamas įdėjo keletą 
tūkstančių. Nedarbo metu, 
nebeišgalejo mokėti ir to
kiu būdu prarado namą.

Gaila žmogaus, kad tiek 
sunkiai uždirbto turto tu
rėjo prarasti. Darbininkai 
turi susirūpinti, kad pra
vesti įstatymu, kuris ap
saugotų darbininkų turtą. 
Jeigu žmogus sudeda tiek 
turto į nuosavybę, tai tas 
turtas turėtų, būti apsau
gotas. Tai jau nebepirmas 
ir nepaskutinis įvykis Šio
je kolonijoje.

REIKALINGAS
GERAS ŠLUOTŲ DIRB£-; ■ jas •
Turi būti geras bei pasto
vus darbininkas. Kreipki
tės: •

45 Bassett St.,
1 Pr o vi dence, R. I*

iA$H
■ Ant

ASMENIŠKO PARAŠO
NUOLAT DIRBANTIEMS Už 

ALGĄžMONfiMS
•Be jokiu žirantu, užstatu ar

. morgicių... konfidenciališku- 
mas užtikrintas,

•Abelnai ųž $100 i menesi 
kainuoja tik $1.65, kada sii- 
ma gražinama j. 10 mėnesių 
—Kaina priklauso nuo laiko 
kiek pinigai laikomi. . ■ -

• Atmokejimai ' gali būti mė
nesiais ar savaitėmis, kaip 
patogiau iki 20 mėnesių.

•Didesnės, sumos iki $30.6 ga
lima paskolinti per mūsų 
draugiška, mandagu finansi
ni patarnavimą.
Leista Valstybes Banko Dept

: . Lie. 104
KENNEDY BLDG.

142 Main St,, Btockton
Ofisai irgi sekančiuose

. mieštuose:
Boston — Worcester

' NorwoodAthol. •

IDEAL PERSONAI
FINANCE ASSOCIAJION

Tel, 3368

ADAM WAITEMS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 mėtų,, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin- 

, - kfije.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Broekton, Masu.
Gyvenimo 'vieta:

25 EnterpriseSt., Broekton

Sunkiai susirgo Valeri
ja Kurpavičiute, viena iš 
jaunimo choro geriausių 
alto. Linkime greito pa
sveikimo, nes jos balsas 
reikalingas, .

Antanas Stankus vėl a- 
tidarė užeigą. Ligšiol jis 
buvo pusininku su broliu, 
bet dabar brolio vietą užė
mė Vladas Jugelevičius, 
vienas iš šios parapijos rė
mėjų, .

AMERIKOS DIDŽIAUSIA KAILIU IŠTAIGA 
TEIKIA SAUGUMĄ-PATARNAVIMA- 

PRITYR1MA

KAU1Ų UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų užlaikymui 

cailių kaip naujame L J. Fox name* Čia yra didžiulė 
staiga jKgecialiai įtaisyta kailių pardavimui ir užlai- 
rymui. cte yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 

jrangių kailių prižiūrėjime, čia tavo kailiniai irgi 
bus tinkamai prižiūrėti.

BE TO, ČIA YRA PAGARSĖJUSIOS I. J. FOX 
ŽEMOS KAINOS „

SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

šaltose Kamerose 
Apdrausti $100.00 
Pristatymas i 10 minučių 
Apžiūrėjimas Kasdien 
Smulkus pataisymas 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga .

SPECIAL PAMUŠALAS

Mh . Garantuotos Medžiagos
W Darbas žinovų

■ H B Užlaikymas šaltai

- Apdrausti $100
$5,000,000 Apsauga.

RERSIUyiMAS UŽ $12.00
Apykakles ir apyrankės gali bū
ti yisai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados.
Truputi brangiau vartojant bob- 
ra, karakulio, udrbs; ar kitų bran
gesnių kailių.

10% NUOLAIDA LIETUVĖMS
Jeigu priduosite šį skelbimą p. B. KORITES priduodant savo kaili* 
nius pataisymui arba perkant naujus kailinius,

* ;

PERDIRBK SAVO SENUS
; /KAILINIUS

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

Tei. HUBbard 5000 
iki vidurnakčio 

UJ-UoJ 

ctMsiGetė TiMA
411 AVASHINGTON STREET

BOSTON, MASSACHŪSETT8

\ Mes esame Brocktono Centras dėl
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas
kolinti Namų Pataisymui sulig The National 
Housing Act Plano.

MesAtliekameVisokius Stogų 
Taisymo, Darbus

Visokius ShėetMetal Darbus 
Visokius Murinikų Darbus 

Kokie Jūsų Reikalavimai?
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?
Ar Dirbtuvei? J <

Naujas Stogas? Trijų šeimynų Namai?
Ar Jūsų Kamiias Griūva? »

Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdeje ir 
.. Griūva?

Telefonuokite 1646 k mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsų 
apskaičiavimų kiek kainuos pirmos rūšies darbas ir medžiaga.

> Sutiksime atilkti darbus išmokėjimui.

CHESTER A. HICKMAN
Stogų - Mūrininkų ir Sheet Metai Kontraktorius 
Tel. 1646 BROCKTON — 39 Prospect St

PRANEŠIMAS
Virš; paduotame skel

bime pereituose numeriuo
se įvyko korektūros klai
da. Turėjo būti: Abelnai 
už 100 dolerių kainuoja tik 
$1.65 mėnesiui (doleris še
šiasdešimts penki centai). 
Atsiprašome.

KAZIMIERAS

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

8% E. Beari St, 
NASHUAjN.H. 

TeL 1961-R

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai; kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Miltom

DAFBIJIINHAS
, {THEW0RKER) .

Published every Tucsday and Friday except Holidays suoh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,

■ - Labor Dąy, Thahksgmng and Chriatmąą 
by.......  ;

SAINT JOSEPH’S LITHUANIANR. 0. AS8O0IATION0r LAB^I 
Ėntered ai second-elass i^atter Įšept 12, 1915 at the post office it Boston*

Mas3. under thė Act of Mareh. 3, 1870 
Aceejptance for mailing at special rate of postage provlded forin SectionllOS

' Act of October 8, 1917, nuthorlied on July 12, 1918 .
SUBSCRIPTION KATES: 

Domeetlc yearly *4.00 Amerikoj* metama
PRENUMERATOS KAINA:

_ __ __ _______ _____________---~Hto 
Forelgn yearly .,**»♦•*♦»*»♦* $5.00 tJWeny mfetimi $5.00
Bomestic once per week yeariy $2.00 Vieną kart MTnit^je meUms $2.00 
Forelgn onee per week yearly.. $2.50 UUIeny lkart MvaiHJe UMtam $2.00

DARBUflNKAS
8#« W*rt Br<*dW , . _ 8««h Bortai, Mut

Tebphon* South Bo«taa S«90



I

DARBIJO JUKAS NORWOOD, MASS.
A__ _____

GRAŽIAI PRALEIDO

366 W. BROADWAI Į.
SO. BOSTON, MASS. 

ii Įiiuirip^lBii.ilhli uni ii ..........................................

pašiūrėj, drauge su 120 iMu darbininkų. Ir tai dar gė- 
rai? nes‘likusieji darbininkai nakvodavo urvuose bei 
rūsyje. Jam buvo sakyta, kad tai tik laikinai, bet juo 
tolyn, juo viskas ėjo prastyn.. Darbininkai pradėjo 
mirt badu. Tada ateivis nusprendė, kad jam Jau pa
kaks komunistų “rojaus” ir rįžosi grįžti į Ameriką. 
Bet čia jam užgiedojo, kad užsienių pasas kainuoja 
400 dol., gi pas jį. nė cento,,. Ir taip pasiliko vargšas 
baigti savo dienas toj katorgoj. <

Kitas Amerikos socialistas, atvykęs į Rusiją lai” 
mes jieškotų, pareiškė, kad duotų nukirst sau dešinę 
ranką, jei už tokią kainą galėtų grįžt į Ameriką. At
vyko jis su žmona ir duktere, Kelionėj sudužo jų trau
kinys, sudegė daug daiktų ir jo pašportas. Dabar, var
gų prispaustas, norėtų grįžt į Ameriką, bet už naują 
pasą reikia mokėt 400 dol., gi jis neturi nė už ką mais
to nusipirkti, nors dirba elektrikinį darbą ir yra įgu
dęs mechanikas. Jis su ašaromis prašė Sangerio pasko
lint pinigų jo dukters kelionei į Ameriką., “Ji tamstai 
tarnaus, kad ir penkis metus, kol atidirbs už kelionę”.

Dažniausiai tai amerikiečiai buvo atvykę Rusijon 
dėl esamo Amerikoj nedarbo. Bet atsirado išskirtis, 
Vienas užšidegėlis socialistas iš Birmingham, Alaba- 
ma, uždirbdavo 30 dol, į savaitę. Tai buvo Amerikoj. 
Bet Rusijoj juk daugdaugiau uždirba, — taip manė 
socialistas, prisiskaitęs visokių komunistiriių drūtme- 
lagyščių. Jis pasiryžo paragauti to išgirto rojaus Vai
sių ir vykti į “darbininkų tėvynę”., Jia-yyko ne tuš
čioms. Jam buvo pažadėta užvaizdo pbzicijaMagneto,- 
gorske. To darbo jis negavo, bet atsidūrė šaltuose ba
rakuose, farmoje netoli Maskvos. Jis buvo įftvykęs 
vienas, palikęs žmoną su vaikais Amerikoje. Taip 
smarkiai nusivylęs, jis parašė savo žmonai,, kad neva
žiuotų į Rusiją, bet laiškas buvo sulaikytas, ir jo žmo
na atvyko su dviem vaikais, kuriems komunistai buvo 
pažadėję duoti gerą mokslą ir išauklėjimą. Dabar nė
ra, kur mokytis ir prie to dar trūksta maisto.. Tenka 
išpardavinėti atsivežtus iš Amerikos daiktus šeimai 
išmaityti. Žmogelis dabar kremta sau pirštus iš gai
lesčio, kad apleido savo darbą Amerikoj.

