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SENATAS ATMETĖ

Aušros Vartų parapijos BAŽNYČIA, KLEBONIJA ir 
Kleb. Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass. (Skaityk 
korespondenciją 5 pusi.)

Prezidentas Apkapojo Darbininkams 
Algas Prie Viešųjų Darbų

WASHINGTON 
gūžes 23 d,, Senatas, 40 
balsais prieš 54 palaikė 
prezidento Roosevelt veto. 
Nors dauguma, Senatorių 
pasisakė už Patman, bilių, 
bet nepasisekė surinkti 
dviejų trečdalių: balsų ir 
tokiu būdu veteranams, 
nebus išmokėta bonai.

LEGISLATCRA PRIEŠ 
r PREZIDENTĄ

gūžes 23 d. prezidentas 
Roosevelt asmeniškai aiš
kino kongresui savo prie
žastis, dėl kurių jis uždėjo 
savo veto ant Patman bi- 

, Raus, einant kuriuo būtų 
atspausdinta banknotai ir 
išmokėta pasaulinio karo 
veteranams virš du mili
jardai dolerių.

Legislatūra, nepaisyda
ma prezidento maldavimų, 
nutarė 322 balsais prieš 
98 balsus bilių priimti. To
kiu būdu visas klausimas 
atsidūrė Senate. Jei Sena* 
tas dviem trečdaliais bal
sų priims bilių, tai vetera* 
nai gaus savo pinigus, ku
rie dabartiniais įstatymais 
tegali gauti tik už dešim
ties metų.

KUN. BUŠU BANDITŲ 
RANKOSE

New York—Pranešama, 
kad kun. Henry Bush iš 
Medford, Mass., kuris bu* 
vo dingęs bežinioe Kini- 
joj, yra banditų rtnkėee; 
Jis Kinijoj Skelbė misijas.

Nuo 1920 metų iki šiai 
dienai, Kinijoje, virš 300 
katalikų misijonierių pate
ko banditų ir komunistų 
rankosna. Apie 40 misijoj 
merių buvo nužudyta, iŠ 
kurių trys pasijonistų kw 
nigai.

Dar nėra detalių žinių a- 
pie kun. Bush pakliuvimą 
į banditų rankas.

“DARBININKO”RADIO 
PROGRAMA

Washington, D. C. —Ge
gužes 20 dieną, preziden
tas Roosevelt nustatė be
darbiams mokestį prie vie
šųjų darbų, kurie bus da
romi sulig Kongreso pri
imto suvirs keturių bilijo
nų dolerių pašalpų darbų 
programos.

Darbininkų algos prie 
viešųjų darbų bus labai 
skirtingos, atsižvelgiant 
ne į darbininkų darbingu
mą, bet į apylinkę. Visa 
šalis padalinta į distrik- 
tus. ' v

Žemiausios algos bus 
pietinėse valstybėse. Ten 
mokės tik $19.00 į mėnesį 
paprastiems darbiniu-

liamos iki $94.00 į menesį.
Prie viešųjų darbų pla

nuojama pastatyti apie 
3,500,000 darbininkų. Dar* 
bininkai dirbs 40 valandų 
į savaitę. Prie viešųjų dar
bų galės dirbti tiį vienas 
iš šelpiamos šeimynos na
rių. Be to prie tų darbų 
nebus imama daugiau 10 
nuošimtis negaunančių pa
šalpos bedarbių. Jaunesni
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šeštadienį, gegužės 25 dieną, nuo 2 valandos iki 
2:30 vai. po pietų įvyks Darbininko Radio programa 
iš.stoties WAAB, Boston, Mass. Programą išpildys 
Šv. Kazimiero parapijos (Providence, R. I.) choras, 
Solistai ir smuikininkas, vadovaujant Broliui Jonui 
Baniui.

Providenciečįai savo dainavimu jau yra pasižy
mėję koncertuose. Tikimės, kad jie sužavės ir radio 
klausytojus. Tad šeštadienį, gegužes 25 d., pasukime 
Savo radio aparatų rodyklę ant 1410 kįlocycles ir 
klausykime šiokios programos:

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba.
2. Darbininko Radio Vedėjo ir Pranešėjo kalba.