Vienas švedas amerikietis paaukavo 3000 dol,— 
visą savo turtą sovietų ūkio mašinoms. Atvykęs į 
Rusiją, jis pamatė, kad kaimiečiai nemoka vartoti ū- 
kio mašinų. Jis norėjo juos pamokyti, kad geriau apsi- 
pažintų su mašinų mechanizmu, bet komisarai direk
toriai neleido, kad darbininkai, kiek pasimokinę me
chanikos, neišbėgtų į miestus geresnių darbų jieškotų. 
Tada farma pasiliktų be darbininkų. Pagyvenęs porą 
mėnesių f armoje, nusivylęs, išbadėjęs ir suvargęs', 
švedas nuvyko Maskvon pasiskųsti komunistų centro 
Valdybai. Bet direktoriai mušė telegramą. Maskvon, 
kad atvykstą kažkoks kohtr-revoliucįonięrius maištą 
kelta. Del tos telegramos švedas ne tiKbųvo atstaty
tas nuo darbo,' bet jam dar atimta ir ųųonos kortelė, 
Vargšas dabar bastosi Maskvos gatvėse be turto, dar
bo ir maisto. ' \

Dar vienas vokietys,pasibastęs. po Vokietiją ir 
Ameriką ir niekur negaįįs ilgai darbe išsilaikyti, nu
girdo, kad Rusijoj nėra nė milijonierių, ne vargšų. Jam 
tas labai patiko. Jis pasiryžo išbandyti darbininkišką 
“rojų”, sovietuose. Bet atvykęs čionai nusivylę visiš
kai. Kitur —- sako—- kai žmogus padirbi, tai gauni 
bent* kiek užmokėti, bet čia tai nė valgyt neduoda. '•

Tai toks komunistų rojus. Tiek jąj&jis visiems ži
nomas, kad kiekvienam savaime peršasi ši išvada: jei 
nori tinkamai atkeršyti savo neprieteliui ar išgydyti 
komunistą iš komunizmo, tai prikalbyk Juos nuvykti 
į sovietų Rusiją. . ’ . * Udarnikas

PADRĄSINIMO ŽODIS

§v. Tėvas Pijus XI, priimdamas 2000 vokiečių 
Jaunimo, drauge su jų kapelionais ir direktoriais, ši
taip į juos prakalbėjo:

“Jūs esate prižadėję tarnauji savo tėvynei su iš
tikimybe ir meile. Taip ir turi būti. Ir mes mylime 
Vokietiją, nes mūsų meilė siekia visur. Mes žinome, 
kad jus sveikindami, mes sveikiname visą katalikišką 
Vokietijos jaunimą, šitoj ypatingai svarbioj, sunkioj 
ir liūdnoj valandoj, mums tiek skaudulingoj, ines svei
kiname jus, kaipo geriausią ištvermės patikrinimą ka- 
talikiškojo Vokietijos gyvenimo. Mūsų pasitikėjimas 
yra nepajudinamas, nes tai mūsų pareiga—ne dvejoti 
net sunkiausiai valandai, užėjus. Bet, nors dar dides
nių pavojų gali ateiti, yra visų tikriausias dalykas, 
kad Dievas bus su mumis, ne prieš mus. Atsikėlęs Iš
ganytojas sako mums tą patį, ką'yra pasakęs savo 
Apaštalams: nenugastauti ir neabejoti/ kad ir būtu
me prislėgti, nes Jis pasižadėjo būti visuomet su mu
mis”. :
.. ___ Aukščiausiojo Bažnyčios Vado žodžiai, bejabejo?

r nes, labai sustiprino tų jaunuolių dvasią. Tie žodžiai 
f * suskambėjo ne tik atsilankusiųjų ausyse, bet per ra- 

dio ir spaudą pasiekė ir prispaustuosius Vokietijos 
katalikus ir jų prispaudėjus. Hitleris ir jo pakalikai 
aiškiai žino, kad jie atsistojo labai nejaukioj pozicijoj; 
kaipo Katalikų Bažnyčios priešai. Jiems tenka perse- 

f kiotojų rolė. Nepavydėtina tai rolė ir sunkus be galo 
uždavinys kovoti prieš tą pajėgą, kurios dar niekam 

f neteko nugalėti. Eidami prieš religi ją, visokį persekio
tojai, kad jie būtų ir galingiausi, turi iš anksto numa
tyti likimą: jie bus nugalėti. Istorija pakartotinai tai 

. įrodo ir nėra buvę atsitikimo,, kur įvykių logika būtų 
buvusi kitoniška. • ‘

Sunku suvokti, kodėl naciai ir kiti tikėjimo engė
jai to nesupranta. Istorija /anot patarlės, turėtų būti 
gyvenimo mokytoja. Kas ją ignoruoja, tas daro ban- 

' dymus ant savo sprando ir — visuomet būna tų. ne- 
' * gudrių' bandymų auka. Bet moderniškųjų bedievių 

į psichologija gan keista. Pas juos įsivyruoja ne šalto 
* proto išvados, bet kažkokia karštliginga, trumpai ma- 
: tanti idealogija, paremta ne tai ūpu, ne tai aistrų žai- 

. dimu. Rodos, kad kažkas, jiems apdumia akis taip, 
kąd nemato to, kas kitiems taip aišku. K.

DAR APIE KOMUNISTŲ. “ROJŲ”

'.v

£'■ V

Amerikietis Saųgeris,; bjivęs komunistas^ bet. iš- 
_ sigydęs iš tos ligos p|rxtėavo atsilankymą^ Rusijoj 

1933-4 m., pasakoja, kad beveik visi amerikiečiai ko
munistai norėtų bėgt iš sovietų, bet jau nebegali, nes 
išeikvojo visus savo pinigus, o naujų neužsidirbo.

Vienas Amerikos komunistas štai ką pareiškė:, 
“kada žmogus negali pasirinkti sau darbo nei paside
rėti dėl sąlygų, vadinasi, darbo valandų ir užmokes- 
nio; kada gauni tokią algą, kad turi badauti ir prieito 
negali nei streikuoti nei protestuoti, tai ne darbas/ o 

0 katorga”.
Taip yra sovietų Rusijoj: dirbk,/ ką tau liepia, 

imk kiek duoda ir —• tylėk.*Nusiskundė vargšas, kad 
per tris dienas gavo tik vandens su kopūstais, “žmo
nės, kurie valdo šitą šalį; turėtų žinoti, kad negalima 
dirbti, nevalgius. Pasakykite Amerikos darbininkams, 
kad netikėtų pasakai, būk tai Rusija esantis darbiniu- 

// kų tėvynė”. • .. ‘ ~...m
p- . Sangerįs pats jau buvo tiek matęs to “darbinin- 
[; kų rojaus”, kad jam nereikėjo nė pasakot. Bet jis bu- 
Į vo tiek laimingas, kad galėjo iš ten išvažiuoti. Anie 
L -jau nebegalėjo.
I ’ • Vienas amerikietis buvo susitaupęs $2000 Ameri- 

kos dirbtuvėse. Užėjo nedarbas ir dalykai atrodė gan 
įr blogai. Tada vienas komunistas jam patarė vykti į 
f- Rusiją, kur esama tikro darbininkiško rojaus. Komu- 
fT, nistų partijos vadas jam dar pažadėjo sovietuose to-

kį darbą, kurs atnešiąs 250 dol. mėnesiui. Tai atrodo 
R labai getai, ir lenvatikis amerikietis išsiėmę iš banko 
3 visus savo pinigus ir nuvyko į Rusiją. Pirmieji įspū-.

džiai buvo kogražiausi. Maskvoje jis buvo vaišinamas 
B.” kaip koks ka&ius. Buvo net suruoštas bankietas, ku- 
K riame jis sėdėjo prie stalo drauge su Stalinu ir ziūre- 
S jo pro langą į milžinišką raudonąją demonstraciją: 
S tūkstančiai kareivių ir dąrbininkų mąršavo Maskvos 
a gatvėmis. Eisenoj buvo nešamos visokeriausios iška

bos, keliančios į padanges komunistų tvarką,, gerbūvį 
ir laimę. Entuziazmo pagautas, Amerikos ateivis pa
aukavo visus savo pinigus tai dirbtuvei, kurioje turė
jo gauti pelningą sau darbą. Kad, padaryti savo pasi
tikėjimą sovietams dar reikšmingesnį, ateivis suplė
šė Amerikos pašportą ir pasisiūlė priimti sovietų pr 
lietybę. . ‘ '

Bet po to pokylio viskas staiga pasikeitėm Atėjo 
juodos dienos. Jam davė tamsų .kambąrį su kitais tri- 
mis vyrais. Maitino juoda duona, bulvėmis, kopūstais, 
agurkais, koše ir arbata. Mėsos nė pauostyt. Per du 
mėnesiu negavo jokio darbo, nes tiek laiko užėmė pe
reiti per visus sovietų valdžios formalumus. Pagaliau 
jį .pristatė prie automobilių išdirbystės. Darbas buvo 
užsivilkęs, reikėjo skubėti, taigi teko dirbti po 12 va
landų į dieną. Tie pažadėti 250 rublių mėnesiui (buvo 
sakyta — doleriais, bet jie virto rubliais) ■ turėjo tik 
vertes 20 Amerikos dolerių. Darbininkų gyvenamasis 
namas dar buvo neužbaigtas, teko gyventi skylėtoj

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NAUJA PORELE .

rius Vladas Miksa:‘irgi 
chorui paaukavo $5.00 lan
gų fondam . . . 1

LOWELL, MASS.

VAKARIENE

MOTINOS! DIENA*
Merginos Sodaliętės ren

giasi prie savo metinių iš
kilmių. Gegužės 12, ryte

Balandžio 28 dieną, se< 
niausią kolonijos pašaipū
nė draugija Šv. Juozapo 
turėjo metinę savo draugi
jos vakarienę, žmonių at
silankė nemažas būrelis. 
Muzikalinę programos da
lį išpildė vietos parapijos 
choro oktetas. Kalbėjo vie
tos klebonas ir svetys kun 
Kaz. J. Urbonavičius. Va
kare programą vedė mūsų'

jame pirmųjų , sv. Mišių 
visos Merginos Sodaliętės 
priims Šv. > Komuniją. Va
kare bažnytinėje svetainė
je bus surengta didi puota 
pagerbti motinas. Kiekvie
na Sodalietė atsiveš savo 
motutę ir svetainėje prie 
gražiai papuoštų stalų su
darys šeimynišką pasilink
sminimą.

PAGRAŽINIMAS
kolonijos veikėjas ir Nau
jos Anglijos Federacijos 
Apskričio pirmininkas VI. 
Paulauskas.

šį pavasarį prie bažny
čios prisodinta daug nau
jų medelių. Kiekvieną. me
tą parapijos šventorius

■ Graži auka gražinamas. Neveltui Lie
tuvių Darbininkų Sąjun-

Tūlas svetimtautis, iš
girdęs, kad vietos pąrapi-

gos Kuopos nariai įmosir- 
f džiai dirba, kad į vidų

jos chorai rengiasi įtaisy
ti į bažnyčią naują paveik
sluotą langą - paaukavo 
$59.00. Vietos geriausias 
ir džentelmoniškas grabo-

m V (Am MULulJį
taisyti akmeninę Šv. Juo
zapo statulą.

“ i > ' ■ ' ' ?
LABDARINGAS

Gegužes 19-tą, vakare 
vietos Šv. Kazimiero vie-

ADV. POVILAS SYKES ir jo žmona p. ONA JOANA 
(Kručaitė). Foto by Paul R. Kųgel.

• r. ' *. " • * '' ' ’ '

Iškilmingos Jungtuvės
Norvvood, Mass. — šeš-! kėš, daugiausiai iš Nor- 

dienį, gegužės 4 d., 9:30 ’----- 1- -L—'
vai. ryte šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje priė
mė Moterystės Sakramen
tą 1 adv. Povilas A. Sykes 
su p-le Ona Joana Kručai- 
te. 'Liūdihinkais buvo p. 
Pranas Klimavičius ir An
gelė Kručaitė (vyriausie
ji) ir p. Jonas Čiubėtas ir 
p. Darata Balkiutė.

Labai gražų įspūdį vi
siems padarė kaip jauno
sios tėvelis p. Kručas, ly
dimas pabrolių ir .pamer
gių atvedė savo dukrelę 
prie altoriaus . ir pavedė. 
jaunajam adv. Povilui Sy
kes.

Kun. S. P. Kneižis, tos 
parapijos klebonas, surišo 
jauną porelę ir palaimino. 
Bažnyčios altorius buvo 
ląbaį gražiai papuoštas 
gyvomis gėlėmis ir suolai 
baltais kaspinais. Jaunųjų 
giminės, draugai (ės) ir 
pažįstami užėmė visus 
suolus bažnyčioje.

Bažnyčioje vyriausiu 
tvarkdariu buvo adv. Ben
jaminas Sykes, jaunojo 
brolis. Jam pagelbėjo Dr. 
Walter E. Steere iš Nėe- 
dham, Fredrikas Kručas, 
Povilas Kručas ir Jonas 
J. Čiubėtas, Jr. Tvarka 
buvo pavyzdinga. Garbė 
Vyriausiajam tvarkdariui 
adv. B. Sykes.

Ady.. Povilas Sykes yra 
gabus advokatas, žymus 
veikėjas ir geras kalbėto
jas. . Gyveno pas savo ve
dusį brolį p. adv. B. Sykes, 
kuris yra vedęs žymią 
dainininkę, advokatę- p* 
Stasę RaūdOliunytę iŠ 
Brighton. Jie gyvena 32 
Walnut Avė.
_• -'P-le Ona Joana Krušaite 
gyveno pas savo~tėvelius, 
21 Št. Georgę: Avė.

. Vestuvių pokylis įvyko 
Weber Duck Inn, Wren- 
tham, Mass. Dalyvavo apie 
150 svečių iš visos apylin- 

nuolyno rėmėjų skyrius 
rengia gražų perstatymą 
“Piloto ptiktė’K $į vąidiųi- 
mą atlikę Worėešterib ŠVv 
Kazimiero parapijos mer
ginos Sodalietės. Visas 
pelnas skiriamas Bv. Ka
zimiero Seselių , Vienuoly? 
nui. v .

wood, kur abu turėjo labai 
daug draugų ir pažįstamų, 
nės su visais gražiai sugy
veno.

Vyriausiu vestuvių šei
mininku ir toastmasteriu 
buvo adv. Benjaminas Sy
kes. Pokylis pradėtas mal
dele, kurią sukalbėjo kųn. 
S. P. Kneižis.

Prie garbės’stalo Sėdėjo 
Jaunavedžiai, jųjų tėve
liai pp. Kručai ir pp. Sy
kes, pabroliai ir pamergės. 
' Vestuvių pokylis buvo 
karališkas. Visi linksmai 
praleido laiką. Grojo Bert 
Orris orkestras. Dainavo 
p-Iės Jermolavičiutė’ ir 
Klimavičiūtė, abi Norwoo- 
dietes. ’

Apie 5 vai. po pietų sve
čiai išsiskirstė, atsisvei
kindami su jaunavedžiais 
ir linkėdami jiem gražaus 
ir malonaus gyvenimo.

Jaunavedžiai , pp. ady. 
Sykes išvyka į Bostoną iš 
kur sekmadienį, gegužės 
5 dieną, 3 vai. po pietų, 
laivu nuo Commonwealth 
Pįer išvyko į West Indįes 
ir South America praleisti 
taip vadinamą “medaus 
mėnesį”, Ten išbus visą 
mėnesį. Grįš į savo nau
jus namus, kuriuos nese
niai užbaigė statyti Shą- 
ron, Mass.
' Pp. adv. Sykes linkime 
linksmų ir malonių atosto
gų ir sukurti gražią lietu
višką Šeimynėlę.

Gegužės 1 d., adv, Benja
mino Sykes iniciatyva ir 
pasidarbavimu įvyko taip 
vadinama “Stagg Party”, 
Verne Ihn, Nonvood, Mas- 
šachusėttš, adv. Povilą Sy- 
jces pagerbti ir jį palydėti 
į. vedusiųjų armiją. Daly
vavo apie 50 vyrų, daugu
moje profesijonąlai, lietu
viai ir kitataučiai. Toast
masteriu buvo adv. B. Sy
kes. Kalbėtojai pareiškė 
adv. Povilui Sykes įvairių, 
nuoširdžių linkėjimų. Visi 
linksmai praleido laiką. 4

Adv* P* Sykes įteikta

Gasparas ir Uršulė Pas 
iiiokai švente savo 25 me 
tų vedybinio gyvenimo su 
kaktuves, gegužes 1 dien 
š. hi. Ryte, klebonas kur 
S,. Kneižis atlaikė šventa 
mišias p. Pazniokų inter 
cijai. Ponai Pazniokai yr 
veiklūs ir praktikuojant 
katalikai. Priklauso pri 
parapijos ir kitų katalikių 
kų organizacijų ir jos 
aktyviai veikia. Paznioks 
išaugino gražią, dorą, lit 
tuvišką, katalikišką Še 
mynėlę: 3 sūnūs ir 4 dul 
teris. Sūnūs ir dukterys 
kaip ir jų tėveliai, priklat 
so prie katalikiškų orgj 
nizacijų ir jose veikia.

Vyriausioji duktė On 
yra kelių organizacijų va 
dykose.,. Jau -keli meti 
kaip eina Federacijos 1( 
to skyriaus iždininkės pj 
reigas. Antroji duktė M 
kalina yra Šv. Kazimiei 
Seserų Vienuolyne, Chic; 
go, III.
‘ Tad įvertindami pp. Pa: 
niokų darbuotę, tą pači 
dieną, vakare, būrel 
draugų ir draugių susirii 
ko išreikšti pp, Paznk 
kams pagarbos žodį. Poni 
B. Adomaitienė, buvo t< 
astmastėriu. Ji pasai 
kalbelę ir nuoširdžiai liti 
kėjo Pazniokams sveiks 
tos ir ilgiausių metų. I 
to ji perstatė kitus kalk 
ti. Dalyvavo ir reiškė nw 
girdžius linkėjimus šie a: 
-menys: J. Tvaskiehė, 1 
Kurienė, Nevinskienė, 1 
Kūodienė, J, Smilgis, J 
Smilgienė, K. Akstinas, ( 
Vaikazięnė, P. Kudirka,3 
Kudirkienė, M. Balutiėn 
V. J. Kudirka, A. Kudi 
kienė, P* Naujokaitienė 
kiti. Ona Pazniokaitė 
jos ,tėveliai išreiškė y 
siems nųpširdžią. p; 
dėką ūž linkėjimus ir d< 
vanėlę. Linkiu Pazni 
kams nuo Viešpaties Di 
va sveikatos ir ilgų met 
kad Dievas išlaikytų juo 
visus toje pačioje kata! 
kiškoje lietuviškoje dv 
šioje. • • Kaimiet

l ... ' ’ *

WEOTMASS,

tina, kad Siame iškilmin
game bankiete dalyvavo 
visi pp. Sykes šeimynos 
Vyrai, vadovaujant tėvu
kui p. L, Sykes. ■

TEATRAS
Balandžio’ 28 d., 7. vj 

vakare atvyko Liėtuv 
Kolegijos studentai 
Thompson, Conn. suvs 
dinti veikalą “Iškeikimas 
Visi Westfieldiečiai liet 
viai lauke tų būsiančių Ii 
tuvybės Amerikoj va( 
pasirodant. Dar scenoj n 
pasirodžius jau- publil 
plojo, norėdama pamąt 
tuos jaunuolius, kuriuos 
lietuviškosios visuomen 
yra viso gero viltis at< 
čiaį. .. . . ■/: ..

Pirmiausiai pasirėdė k 
nigas V. Puidokas ir pei 
tato kun. Dr. A. Morkui 
supažindinti susirinkusi 
su veikalo turiniu. Išgir 
veikalo turinį, laukei 
pasirodant studentų - s 
tįstų. Taip gražiai ir įa 
miai vaidino, kad žmoni 
ūpo pagauti tai juoke 
tai vėl rimta tyla, tai a 
pasigirsta smarkus delr 
plojimas, kad teko u 
malšint norint veikalo v? 
dybą tęsti toliau. Užb: 
gus veikalo vaidinimą, / 
si studentai sudainavo J 
lėtą lietuviškų dainei 
kurių tarpe girdėjosi g? 
žiu balsų, kurie ateity g 
išsivystyti į visuomen 
sceną.

Westfieldo lietuviai < 
kingi kolegijos Rektor: 
kųn. Dr. J. Navickui 
leidimą studentams apls 
kyti mus ir. palinksimi 
turiningo veikalo grai 
vaidinimu.

' t
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VANITY 
STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Build&ttsi 
Paveikilai už 

žemiatudų

(VEIKSNĘR) ? 
/LIETUVIB GYDYTOJAI j 

& Vernon Bt, TeI-5-7811
Ofiso Valandos:

1042, 2-4 Dieno*,-6-8 Vakari' 
sekmadieniais -i 

SūtYG SUTARIMO
VroRCISTBB, MM*.

Penktadieni*, Gegužes 10, 1935

24 MILLBURY STREET 
Worce»ter, Mae*.

Din! 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERT R. BABKER
Registruotas Optometristas
Jeigu Jumis-vargina akis, 

atsilankykite pasemtoms dėl 
akinių.

397 Main St, Worcester,Mass,

SOOTKOOS DRUG CO<
90A Millbury st. Tel. 2-9875.
. VIENINTELE LIETUVIŠIvA 

__ VAlSTlNLWORCESTI^ItY.T

Mūsiį “Special”.
“Kapo-Salve”

Geriausia niostlS dėl ramatij ar 
kitu Sknuduolių. Mes patys darom 
jq. ir Garantuojam. Pinigus sugta- 
Žlnam Jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštą su mielu noru bile kur.

Tel, 2-8186

A. J. KITKAUSKAS
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausiu .drabu
žiu visai šeimynai. Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA
DIOS aparatus ir 'ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS,
372-376 Millbury St.

• f . Worcester, Mass,

BJLLING’S SQ.
TAIL0RS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jąck Eller Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo
senas drapanas ir futras '

.Geriausia; Lietuvis 'Siuvėjas*
Tėl. 56034 ; 345A Grafton St

Tel. 3-5710

GREENWOODDAtRY
Musų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER.
MASS.

CHARBONNEAU'S
Catliolic Art Sh.op and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknyges, Žva
kes, Rąžančiai, Stovylos, Ška
plieriai, Paveikslai ir Bemat 

Sulig Jūsų Reikalavimo
? TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Truinbull St,, Woręester

MODERNIŠKA LIETUVIU
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO- "
JONAS B. BAŠINSKAS

.(SŪNUS)
344 Millbury St. Tel. 5-5746

; Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda
vimo Reikalu? Veda .

j JONAS V. BAŠINSKAS
(TĖVAS)

7-

Pianos —- Radios
GRUNOVV 

ELEKTRIKINIAl
- ŠALDYTUVAI

Parduodame lengvomis
Sąlygomis

Ptr 30 metu patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. Worėester, 

. Tel. 49430 Mana.

• i

f WORCESTERIO ŽODIS į

Laukiam® visiems brangios šventės Motinų 
Dienos. Nesiras, manau, turbūt ne vieno Žmogaus, 
mrs negerbtų savo mylimos motinėlės. Motinų pager
bimui visame pasauly skiriama antras sekmadienis 
gegužės mėnesio, šiemet tą brangią šventę švęsime 
sekmadienyje, gėg. 12 dieną. Iškilmingiau paminėti 
tą dieną Moterų Sąjungos 5 kuopa rengia iškilmingą 
ir šaunią programą.

Ryte, 9:45 vai. įvyks motinų intencijai šv. mišios, 
ąike kurių didelė grupe jaunimo ir visa Moterų Są
junga c<ih corpore” priims šv. Komuniją. Laike mišitį 
giedos sąjungietės solo ir duetų it kvartetų. Be abejo 
jaunimas šiam darbui pritars ir skaitlingai dalyvaus 
pamaldose.