• 3. Dainininkų himnas .............__ ......... Sasnauskas
Sese, sesule..u.,.„o/...................... KačanaūSkas 

Šv. Kazimiero par. Choras
4. Skubink Prie Kryžiaus .....................Sasnauskas 

Solo - V. Bacevičius ; smuiką pritars.p. Valaitė
5. Oi greičiau .......... .................M*................ Šimkus

Solo — O. Juškaitė
6. Oi, tai stovi kaimas Jaroslovenko

Šv. Kazimiero par. Choras
Plaukia sau laivelis ................ Šimkus

Duetas — O. Juškaitė ir O. Lukšytė •
8. Darbininko Radio Žinios ir pranešimai
9. Namo, namo ......Šimkus

/ šv. Kazimiero par. Choras
Providenciečiai užsitarnauja Darbininko Skaity

tojų ir Radio Programų Klausytojų susidomėjimo* Pa
siklausykime jų dainavimo ir savo įspūdžius parašy
kime Darbininkui, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba į WAAB. Radio Station, Boston, Mass. Jū
sų laiškai užtikrins radio programų pastovumą ir to
bulėjimą.-

. 7.

9.

vyks į Krokuvą. Prof<Bir
žiška nori užmegzti tam* 
presnius su lenkų profeso
riais kultūrinius santy* 
kius.

EINA ANTRADIENIAIS IR 

PENKTADIENIAIS

“ «• Naciai Barbariškai 
Puola Katalikų Vadus

NRA egzistavimo metu 
darbdaviai turi tikrą pros- 
penty. Didžiųjų ištaigų

kaip 16 metų taip pat ne
gaus darbo.

Visur darbininkuose ki
lo nepasitenkinimas dėl 
Prezidento Roosevelto nu
statytų vergiškų algų. A- 
merikos Darbo Federacija 
prieš tokį Prezidento pa
tvarkymą pareiškė griež
tą protestą.

Dėl tokio patvarkymo 
nieko kito negalima lauk
ti, kaip tik streikų ir ko
vų, sako ADF. prezidentas 
Green.

FAŠISTINE LENKI J A 
[PASKELBS NAUJĄ SEI
MO RINKIMŲ JSTATY-

- -

r. Varšuva -^Lenkijos pre- 
mieras Walery Šlawek pa
skelbė naują seimo rinki
mų įstatymą. Seimo atst» 
vų~ skaičius busiąs 200, 
vietoj dabartinių 444, Prd- 
porcijonališki rinkimai pa
naikinami. Lenkija pada
linama į 100 rajonų ir 
kiekvienas rajonas rinks 
du atstovu iš keturių kan
didatų. Kandidatus pasiū
lys valdžia. Tani tikra ko
misiją kiekviename rinki
mo rajone spręs ar siūly
tus kandidatus priimti ar 
atmesti. Šios komisijos 
priimtieji kandidatai ir 
bus tiė, už kuriuos rinki
kai balsuos.

Mažumų partijos nusis
kundžia, kad šiuo įstaty
mu jie negalės pravesti 
savo atstovų. Ypatingą! 
nepatenkinti žydai, kurie 
sudaro 10 nuošimčių visų 
gyventojų/ bet dabar ne
galės pravesti nė vieno sa
vo atstovo, -nes jie gyvena 
išsiblaškę po visą Lenki
ją ir niekur negalės suda
ryti didžiumos balsuotojų.,

VALDŽIĄ NORI PERIM
TI FEDEBAL RESERVE 

BANKAS

VVashington . Gegužes 
17 du valstybės iždo se
kretorius Morgent h a u, 
sifilė senato komisijai pri
imti' įstatymą, kuriuomi 

l valstybės perimtų visas 
Federal Reserve bankų 
akcijas.

Prezidentas Rooseveltas 
pritariąs tam planui, ku
ris Šių bankų kontrolę 
perduotų valdžiai.

Londonas — Valdžia pa
skelbė, kad karo lakūnų 
skaičių ir karo orlaivių 
skaičių padidins iki 1500. 
Darbo partija pareiškė, 
kad jie balsuos prieš tokį 

i valdžios sumanymą.

jininkai reikalauja pakelti 
algas, tai įstaigų vfršinįn- 
: cai it ežiai pasišiaušia ir 
šaukia, kad jie to negali 
padaryti, nes įstaigos ne- 
jadaro tiek pelno; kad ga- 

: etų mokėti aukštesnes al
gas darbimnkarhs.

Čia paduosime keletą pa
vyzdžių kaip a kaikurios 
kompanijossų1 skriauda 
darbininkams moka aukš
tas algas savo viršinin
kams. C ; "

Štai įrodymai;
James H. Rand, Jr., Re- 

mington — Raųd Kompa
nijos viršininkas, 1933 iūes 
tais gavo 60,000 dolerių, o 
1934 metais 94,120 dolerių.

Francis B. Davis, U. S. 
Rubber kompanijos virši
ninkas gavo 96,136 dole
rių 1933 metais, p 125,000 
dolerių sekančiais metais.