Kad praleidus visą dieną motinų pagerbimo dva
sioje^ Šv. Kazimiero parap. svetainėje po mišparų vai* 
kamsir vakare 7:30 vaL suaugusiemsrengiamasgra- 
ži programa: bus perstatyta linksma ir juokinga 
komedija /‘Piršlybos”, kurioje dalyvaus rinktinos 
jaunos artistų pajėgos: G. Vaitekūnaitė, M. Liutkiutė,
Z. BeikŠięnė, O. Bruožiutė, L^ Liutkiutė, V. Kučinskie- 
ne, V. Kautakevičiutė, Fl. Sipavičiūtė ir M. Neyuliutė,

Bus taipgi gražių prakalbų, linksmų dainelių solo, 
duetai, kvartetai, Salo smuiku, kuriuos išpildys taipgi 
sąjungietės : p.p. G. Vaitekūnaitė, J. Rogliutė, A. Tam- 
kienė, S. Beikšienė, M. Žemaitienė, M. Delionienė. šau« 
niai taipgi pasirodys L. Vyčių jaunuolių orkestrą.

Taigi, kaip matome, vakaro programa bus labai 
įvairi ir įspūdinga, be abėjd visuomene atjaus ir gau
siai dalyvaus janie, Įžanga vos 35c. •

Ir vėl “Dienelė motinėlių” 
žaibu atskriejo ta...
Pagerbk mamytę —‘ jai duot gelių
•Ir pabučiuoti reikia ją.

Todėl gi, broliai m sesutės, 
“Motinų meilio j pieno j”, .
Gerbdami uoliai mūs močiutes, 
DalyVaukim, vakarėlio programoj...

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
Balandžio 25 d. įvyko 19- 

kos draugijų atstovų susi
rinkimas.
- Kaip jau buvo ’ rašyta, 
draugijų atstovai rengia 
GEGUŽINĘ Labdaringos 
draugijos naudai, sekma
dienį, gegužės 19 d., Mai
ronio parke. Jeigu tą die
ną lytų, tai GEGUŽINE į- 
vyks sekantį sekmadienį. .

Nutarta kviesti miesto 
mayorą ir visus šios kolo
nijos inteligentus ir profe- 
sijpnalus.

Pasamdytas geriausias 
yyorcester orkestras; ti- 
kietėliai jau pardavinėja
mi. ? ■■

P-nia M. Delionienė pra
neša, kad jau daug aukų 
ir dovanų surinkta. Kas ir 
ką aukavo paskelbsime vė
liau.

Draugijų' atstovams pri
mename, kad prieš pat 
GEGUŽINĘ susirinkimas 
įvyks gegužės 14 d., 7*30 
vai. vakare, Šv. Kazimiero 
pąr, svetainėje.

JonasDegesiunas, 
Gegužinės Rengįmo 
Komisijos Koresp.

LIETUVOS VYČIŲ 
VASARNAMIS

Lietuvos Vyčių 26-ta kp. 
smarkiai dirba, kad padi
dintų narių skaičių. Dabar 
turi apie 150 narių. Vyčiai 
savo mėnesiniame susirin
kime, kurs įvyko šv. Kazi
miero mokyklos svetainė
je, nutarė atidaryt vasar
namį Maironio Parke. Va
sarnamio užlaikymui, kuo
pą nutarė sūrengt. Šokius. 
Vyčių metinis išvažiavi-

maš įvyks birželio 30-tą 
dieną Maironio Parke. Da
bar yra organizuojama 
Vyčių baseball ■ komandą, 
vadovaujant Jonui Bašins
kui. \„

GROCERNE ir BUCERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI 

SAVININKAI
63 PENN AVĖ. VVORCESTER, MASS.

DIAI> 5-6367

TUP DPhDT F’C Int rturLJuu

Draugiško Patarnavimo Bankas 
* •

450 BfAIN STREET
WORCESTER, MAS?, 

Skersai Gatves Nuo City Hąll

; SAVINGS BANK 
I.

I f ■

! !;
,i i ■

I

AUŠROS VARTŲ PARAP.
LDS 118 kuopą savo su

sirinkime, sekmadienį nu
tarė f engti kartu su Šv. 
Kazimiero kuopa geguži
nę, Maironio Parke, birže
lio menesyje. .

Juozas Nevardauskas ir 
Tekle Tamošaitienė įeina į 
Komisiją. Reikia pagirti 
šią kuopą, nes delei užbai
gimo bažnyčios fondo nu
sipirko visą knygutę tikiė- 
tiį dėl koncerto, kuris į- 
vyks Labor-Day.

Sekmadienį, geg., 12 d.,

MAIRONIO PARKAS
Kas nežino malonaus, 

gražaus ir jaukaus Wor- 
ęestery Maironio Parko, 
kurs randasi pakrantėje 
garbingo Qmusigamont e- 
žero? Dabartyje šį parką 
valdo katalikiškoji Labda
rybės pašalpine draugija. 
Sekmadienį, geg. 5 d. įvy
ko iškilmingas vasariniam 
sezonui parko atidarymas, 
kurį ” surengė minėtoji 
draugija. Dalyvavo ‘ visų 
Worcesterio draugijų ats
tovai ir daug svečių, virš 
400 asmenų, nežiūrint, kad 
diena pasitaikė šaltoka ir 
lietinga. Pradžioje įvyko 
piknikas, gi 5-tą vai. po 
piet buvo gražus bankie- 
tas viršutinėje svetainėje, 
laike kurio malonias pra
kalbas pasakė kun. S. J. 
Vembrė, advokatas Kazys 
Tamulonis ir varg. Juozas 
Žemaitis. Paskui tęsėsi 
linksmi lietuviški - angliš
ki šokiai iki vėlumos. Gro
jo Jono Kayecko orkestrą. 
Gryno pelno liko gana 
daug. Maironio parkas ta
po . populiariškiausia pasi
linksminimo vieta .Naujoje 
Anglijoje, šiemet po vado
vyste pirmininko J. Kat- 
kausko ir Reinikio tapo 
padaryta daug modemiš
kų įtaisymų salėje, mau
dynėse, Lietuvos Vyčių vi
loje ir tt. Visos draugijos 
jau užsisako pikniko die
nas ištisai vasarai. Valio 
atgyjantis Maironio Par

akas! .

BĖA’ŠBEAUTY 
SHOPPE

P-IS Petronėlė Paruliutė, savininke

156 Green Str. ant Kelly są. 
Tel. 60055, Worcestefr, Mass, 
LIETUVAiTtsL'ūablnkltgs ( pas 

/lietuvaitę .

Finger Waves, Maniėuring, 
Permanent Waving, Shampoo.

Į GREEN MOUNTAIN
DAIRT 

SAVININKAS—JUOZAS 
BALTRAMAITIS

YVorcester To Webster Road
■ Visokių Valgių, Ųžkandžų ir

Gėralų ‘ 
PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
“TRAJPFIC LIGHT” kairėje.

/‘Daugiausia Gelių Už Jūsų 
Pinigus” 

pas

GEORGEI FLOWER SHOP
30 Triiinbull St.

Krautuvės -Tel. 5-1384 
Namo Tel. 5-3524

‘‘Gėlės siunčiamos per pasiun- 
tinį r visas dalis pasaulio”.

BILUS LUNCH
Lietuviška Valgykla

29-31 Grafton St.
(Kampo Franklin St.)

Gaminame šviežius ir skėnius 
valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas, Persitikrinkite.
VINCAS ŠNARAS-Savininkas

DiaJ 2-9025. .

5 vai. po pietų, vietinė Mo
terų Sąjungos kuopa ren
gia labai gražią progra
mą paminėti Motinos Die
ną. .

Visos sąjungietės eis 
prie Komunijos °in corpo- 
re” per 8:30 Vai. mišias tą 
dieną.,' < r '■ ‘ '•

Trečiadienį, 1 d. > geg, 
lankėsi mūsų apylinkėje 
svečias iš tolimo krašto, 
būtent, kun, Jonas Bakšys 
iš Rochester, ?N. Y. Jis 
pradėjo iškilmingai gegu
žės mėnesio pamaldas. Pa
maldos įvyksta pirmądie- 
niųdr antradienių rytais, 
o trečiadieniais, ketvirta- 

I dieniais, penktadieniais ir 
1 šeštadieniais 7:30 vAl. va
kare. Sekmadieniais tuo* 
jaus po-mišparų.

■-T I ' "
Mūsų Studentų.. kuopa 

rengia savo metinius semi 
formai • šokius, Aurora 
viešbutyje, Main ir Chand* 
ler g-tvės, geg. 29-tą die
ną, 8 vai. vakarei Rengimo 
komisija sudaro šie: Mari
jona Dauginikaitė — Pir* 
mininkė; Feliciją Zakarai- 
tė, Tomas Stoškūs, Juozas 
Bielionis, Juozas Balanka, 
Marijona Baniohiutė.

Sekmadienį, klebonas pa
vaišino mišių tarnautojus 
su Beano Party ir užkan
džiais. šiuo pavaišinimu 
kun. K. A. Vasys pareiškė 
savo dėkingumą altoris- 
tams už jųjų gražų pasi
darbavimą ir gerą tarna
vimą prie Šv. miŠiiį* Tą pa
čia proga dovanas gavo 
tie, kurie ilgus metus yra 
tarnavę ir dabar- yrą at- 
leidžiami nuo pareigų. Tat 
kartu pagerbimas ir išleis
tuvės. Visi tūraautpjai 
praleido linksmai laiką ir 
yra didžiai dėkingi, savo 
klebonui už tokį surprizą. 
Sekantieji išėjo garbingai 
i| tarnautojų grupės: Juo
zas Putelis; Alfonsas Vo- 
lungiš, Petras Matačįns* 
kas, Antanas Latekas, 
Antanas Anusevičius.

■fai pavyzdingi jaunikaį- 
čiai. Tikimės, kad kitose 
draugijose jie gražiai dar
buosis.

Parapijos jaunimas šma-

•NATIONAL BOTTLINGI
| COMPANY J 
| Lozoraičiai Savininkai | 
š Išdirbame gerus minkštus g£-l 
= rimu*. Geriausias patarnavi-= 
Imas vakarėliams ir piknikams! 
| bei išvažiavimams/
I * Tel. 3-6525 Į 
i 495 Millbury St., | 
I AVORCESTER, MASS. Į 

į į j 22 Spruce St.

Remkite profesionalus ir biznierius, kurie skelbiasi 
^TiąrMrdnko*’ “Worcest*rįp Žody”

rkiai darbuojasi dėl pri- | 
rengimo 10 metų sukaktu
vių Minstrel Show, kuris 
įvyks bažnytinėj salėj, ge-Į 
gūžes 26-tą dieną, 2 vai,

labai žavėjąnti, taip mums 
praneša darbo komisija, 
kūrios prieky yra Albinas 
Manasai Iii

JEBILfi.TINIS “MINS- 
. TRĖĖ8BK)W” •

. ■ .......... ' I

Visas Aušros Vartų pa
rapijos jaunimas ruošiasi IĮ 
smarkiai prie jubilėjiniol- 
“Minstrell Jau de- į 
šimts mėtų kaip ši parapi
ja gyvuoja. Kad tinkamai I 
prisiruošti prie šių sukak- 
tuvių, Albinui Manasui va
dovaujant smarkiai dirba 
įvairios komisijos. I

Pirmininkas skelbimų 
rinkimo komisijos yra: 
Bernardas Barysas, vice
pirmininkai, Petras Kar
pavičius ir Jurgis Dubic- Į 
kas. Pagalbininkais: Vin
cas Vieraitis, Juozas La
kus, Tomas Stoškus, Ma
rijona Tankievičiutė, Aleu 
na KuraiŠiutė, Marijona 
Pigagiutė, Juozas Jurgele? 
nis, Jonas Marcinkus, Ele
onorą Tatiliutė, S. Nedz- 
večkas, ir Adomas Kuda- 
rauskas. . .

Programos ir muzikos 
komisijos pirmininkas,4
Justinas . Balsis. Ponas 

; taip gi, dirėguoja “Mins- 
, trell Show”. ♦Jo pagelbi- 
, minkai yra: Antanas Sala- 
, viejus, Jule Metrikaitė, 

Monika Manašaitė, Vincas 
Vieraitis; A» Kazlauskai-1 
te, ir Juozas Bielanius. ,

Pirmininkas kostiumų ir 
svetainės išpuošimo komi-1 
sijos yra Jonas Stradanas;] 
jo pagalbininkai: Malvina 
Tamulevičiūtę, Paul in a 
Biidžiutė, Jięva Nądzvec- 
kaįtė, Pranė Kutanytė, 
Marijona čyžiutėj Ludvi- 
ka Totiliutė, Petras Aikš- 
noras, Juozas Matąchins- 
kas ir Motiejus Glavickas.

Pirmininkas skelbimų 
komisijos yra Jurgis Du- 
bickas , jam pagelbėja: S. 
Rasimas ir Felicija Zaka* 
raitė.. * ■ ’ '

Tikrai su šiuo darbščiu 
būreliu, pasisekimas užtik
rintas. Phylis.

VAITOVIČIAUS TE-d 
VASATVYKOIŠ

•/ UETtJVOS
Jonas Vaitkevičius, Ka

zimiero Vaitkevičiaus tė
vas, atvyko į Jungtines 
Valstybes. K. Vaitkevi
čius, gerai žinomas ”WhiJ 
te Baking Co;-’ savininkas, 
buvo išvykęs į New Yorką 
pasitikt savo tėvo. Jonas 
VaĮtkevičiūs'atvyko iš So- 
buvos kaimo, Jezno pašto, 
Alytaus apskrities, Lietu
vos. K. Vaitkevičiai, kurie 
gyvena 16 Fifth Avė., su
rengė puikias priimtuves, 
balandžio 9 d. Jonas Vait
kevičius pasakojo apie 
Lietuvą ir savo kelionės į- 
spūdžius.

BLUE R1BB0N DAIRY
| MŪSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS

5-0045 
x e1, 6-1889

lt

J

Tel. 5-6753, Namai Tel. m 
t’ 0760

FflANK J. BŪBBLIS
ADVOKATAS ’

L ' ' 1

Office: . ' u

633-842 W0R0E8TK
3U|er Bldg. \ W

Tel-5-5452, Namai—Tel. 5-207$

ANTHONY J. MILLER i
ADVOKATAS .... I

Office . J
406-408 W0RCESTE»

Slater Bldg. MASS.

Tel. 5-2*76 Namai: 2-091X

KAZ, W. TAMULONIS
ADVOKATAS ! 

bffiee: ‘ . j
627 WORCKSTEB, 

Siatėr Bldg. , MASS. "

if

M. A. CIVINSKAS & CO. ;

. LIETUVIS : 
Graborius ir, Balsamuotoja* 

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS. 

*' *■‘6- ■ , ■ ■ .

n .- Atdara; Tek
Dienų ir Naktį Dlal-5-5898

Tel; 43501 arba 4-3865

JUOZAS LDIRSA
Graborius ir Balsamuotoja* 

UFunefal Parlora” ir Namai 
ant .

13 ELLŠWORTH ST.
Išnuomojam Automobiliu* I 

Visokiems Reikalams., - j
------- i----- U—- ---- - ---------—--------- 4----- ---------- --------- -.-i,..........

VERNONSTUDId
JONAS ČERNIUS-Savinlnko ’

8 Vembn St. Tėl, 5-5575 ;
* ; • ' - ■■■ - i

VIENINTBLIŠ ' :
' 1VORCESTERIO Į ' 

. FOTOGRAFAS

TĖMYKITE!
Vėliausios mados plauku kiįs 
pimas vyrams, moterims ir 

. . vaikams.
Vyrams ir Moterims — 35c.
Pradinės mok. vaikam* 20c.

D. MAŽEIKA ir J. JONAIUI
26 Ward St, Worcester

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai. Radios ir Eloktrf. kiniai GRĮTNOW šaldytuvai;
GLENW00D ir ATLANTH^

Virtuvei Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiir^ 
šią kaina. Mokant tuojau arb* 

i&simokeaimui. v >
DU12-593®

178-200 Millbury St,;
VORCESTER, MASS. ■■
. ... ,, ; i
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DARBININKAS ________________ _ _____________________________  &

Perdengk Sloga. Permaliavok ir Pertaisyk Savo Namus Dabar!
LENGVOS KREDITO SĄLYGOS Teikiamos Dedis Šamo Geresniu Namą Programą Padės Jums Modernizuoti Jusą Namus

, • ■ . ■ • ‘ ' * ■ • . . .

NATIONAL 
HOUSINCACT

• Duoda Jums galimybėsda-

■ bar pradėti- Jūsų namų 1 

įT | perdirbimo ir taisymo darbų, kurį seniai 

f taip atidėliojate. Mes esame pasiruošę jums nu- 

• rodyti, kaip lengva yra įsigyti BIRD’O STOGĄu 
; • 
j arba BIRD’O MEDŽIAGOS sienoms apmušti.

BIRD PRODUCTS
130 Granite'Street, Quincy. 
Oak Street, Taunton ........... 

. 240 Eastern Avė*, Malden .

L GROSSMAN SONS, INC. GROSSMAN IŠSPRĘS
MAIN OFFICE —130 GRANITE ST., QUINCY

NAMO PATAISYMAS 
YRA NEBRANGUS 

Perdengk Stogą, Permaliavok Dabar, Su
dėk naujas grindis. Pastatyk ekstra kamba
rį pastogėj arba Žaidimo kambaų rftsyj. 
Modernizuok savo virtuvės kambarį su 
“Breakfast Nook” arba įdėdamas Naują 
Baltą Emalio Sinką ir get Tub. Pagražink 
savo vonią visa eile naują vonios prietaisą, 
Pasistatyk sau naują tvorą, prieangį, namą 
naminiams paukščiams, garažą, vasarinį na
melį arba visai naują namą. Užeikite į mū
są kiemą ir nusistebėsi pamatęs, kaip leng-

AlŠku, kad Jūs norite TAUPYTI PINIGUS, 
Yra žinoma, kad tą galima padaryti per
kant pas GROSSMANĄ. Jūs norite gauti 
geriausios rūšies medžiagos statybai. Galite 
jos gauti pas GROSSMANĄ, ji tvirta ir y- 
patingai graži. Tadgi, užeikite į mūsą kie- 
nlą kur pamatysite tūkstančius pėdą AUK
ŠTOS RŪŠIES vakarą pakraščio lentą — 
visoje Amerikoj žinomos rūšies lentos grin
dims. Genesco asfaltiniai gontai, Du Pont 
Maliavai ir visą geriausios rūšies plumeriŠ- 
ką ir šildymui reikmenų, Tadgi, užeikite ir_ 
persitikrinkite.' .

LENTOSGRINDIMS
Pilno Storio, Aukštos rūšies

ĄŽUOLINES LENTOS GRIN
DIMS

- Paprastam kambariui <
kainuoja .............................. $13.00
Įsivaizduok, kaip pigiai, gražios .
ir tvirtos. ĄŽUOLINES GRIN- ’ 
DYS tavo salionur ir valgoma
jam kambariui. Taip pigiai nenu
pirksi. gero kilimo.

. Kai-kurios Ąžuolines Grindinis 
Lentos galima pirkti po . Še. kva
dratinę pėdą. . ’ z-

PLUMBING
Vonią prietaisai—Virtuves -“Siu- 

‘ kos’k ir. “Drainbpards” — Žo
džiu visko Plumbing ir Šildymui. . 
Kainos ’ nustatytos,, patenkinti 

: taupus asmenis.
Baltos Camp Wasb Sinkos 98c.
Virtuvės Sinkos nuo $5.75 
Kombin. Swing Kranai $3.19 
Baltos Toilet sėdynes $1.95 
Metaliniai Vaistą Kabinetai $1,35

Maliavojimo Klausimą
ivi'T T\AlTm Aukštos Rūšies Maliavos. 
■JŲ r tlN I varnish — enamels

V 1 V* v * Apšvies Jūsų Namus
Dabar jtuns gera proga gauti aukštos rūšies maliavos -r tai 
garsi Maliava Du Pont Namams, Numaliavojimas vieno papras
to šeimynos namo kainuos apie $16.25.Gera nuolaida duodama 
perkant 5 galionus ar daugiau.

Interior Gloss..$2,05 gal, Floor Wax
___ gal. ScreenEnaniel, _

Floor & Deck Enamel 2.54 gal. ^vo. Hous® gal.
Semi-Glos, Ftaisli .... 1.76 gal. toto & 59^

’ White Lead. m Oil.*.. 9.19 cwt. No.-7 Duco Auto TOp
Pure Orange Shellac t.39 gal. Finisb ....... 59c pt.

Has the NHA helpedyou?

.... 39c 1b,
^r~3įc “

Aluminum Paint 2.80 gal.
No. 7 Duco Auto Polish 59o pt.

59c pt.

Th«National HousingAct givesyou 
a chane* to make inimediąte repairs ' 

. to your heme and protcct it with

Eaint.,. Money for tliis work can 
e had on easy terma ... Coine in

- today and let' ub give yOu all the 
fact«. ' • . ,

EHAMELS
VARHISHES 

DUCO

President 7100 WasMngton Street, Newton.... . Wellėslėy 0200
.Taunton 1245 ■ ■■ ’ I f ■ Boston Road, Billerica ........... Billerica 443
... Malden 0774 JL JLwrMMiL w 40 Hancock Street, Atlantic President 7100

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
i. SHENANDOAH, PA.
^GARBINGAS SVEČIAS 
k Jo Ekscelencija, Vysku? 
įas Tu Matulionis, sekma-;

geg? 5 d., lankėsi 
^ūsų parapijoje. . 
I Jo Ekscelenciją atnašą- 
fo 7;00 vai. mišias. Mišio- 
fe dalyvavo nepaprastas 
ėdis skaičius žmonių. Bu- 
b matyt net ir daugelis 
^etimtanČių.
|Per 9 ir 10:30 mišias, Jo 
&seelencija pasakė turi- 
pngus pamokslus.
| Sžvo kalbose vyskupas

į PARSIDUODA
; LABAI PIGIAI 
r 8 kambarių Mūrinis -Ka
nas ir Maudykla. Didelis 
įlotas. ;
į28'Reed St., Phila. Pa. 
£ J Kreipkitės pas: 
BALTIC REAL ESTATE 
p. COMPANY 
foo Wharton St., Phila. Pa.
i Tel. Howard 1529

T; Matulionis pabriežė vie
ningumų ir katalikiškumų 
(visuresmę) Katalikų Baž
nyčios. Kalbėjo taipgi apie 
Rusijų ir jos dabartinę pa
dėtį. Pareiškė, kad Rusi
joje, kuri užima šeštų dalį 
pasaulio, yra tiktai 20 ku
nigų prižiūrėti dvasinius 
žmonių reikalus — visi ki
ti kunigai . ištremti arba 
kalėjime sėdi. Mišios lai
komos (Rusijoje) 7:00 vai, 
vakare, kądą darbininkai 
pailsę grįžta namon iš dar
bo. Katekizaeija negalima 
vaikams po 16 metų, nes 
vaikai priversti mokytis 
komunistiniųprincipų.