W. F. R. Murrie, Her- 
shey Chocolate kompani
jos viršininkas 1933 Įlie
tais gavo 66,550 dolerių, o 
1934 metais 91,500 
dolerių. < /

Simon Guggenheim, A* 
merican Smeltųig and Re- 
fining kompanijos, gavo
40.500 dolerių 1933 mėtaisį
o 50,000 'dolerių 1934 Me
tais. . /*/ •.// ?
r Martin J;.Ėondon, Ame
rican , Shūfp. kompanijos, 
gavo 50,000/dolerių. "1933 
metais;. b w 25ū ud1erių 
1934metais.

Wm. G. Stiaber, Eastman 
Kodak kompanijos;;? gavo
49.500 dolerių 1933metais, 
o 61,230 Ūolerių - 1934čme- 
tais.

A, W.H. Lėnders, Fe* 
niek ir Ford, kompanijos, 
gavo 38,000 . dolerių 1933 
metais, o 52,175 dolerius
1933 metais. :: '

Wm. Ė. Levis< Owens^- 
Ulinois Glass kompanijos 
gavo 42,596 dolerius 1929 
metais, o 100,000 dolerių
1934 metais.

Wm. F. Humphrey, Tide* 
water Associated Oil kom
panijos, gavo 60,195 dole
rius 1933 metais, o 108,195 
dolerius 1934 metais . .aau juiy i<uu<utCipCiuau& džiaiam lietuviui vvsk. M

Cbmelius FJ Kėlley,. A-jpriteisė, jury sprendimą, Valančiui pastatyti Rota 
naconda- Coppęr Mining p"—*“s - - - —
kompanijos gavo 171;666 
dolerius 1934 metais.

Philip Le Boutillier, Best 
& Co., gavo 130,095 dole
rius 1934 metais. . /

Čia tik išvardinome kę? 
lėtą kompanijų, bet jų yra 
tūkstančiai,:' khrioš taip 
pat darbininkus «.skriaus- 
damos moka didelius divi- 
dentus šėrininkams ir auk
štas algas savo viršinin
kams. Jeigu darbininkai 
išeina į streiką, reikalau
dami pakelti algas, tai 
darbdaviai tuo jaus apšau
kia darbininkus “revoliu- 
cįjonieriais” ir šaukia, po
licijos apsaugos. Taigi jei 
industrijos karaliai* nesi
laikys teisingumo dėsnių, 
tai tenelaukia, kad darbi
ninkai nurimtų ir sustotų 
skelbią kovą darbdaviams.

FORDAKGRĄžWo 
DARBININKAMS $6 

ALGĄ .
Detroit, Mich. *- Henry 

Ford, automobilių indus* 
trijos karalius,, pareiškė, 
kad jis grąžinąs tavo dar* 
bininkams $6.00 algą-i į 
dieną, kurią jis mokėjo 
1929 metais. m >. ; i

BAŽNYČIA SKAIČIAIS

Neseniai pasirodęs “Po
piežiaus metraštis** 1935 
metams paduoda Katalikų 
Bažnyčios didumo ir orga
nizacijos apžvalgą.

Dabartiniu metu yra 10 
rezidencinių ir 4 tituliari* 
niaipatrijarchatai,114 re
ziduojančių mętrępoljtų, 
38 reziduoją arkivyskupai 
ir 911 reziduojančių vys
kupų. Tituliarinių vysku
pų yra 688. Katalikų misi
jų organizacijoj yrą 268 
apaštališkieji vikarijatai, 
108 apaštališkos prefektu* 
ros ir 35 misijų sritys; 
prelatūrų ir abatijų yra 
46. Palyginti su praeitais 
metais, šiemet prisidėjo 7 
metropolitai, 6 reziduoją 
vyskupai, 15 tituliarinių 
vyskupų, 1 vyskupo rango 
bažn, dignitorius, 12 apaš
tališkųjų vikarijatų ir 5 
apaštališkosios prefektū
ros. • ■ '

Šv. Sostas turi diploma
tines atstovybes — nunci- 
jatūras arba intemuncija- 
tūras — 35 valstybėse; be 
to, yra dar 21 apaštališka 
delegatūra be diplomatinio 
charakterio. Prie šv. Sos
to turi diplomatines atsto
vybes 32 valstybės,, jų tar* 
pe it; suverenus Maltos or
dinas;

\ TARNAITE GAVO 
$24,020 UŽ 30 PIENŲ

Salem, Mass. — Jury 
. priteisė p-lęi Tyyne Neime 
, $24,020 dolerių iš 'Leslie P, 

Buswell.
P-lė Neime tarnavo Bųs- 

well namuose. Vienas iš jo 
svečių į tarnaitę įsimylė
jęs. Kad tą romansą suar
dyti, Buswell patalpinęs 
.tarnaitę beprotnamy, kur 
ji išbuvo 30 dienų.