Baigdamas prilygino A- 
merikų, kur. turime 'spau
dos ir tikėjimo laisvę, prie 
Rusijos,- kur žmones jo
kios laisvės neturi. Ragi
no žmones laikyti savo ti
kėjimų ^įr neklausyti lais
vamanių, kurie nori pra
šalinti tikėjimų in padary
ti “rojų”, panašų Į Rusi- 

Jjos. -
I Žmonės skaitlingai lan-

EXTRA!
EXTRA!

Į -•* ■ ’ * 1 ’ \ .

‘ Čia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti,.
> kad.:.. f: :
t Kainos už anglius
k ; Krito žemyn!
f • žemyn!. -

’ . f ŽEMYN! ...
į Sužinokite kiek galima sutaupyti DABAR per- 
f kant dalį arba visų kiekį D. & H. CONE- 
I CLEANED ANTHRACITE anglių dėl žiemos.
[ . NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS.
| * JLAWSONCO

kė bažnyčių pamatyti ir 
išgirsti Jo Ekscelencijos.

MOTINOS DIENA
Vyčiai sodalietės, kartu, 

rengia pramogėlę Motinos 
dienų paminėti ir savo mo
tinas pagerbti. Rengėjai 
uoliai stengiasi sutvarkyti 
įdomią ir Motinų \ pager
biančią programėlę. Visi 
kviečiami atsilankyti. Vi
soms motinoms bus pri
šoktos gėlelės. Vyčių ir so
maliečių motinoms jokios 
įžangos, nebus; kitoms mo
terims gėlių iškaščius pa
dengti įžanga 25c. **Puus’’

S. V. DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Švento Vardo Schuylkill 
ir Carbon Apskričių drau
gijų (ųuarterly) bertaini- 
_nis susirinkimas, įvyko 
Šv. Mauritio vokiečių sve
tainėje, Ashland, Penna.

Susirinkime dalyvavo 
atstovai įš 23 šių apskri
čių parapijų įvyko meti
niai rinkimai. Ta pati, val
dyba buvo vienbalsiai iš-? 
rinkta; valdybon veikia ir 
Jonas Navickas —vicė-

pirmininkas, darbštus vei
kėjas mūsų parapijoje.

Garbes kalbėto jum bu* 
vo Pennsylvanijos legisla* 
turos senatorius, vokiety? 
p. Studemaier, Ashland.

Pabaigus reikalų svars
tymų, susirinkimas užsi
baigė palaiminimu švc. 
Sakramentu, šv. Mauritio 
bažnyčioje. “Putiš’*

GILBERTON, PA.

|*ĮLiiiitinitiinutiuniuuiHiiiniiitniittlii|iun>iUUMiiailiimQ' 

I MARATHOHIAN HAT I 
i CLEANINGČO. | 
Į Pataisome ir Nuvalome i 
I Čevetykus j

f Ar jau užėjote į. mūsą naują | 
I. Vietą? |
| Mes atliekame visą eilę skrybe- j 
jlią. valymo ir čevėryką taisy.Į 
| mo darbus, su vėliausiais | 
f' Įtaisais,' • • |
Į Garantuojame savo* darbus. ! 
Į Kaip praeityje, taip ir ateityje | 
= attiksime jūsų darbus. | 
į Tel. 3685 ‘ |
i 98 Main St.t Brockton, Masa'i 
I PrieSais Brockton National Bank į 
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f 64 AmesSt., . Monterio, Mass. '

GEGUŽINES PAMALDOS
Gegužines pamaldos lai

komos trečiadieniais, pen
ktadieniais ir sekmadie
niais. Pamaldos susideda 
iš apmąstymo, litanijos 
giedojimo ir palaiminimo 
Švč. Sakramentu. Pamal
dos prasideda 7:00 vai. va
kare.
•. > PAMOKOS

Vaikai, kurie rengiasi 
priimti pirmų komuniją 
mokinami katekizacij o s 
kasdien 4:30 po pietų. Vai
kučių pirmoji komunija į- 
vyks sekmadienį, geg. 26 
d. Tėvai prašomi raginti 
savo vaikelius lankyti, ka- 
tekizacijos pamokas kas
dien įr, kad šiek tiek mo
kytųsi namuose.

MOTINOS DIENA
Paskutiniam sodaliečių 

susirinkime nutarta su
rengti programėlę ; moti
nas^ pagerbti* Motinos Die
noje* Programėlė yra ren
giama Vadovaujant varg. 
Juozo Mensick* Visos mo
tinos kviečiamos atsilan
kyti Šv. Liudviko par. sve
tainėn,. sekt geg. 12 ds

Š. V. DRAUGIJA
Švento Vardo Draugija 

turėjo ekstrą susirinkimą 
bal. 28 d., svarstyti basė- 
balFo ratelio klausimus ir 
<fBoys Scouts” reikalus.

Baseball’io rateliui gan 
gerai sekasi. Kandidatai 
jaū laiko savo praktikas.

Švento Vardą Draugija, 
Schuylkill ir Carbon Aps
kričių, rengiasi suorgani
zuoti “Boys Šęouts”, ku
rie bus Šv. Vardo Draugi
jos narių globoje. Tuo rei
kalu keli mūsų parapijinės 
kuopos buvov išrinkti lan
kyti pamokas, kurios bus 
įvestos “komitetninkams” 
Šių “Boys Scouts” kuo
poms.

Kunigas A. J. Alauskas 
kartu su keletą Š. V. drau
gijos nariais nukeliavo į 
Ashland’ą, bal. 28 d., ir ten 
dalyvavo šių apskričių Šv. 
Vardo Susivienijimo susi
rinkime... . *9?.”

MOTINOS DIENA
Motinos Dienos progra

ma įvyks geg. 12 d.,* šv. 
Liudviko parapijos svetai
nėje. Tvarka bus sekanti:

^angine kalba — klebo
nas, kun. A. J*. Alauskas.

Du Našlaičiu — choras.
. Dvylikta Gegužes — C. 

C.Petkauskaitė. .. ■
Laiškas Motinai R. 

Kasiulioniutė.
Greita Naujiena

mediją — A. Malukauskai- 
tė, M. BerukŠtytė.

Kas Yra Mano Motina ir 
Leiskit į Tėvynę Izabe
lė Bacvinskaitė.
. Tu Mano Motinėlė ; ir O 
Mamytė, Mamytė, varg*į 
Juozas Mensickr

Būk Linksmą Motinė^— 
J. Vinckaitė.

KO:

tyti. Apsčiai iškaščių pa- 
dąrytę^.Į)ąu^* lietuviškų ~ 
išvažiavimų ir pasilinks
minimų ten įvyko. Vieta 
išgarsinta, ir šios apylin
kės lietuviams gerai žino
ma. Dar prieš mirsiant a. 
a. kun. J. Kaulakis parkų 
užrašė Šv* Vincento drau
gijai.

Solb Dorpthy Sloviek.
Mano Močiutė' 

ckunaitė.
‘ Pagerbkim Motinas Mo
tinos Dienoj —- A. Morke- 
vičiutę.

Vaistai nuo Blakių — 
Komedija — H. Subačiūtę, 
E. Morkunaitė.

Kvartetas —-1. Kupčiu-, , ,. . , > .
naitė, A. Kupčiūnaitė,: A, S -^er paskutinius trejus 
ButkėviČiutė, M. Busėvi- ^etus nei taksos, nei mor- 
Čiutė. gičiai už parkų nemokėta.

Motinoms — rečitacijos Daug skolų pasidarius, 
— E. Cerkavičiūtė, A. & ^rkas ėjo varžytinėms . 
E. Ulbinskai, A. žukaus- <Shenff Sale)^ Lietuviai, 
kaitė, M. Labadyte, M, 
Morkevičiutė, ir Ę. Šinkū
naitė* .

Nieko Brangesnio ‘ už 
Motiną — A. Boreese, 

“That Wonderful Mo- 
ther of Mine” ir Lietuva 
Tėvynė Musu — Choras. . , . - ~

• Dalyvauti programoj jo- valdyba su ^pirmininku 
kios įžangos nėra. Visi Jurgiu Pranckūnu, pasita- 
kviečiami dalyvauti. Prog- su dabartiniu darbščiu 
rama surengta motinoms klebonu kunigu Ign* Vą- 
pagerbti. Tad visi turėtų lanęiunu, nutųre Gedemi- 
dalyvauti programoj . ir jno atpirkti. Taigi 
nors taip parodyti savo D0 keletoš nasitanmu ir 
motinai pagarbą : Motinos 
dienoje.

Programa prasidės 7:30 
vakare, Šv. Liudviko para
pijos svetainėje. Dalyvau- 
kime visi! ^*P.”

PHILACELPHIA, PA,
ATNAUJINTO GEDEMI

NO PARKO ATIDARY-
?. MAS

šv. Kazimiero parapija 
ir. šv. Vincento draugija 
rengia pirmą bepdrą pik
niką Gedemino parke, 
Chews Landing, N. J., sek
madieny, gegužės 19-tą 
dieną. Gedemino Parkas y- 
ra tai gražus pušynas ir 
patogus piknikams ir išva
žiavimams.
■ Gedemino Parkų, pirko 
a.a. kun. J. Kaulakis, ro
dos 1929 metais. Tuomet 
buvo tinkama vieta pikni
kams: Šokiams svetainė ir 
kiti triobesiai tapo pasta?

ypač Šv. Kazimiero para
pijiečiai tiek daug pasi
darbavo dėl pagerinimo to 
parko, ir finansiniai prisi
dėję, nenorėjo, kad jųjų 
gausus triūsas tektų sve
timtaučiams. šv. Vincen
to labdaringos draugijos .

L su pirmininku

po keletoš pasitarimų ir 
pastangų, parkas tapo nu
pirktas ir/inkorporuoja
mas. Nauji sUvininkai Švi 
Vincento draugija. Jei Šv.. 
Vincento dr*ja kada nors 
išnyktų, tai parkas lieka 
Šv; Kazimiero parapijai*

Dabar Gedemino Parkas 
skubiai remontuo jam a s
Šios vasaros sezonui. No
rintieji gali parkų nuo* 
muoti piknikams už gan 
prieinamų kainų* Taigi, , 
pirmas išvažiavimas, at- 
naujintame parke, įvyks 
sekmadieny, gegužes 19-tą 
d. Jei tų dienų lytų, tai a- 
tidarymas įvyks sekma* 
dienį, geg. 26-tų dienų*

Šv. Vincento draugija y- 
ra našlaičių ir neturtingų 
lietuvių rėmėja* Todėl ger
biamieji Phila* ir apylin
kės lietuviai, savo atsilan- 
kymu paremsite; ir labda
ringų darbų. Gros lietuvių 
orkestras. Kviečia išvažia
vimo bendras komitetas*

Juozas Burokas,
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LAI GROSSMAN ATLIEKA PATAISYMUS IR REMODEUAVIMUS

l UNCLE 
SAM

PADARE TAI GALIMU DEL 
JŪSŲ TĄ BŪTINĄ DARBĄ 
PADARYTI DABAR!

KLAIDOS TAI NAMU ‘ V lJ . M JĄ*:. Ii jfiil * iįl.
PATAISYMUI

TUOMI PADIDINSITE SAVO NUOSAVYBES VERTĘ
Niekas taip greit nedidina, narnoj vertes,^kaip 
naujas stogas ar sienų apmušimas iš oro pu
sės. Jūsų namas netik gražiai atrodys, bet taip . 
gi turės didesnę vertę.

DIDESNIAM PATOGUMUI . —■ ~
BIRD’O PRODUKTAIS izoliuoti namai užtikrina 
didesnį patogumą nepaprastai dideliuose kar
ščiuose ir šalčiuose.

SUMAŽINA ATEITYJE TAISYMO IŠLAIDAS
Atliekant mažesniuosius pataisymus dabar, 
jus galite išvengti didesnių pataisymų ateityj.

PERŽIUREK ŠĮ SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS
RYNOS IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI
PASTOGĖ
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVĖ
PRIEANGIS (PORCH)

- ' RUSIS
GARAŽAS

BIR D 
NeponseT 

PB«EWęTS

PAGRAŽINĘ SAVO NAMĄ
jus pakelsite namo vertę ir padidinsite sau pa- 1 
togumus. Padaryk tai dabar.

KAD PADIDINTI PAJAMAS IŠ NUOSAVYBĖS
Daug nemų savininkų naudojasi taje*proga, ™ 
dastatydami daugiau kambarių-ip kitais atsi
tikimais pertaiso namus taip, kad padarius 
daugiau vietos išnuomavimui. { '; '

DIDESNĖ APSAUGĄ
Bile investmentas namų pataisymui yra taiin- 
vestmentas didesnei apsaugai.

z

BIRD THICK BŪTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING 
BIRD INSULATED BRIC S1DING 
BIRD 1NSULATING BOARD 

■_ ; BIRD NEPONSET WALLBOARD
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 
birdemplsipaints 
BIRD LIOUID ROOF COATING

= GROSSMAN’S-QUINC Y =
130 GRANITE STREET

t'

(■fa
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JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS

476 MainSt, 

NEW BRITAIN, CONN.

RADIO IR VEIKIMO 
NAUJIENOS

llil 1*1'Mh 1-1

403 MAIN STREET BROCKTON . MASSACHUSETTS 
• > TEIĖPHONE 345 - .

NOTARY Telefonas:
PUBLIC .. STagg 2-5043

MATTHEW P. BAITAS
. (BIELIAUSKAS)
; LAISNIUOTAS

. GRABORIUS .

660 Grhfid Street

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengto® dvi koplyčios duo
damom mylimiems: pašarvoti do
vanai. NuIiudlmo valandoj kreip
kite pas mus. Patarnavimu yra 
nitikrlntaB ir ui prieinamą kalną.

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir. pinigų: siuntimo 
agentūra. Daroma visokiu notari
niai įgaliojimai, raštai. PardavinS- 

> jami lietuviški laikraščiai ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Bark St., Hartford, Conn.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies Šej- 
■ mynos skalbinių - plovimo 

darbus

Tol. 6-1036

JONAS SEKYS

m ^z^unerai Service

ĮSTEIGTA 1903 
. ' Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

4?ncė£i86g
? '■ ■

. * - t - To all vyho call on us
we pledge thė FuII measure oF our . skili 
and our experience without regard Fot v 
priče

CHAS.B.KUGHAUSKAS
LIETUVIS graborius 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St.

> Baltimorė, Md.
Laidotuvėse, patarnauja gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75—$100—$150 ir 
’<>' ankščiau

Tel. — South 0083

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošps patarnauti 
kuogeriausiai. dieną ir naktį 
visiems Connbcticut Valstybes 

Lietuviams. ’
716 Stanley St. arba

273 Chestnut St. .
Tel. NEW BRITAIN 675 B.

Telephone Stagg 2—4400 
NOTAItY PUBLIC

ALEKS. RAOZEVIČIUS
J GRABORIUS

402 Metropolitan Ava. 
BROOKLYN, N; T,

Priešais Apreiškimo parapijos 
Mny&l

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir ;yfeo- 
‘ kiems pokyliams.
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Rytinių Valstybių Žinios
* . . . . .......   . ■ I

-A.a. kun. J. Žebrio rū-
l WATERBURY SAV1NGS BANK |
Į VVATERBUKY, CONNKCTICUT . IĮ
i .■ Brooklyn Office -j
i ■ ' ' ii

® WaUrbury’o fkviagi Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū- ji 
pinti tavo virtu bankos reikalus.; j Į

Tos pačios banko* knygutes, kurias gavote nuo Watėrbury i Į 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bačkoje. Taipgi » 

turime:

CHRISTMASIR VACATION CLUBS
TRAVELER’S CHECKS

FOREIGNDRAFTS
‘ i!

• I-
. Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. | •

TOS-iST Bank St. , jį

vienuolėj Sesutė Ma

tas pirmadienį, gegužės 6

se. Jo motinėlei. ir Kazi-

“SYLVIA”
jau senai laukiama ope

rete “Sylvia” įvyksta Šį 
šeštadienį ir Sekmadienį,

reiškimo Panelės Švč. par, 
svetainėje, vadovaujant 
muzikui Jonui Jankui.

Vadinimas yra labai įdo
mus įr gražus, kuris at-

PARSIDUODA ŪKIAI
Vienas su 200 skėriu žemčs uš 

$3500, tik dalį įmokėti — Kitas 
100 akerią ūkis su karvėmis, ark
liais, įrankiais už $3800, dalį nei-' 
kis įmokėti -- Trečias, 4 akerią 
ūkis, geras namas ir daržinė , už 
tik $650, Rašykite . •
Mr. Donglas. Fort Plain, N. Y.

Agentas*

?LOTINOMS PAGERBTI 
AIKUCIŲ PROGKAME-

Kad savo ir visas Šv. 
L Xlfonso parapijos MAMY- 
EES' tinkamai pagerbti ir 

ek tiek palinksminti, mū- 
; tų mokyklos vaikučiai 
: fengia sekančią įdomią 
programą.
/ 1. Tomo Nykštuko Ves
tuves— l ir H skyriaus 

į’ mažyčiai.
2, Eilės — Mamytės Pi

niginė, Kur Mamytė? Ma
no Motinėlė —V ir VI sky- 

* riaus mokiniai.
3. Rožių šokis I 

; IV skyriaus mokiniai.
4. Linkėjimai ir Mūsų 

į Motinoms Gėlelės — V ir 
VE skyrius.

5. Oro Sviedinėlis
kis — VU ir VIU skyrius.

6. Žąselė, Motinų Dienai 
Veikalėlis.

7. Jureiyės — 7 ir 8-to 
; skyriaus mergaičių Šokis.

8. Molinis Puodas —- du- 
į etas, VU ir VHI skyriaus 
mokiniai.

9. Vaikučiams * Pamoka
— Veikalėlis. . .

! 10.v Sveikinam Mamytes 
užbaigos daina.

: Šia programėlė turima 
į viltį mamytes ant tiek pa- 
į linksminti, kad jos bent 
b laikinai _ užmirštų savo 
1 iargus, užmirštų tuos ru- 

pėsčius, kurie slėgė mus 
' auginant. Prašome : visų 
į pąamyčių į šį vakarėlį at- 

• silankyti ir mūsų darbą 
: savo atsilankymu užgirti.

Vaikas.

MIRĖ KAZIMIERAS 
SKABICKAS

JPo ilgos penkių metų 
r džiovos ligos atsiskyrė su 
l Šiuo pasauliu 28 metų jau- 
! nuolis Kazimieras Skabic- 

kas. Paliko dideliame nu
liūdime savo našlę motiną, 

t vieną brolį ir kelias sesų- 
’ tęs. Į laidotuves parvyko 
j iŠ Čhicagos velionio sesu-i

^Telefonas: Plaza 1350.

I JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORĖ, MD,

u u H.
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS. 10 kuopos susirin
kimas įvyko balandžio 14 
d. Nutarta LDS. organiza
cijos metinės šventės die
noje užprašyti šv, mišias 
už gyvus ir mirusius na
rius. LDS. organizacijos 
šventė pripuola sekmadie
nį, gegužės 12 dieną.

Taigi LDS. . 10 kuopos 
nariai, sekmadienį, gegu
žės 12 d., turi susirinkti į 
Šv. Jurgio lietuvių pąr. 
bažnyčią, 9 vai. ryte iš
klausyti šv. mišių; kurias 
pasižadėjo atnašauti kle
bonas ir pasakyti gražų 
pamokslą.

Tą dieną praleiskimė ka
talikiškai ir darbininkiš
kai. Sueikime visi išklau
syti mišių.

Aleks. Spaicis,
LDS. 10 kp. raštininkas

Gegužės 5 d, įvyko Mo
terų Są-gos 35 kji. šiisirin- 
kimas. Kun. A. Petraus
kas pradėjo susirinkimą 

kios ir beveik mirtinos li
gos ŠŠ. Vardo Dr-jos pir-

te — vienuolė, Sesutė Ma
nta. Kazimieras palaido
tas pirmadienį, gegužės 6 
d., Holy Redeemer kapinė
se. Jo motinėlei. ir Kazi
miero giminėms reiškia 
giliausią užuojautą jų nu
liūdimo valandoje. 
___ Baltimores Kronistas

DIDŽIOJI LIGONIŲ 
. NOVENA . > .

Pirmadienį, gegužės 13 
d. mūsų parapijoj prasidės t 
didžioji metinė į šv. Ritą 
ligonių novėna. Kas vaka
ras per devynias dienas 
bus kalbamas šv. Ritos xfo» 

r venos maldos ir teikiamas 
ypatingas laiminimas li
goniams. Tai bus antras 
metas šitai novėnai mūsų 
parapijoj. Pereitą metą 
let keletą žmonių prisiun
tė laiškus į kleboniją, ku
riuose dėkojo šv. Ritai už 
pasveikinimą. Todėl mano- 
na, kad šįmet skaitlius at- 

: tekančių jų šitą novėną 
jus žymiai didesnis.
PARAPIJOS PIKNIKAS

< SENOJ VIETOJ
Džiaugiamės, kad atei

tyje parapijos išvažiavi
mai bus laikomi senoje 
vietoje ARION PARK, 
Wilkeris Avenue. Vokietis 
savininkas, kurs gan šiau
šėsi po panaikinimui Pro- 
hibicijos ir su kuriuo be
veik negalima buvo susi
kalbėti, po metų įvairių 
bandymų, galop buvo pri
verstas “prie pakaros”. 
Matydamas, kad jo įvairūs mininks Valerijonas Stra- 
sumanymai nesutraukia sdauskas pradeda šiek 
nė tūkstantines minios ir tiek sveikti. Nors dar ne
neduoda pageidau j a m o 
pelno, atvyko pas parapi
jos rengėjus jiios vėl kvie
sti į savo parką. Pirmas 
išvažiavimas įvyks sekma
dienį, gegužės 19 ., tuoj po 
sumos. Feliksas Petkus vi
siems gerai žinomas pasi
šventęs parapijietis bus 
vyriausiu tos dienos tvark 
dariu. Kadangi šis bus pir
mas parapijos,piknikas ir 
vieta bus visiems gana ar
ti, tai tikimės virš 1000 
žmonių šiame išvaižavime.

VALERIJONAS STRAS- 
DAUSKAS SVEIKSTA 
Po dviejų savaičių sun-

SUGKAŽINKITE JAU-
. -NYSTES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vats- 
■; tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po

to kaip jus jį vartosite vienų savai
te. jus pastebėsite abelrių pagerėjimą 
ir jeigu ir tolinus vartosite, jus at
gausite savo ., normalių sveikatų Ir 
ipčką.

Jokie kiti vaistai ne turi tokių pn- 
F stebėtinų Istorijų kaįp NUGĄ-TONE. 

Per 45 metus jo gyvavimo milijonui 
moterų ir vyrų, atgavo savo sveikatų 

į ir. tpėkas. NUGA-TONE parduodamas 
■ visose vaistinyčiose. žiūrėkite, kad 

. gautumėte tikrų NUGA-TONE. Ne im- 
Alte pavaduotojų, nes jie yra bpver*

* Nuo užkietėjimo Imkit UGA-SOL 
*- Idealų Lluosuotojų vidurių 25c. ir 
50c. . .

maldą. Pranešta, kad Mo
tinos Dienoje, gegužės 12, 
yra užprašytos šy. mišios, 
9 vai. ryte. Visos narės, 
pasipuošusios gėlėmis ir 
ženkleliais, eis “in corpo- 
re*’ prie Dievo stalo.

Šiame susirinkime prisi
rašė A. Diepšienė.

. Ateinantį sekmadienį, į- 
vyks “Vaikelio Jėzaus” 
skyriaus susirinkimas, 
tuojaus po sumos, šis sky
rius rengia vakarą su pa- 
gelba muz. Brundzos, bir
želio 1 d. ’ r

Šio skyriaus:dvi narės— 
A.: Slavinskienė ir E. 
Klumbienė turėjo pasiduo
ti operacijai. Jau* dėkų 
Dievui sveiksta;. Linkime 
jom visiškai išsveikti.

M. B.

Koncerto ir teatro prog
ramą išpildys šv. Cecilijos 
choras, vadovaujant gerb. 
varg* K. Žalnieraičiui. 
Taipgi dainuos pp. V. ir O. 
Sintautai ir art. Ona Kat- 
kauskaitė iš Hartford, Ct. 
Koncerto pradžia 7:30 vah( 
vakare.

Klebonas kun. A. Vaške
lis nuoširdžiai visus lietu
vius kviečia koncerte ir 
teatre dalyvąuti. Tikimės 
svečių iŠ apylinkes ir toli
mesniųjų lietuvių kolona 
JU’ ' • ________

' VMTERBURY. CONN.

vaizduoja šienapiutę ir ki
tokį laukų darbą dainuo
jant linksmas ir gražiaą 
dainas. . *

Todėl visi kviečiami pa
matyti Šį vaidinimą šešta
dieninį, geg.11 d., 7 vai, 
vakare, o sekmadienį, geg. 
12 d., 6 Vai. vakare; Įžan
ga 75c. ir 50c. Po vaidini
mo bus šokiai. Gros žymus 
orkestras. Kviečia visus 
Apreiš. Pan. švc. par. cho
ras. Komiteto narys/

SUIMTAS GLUBOKŲ 
BURMISTRAS

pesniu ir pasidarbavimu 
suorganizuota ir Šv. An
driejaus parapija. Jis la
bai daug dirbo, kad tik 
lietuviai pasistatytų savo 
bažnyčią.

1896 m., Velykų sekma
dienį, lietuviai jau meldė
si ir giedojo linksmą Ale
liuja savo * bažnyčioje, 
Stanley ir Church gatvių.

Spalių mėn., 1896 m. a. 
a. kum žebrys apsigyvena 
New Britaine. Jis čia dar 
daugiau pritraukia lietu
vių. Bažnytėlė buvo jau ( 
permaža visus sutalpinti. 
Pasitaręs su senesniais pa
rapijiečiais, a.a, kun. žeb
rys pradeda statyti naują 
bažnyčią. ——-  -----

Bažnyčia didelė ir graži 
pastatyta, kurioje ir da
bar skelbiamas Dievo žo
dis. Kun, žebrys Senąją 
bažnyčią paverčia į moky
klą, kurioje moko lietuvių 
kalbos, rašymo ir skaity
mo. Mokyklą vedė p-lė O. 
Gutauskaitė,

A.a. kun. J. žebiys dar
buojasi Šv. Andriejaus pa
rapijoj iki vasario 8 .d. 
1915 m. Žiaurioji lietuvių 
socialistų - fanatikų ran
ka — Montvidas ir Kiau- 
lėnas atėmė jam gyvybę 
šiame pasauly.

A.a. Vyskupas J. J. IJi- 
lan paskyrė Šv.. Andrie
jaus parapijas klebonu 
kun. E. Grikį, kurįs sėk
mingai darbavosi ligi savo 
mirties, sausio 11 d., 1931 
metų. -

Sausio 20 1931 m.
Vyskupas .paskyrė klebo
nu kun. A/ Vaškelį, kuris 
ir dabar sėkmingai ir gar
bingai klebonauja.. Jam 
pagelbsti parapijos darbe

iras kun. P. P. Kartonas.
40 metų parapijos gyva

vimo sukaktį atžymėti yra: 
rengiamas koncertas ir te
atras, sekmadieni, gegužės 
19 d. Š. m., Senior High 
School svetainėje.

JUBILĖJINIS KONCERTAS 
IR TEATRAS

PARAPIJOS NAUDAI
Rengia 

s^v. Cecilijos Choras 
Įvyks 

GEGUŽES 19 D., 1935 M.
Senior High School 

Auditorium
NEW BRITAIN, CONN.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Klebonas bei rengėjai 
kviečia plačiąją Visuome
nę, vietinius ir apylinkių 
lietuviusatsilankyti,

ELIZABETH, N. J.
e Sekmadienį, gegužės 12 

d., mūsų paiapijps bažny-,-.— , enėrėlneas vika- 
cioje, kur klebonauja kun. ^n^„’ rpen*„ a 
J. Simonaitis, prasideda 
40 valandų atlaidai. Bus 
gėra proga; vėl išgirsti 
kun. J. Bružiko, misijonie- 
riaus gražių pamokslų ir 
atsinaujinti katalikiškoje 
dvasioje/ ' Vietinis.

NEW BRITAIN, CONN.
\ • ■

JUBILEJINIS KONCER- 
’ TAS

Šiemet Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija mini 40 
metų ^gyvavimo sukaktį. 
Ši parapija buvo suorgani
zuota spalių mėn. 1895 m. 
Pradžioje pamaldos buvo 
laikomos tik . šventadie
niais šv. Marijos airių par. 
bažnyčioj. Parapijai padi
dėjus a.a. Vyskupas Fier,

galima sakyti, kad Valeri
jonas galės grįžti veiki- 
man, tačiau šiandien jau 
yrą viltis, kad jisai grįš 
pas mus. Nuo pat susitvė- 
rimo ŠŠ. Vardo Dr-jos šioj 
parapijoj, 7 metai atgal, 
Valerijonas neapleido šv, 
Komunijos su savo drau
gija nė vieną mėnesį. Va
lerijonas yra visų gerbia
mas ir mylimas, tai liudy- 
ja skaitlingos gėlių puokš
tės ir užuojautos kortos, 
kurias man teko matyti jo 
namuose. Dar kartą greito 
pasveikimo visi jam linkį Inėy pakvietė ~ a.a. kun. J. 
iš širdies! . ’ žebrį, kuris tuo laiku dar-

Baltimores Kronistas. 'bavosi Waterbųry, Conn.

Nepamirškite Conn. ir 
kitų valstybių gerb. lietu
vių visuomenė, kad lietu
viška radio programa, kų-1 
rią girdėjote Velykų die
noje iš naujosios Waterbu- 
ry WIXBS radio stoties 
(1530 kilocycles) dabar į- 
vyksta kas šeštadienį nuo 
3:30 iki 4:00 po pietų. Dė
kų mūsų gerb. biznie
riams, kurie savo garsini
mais taip uoliai remia šį 
prakilnų tautos darbą.

Lietuvių WIXMS Radio 
programoje dalyvauja įžy* 
mūs kalbėtojai svečiai, Šv. 
Juozapo parap. Jaųname- 
čių ir Vyresniųjų chorų 
grupės, lietuviškas Melo- 
diaris orkestras, solistai ir 
Lietuvių Mažasis Simfoni
jos orkestras. Programų 
vedėjas yra mūsų išeivijos 
menininkas komp. A. A- 
leksis. Nepraleiskite šių į- 
domių programų.

Gegužės 11-tą. Metinė 
parapijos vakarienė su> 
programa.

Gegužės 12-tąį. Motinos 
Dienos Šventė. Tai gra
žiausia mūsų jaunime me
tinė šventė pagerbti savo 
motinėles. Bus rytinės iš-! 
kilmės bažnyčioje 8-tą va
landą ir bendri pusryčiai 
parap. Auditorijoj po Šy. 
Mišių. Vakare — Lietuvos 
Vyčių metinis teatras. Bus 
suvaidinta linksma^ trijų 
aktų komedija 
ras iš Prievartos”; 
gražių dainelių apie Moti; 
neles.

Taip pat pirmą kartą tu
rėsime progą scenoje pa
matyti „Waterburio skait
lingą Lietuvių Little Sym- 
phony orkestrą. Gros gra
žiausias lietuviškas melio- 
dijas. Vakaras baigsis lin
ksmais įvairiais šokiais. 
Gros Norberto Aleksio 
Melodians orkestras. My
lėkime, įvertinkime gra
žųjį meną. “Pasilikime 
Lietuviais ant visados, bet 
nebūkime užsįlikus i ai s 
Lietuviais niekados!”

. ; . ; ■ M/A. .

BROOKLYN, N. Y.

Kovo 29 d; buvo suimtas 
Glubokų, miesto (Dianos 
apskr.J, burmistras ir pa- 
sodintasLukiškiųkaleji- 
man Vilniuje. Burmistras 
pasisavinęs miesto kelioli- 
ką tūkstan&ų zlotų pinigų.

■CnAfiLEįH?«!ČK£^Pr«UMt . ■'

KAIMO VIEŠBUTIS
laisniuotas, darantis gera bixnjh 
yra ir šokių sale, karna $8200, 
dalį reikia. įmokėti. Rašykite 
Mr Dengias, Fort Blam, N. Y.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS f įgūžės 11 W 121 dd^’ Ap-

• r 4 raialrintn l->ar»ziicici stov rtot*
Aš Jonas Szeslauckas, jau a- 

pie vienuolika metų, tikėdamas 
suparaližiiot% koją ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu' gra
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rašančiu uš ide*
n% dolerį; 8U persiuntimu
- Kas norite įsigyti , gerą rašan
čią siąsdrite pinigus šiuo adresu: 

. John Shislosky, v 
King’s Gounty Ohronio Hospital, 

. Ward K 42 
Brooklyn, N. Y
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