Du metai atgal* tą bylą 
nagrinėjo ir jury jai pri
teisė $14,750 dolerių, bet 
teisėjas Goldbėrg manė, 

j kad jury tarnaitei perdaug

Berlynas —• Dar dvi ‘ka
talikų vienuoles nuteisė 
hitlerininkų teismas už iš
vežimą valiutos iŠ Vokie
tijos. . ,

t Sesuo Neophytia, 56 me
tų amžiaus, šv. Augustino 
vienuolyno motina nuteis-

HITLERIS TEBEKERŠIJA
, UETUVAI

Berlynas — Pereitą ant
radienį, fašistų diktatorius 
Hitleris, kalbėdamas savo 
išrinktųjų seime, paręiškė, 
kad jis trokštąs taikos ir 
kad jisai pasiryžęs" daryti 
taikos sutartis su „kitomis 
valstybėmis, tik ne su Lie
tuva,* kol ji neužtikrin
sianti Klaipėdos krašte 
visiems lygių teisių (su
prask, kol Lietuva nesu
tiks duoti laisvę vokieti
ninkams šmeižti ir terori
zuoti lietuvius). To tai jau 
tenelaukia nacių monar- 
kas Hitleris iš lietuvių. *

VOKIEČIAI TURI 450 
TORPEDINIŲ LAIVELIŲ

Berlynas — Paaiškėjo, 
kad vokiečiai jau,turi 450 
mažų, bet greitų torpedi
nių karo laivelių. Kiekvir 
nas laivelis tūri penkių ji 
rininkų įgulą, gali plaukti 
60 nautiškų mylių į valan
dą ir vežti keturias torpe^ 
das, kurias gali paleisti į 
priešo laivus.

Kitų valstybių žinovai 
nelabai tuomi susirūpinę, 
nes jų nuomone, nors šie 
laiveliai yra labai pavojin
gi ir gali daug žalos pa
daryti priešo laivynui, bet; 
jie gali veikti tiktai ramia
me vandenyne/

STATYS VYSK. VALAN
ČIAUS PAMINKLĄ

Kaunas — jau Seniai bu
vo Iškeltas projektas di- 

l ūžiajam lietuviui vysk. M.

sės aikštėje priderantį pa
minklą. Ypač tą mintį rė
mė kan. Tumas. Bet pas
kiau tas projektas taip ir 
buvo užmirštas. Bet da
bar, girdėti, būrin.Merkys 
vėl nori duoti jam eigą ir 
ten minimąjį paminklą pa
statyti . /; . •.

TREČIĄ KARTĄ PAS
MERKĖ PLEČKAITININ-

ta penkiems metams kalė* 
jimo ir užsinft)kėti 121,000 
markių pabaudos, Jei pa
bauda nebus sumokėta, tai 
ji turės dar metus atsėdė
ti kalėjime.

Sesuo Englatia, 57 metų . 
amžiaus, iždininke to pa
ties vienuolyno, nuteista, į 
kalėjiman 12 mėnesių ir s 
užsimokėti . 1000 markių 
pabaudos. Jai bausmė bus 
dovanota, jei ji sumokės į 
5000 markių pabaudos.

Abi šios vienuolės kalti* 
narnos už išvežimą iš Vo* ’ 
kietijos apie 200,000 mar
kių nuo 1932 iki 1935 mė
tų.

Dar yra apie 50 vienuo
lių kalėjimuose, kurie irgi 
kaltinami už sulaužimą 
nacių išleisto dekreto prieš 
išvežimą valiutos iš" Vo* 3 
kietijos.

Kun. Josef Froėhlich iŠ . 
Wuerzburg, nut' e i s t a s ’ 
trims mėnesiams k'aleji- ' 
man už pasakytus pamok- " 
sius, kuriuose naciai įžiū
rėjo priešvaldiškumą.

Vokietijos fašistai, kaip 
ir sovietų budeliai komu
nistai, matyti,. jaučiasi 
silpnais, kad taip brutališ- 
kai puola katalikus. Aiš
ku, kad jie žino, jog kąta* 
likai yra. stipriausi pajėga 

jg gri^, vis^ - - į - • '

panaikino ir liepė bylą iš 
naujo nagrinėti. Dabar vėl 
jury tarnaitei priteisė, bet 
šį kartą $9270 daugiau.

NUBAUDĖ UŽ KURSTY-
MĄ 50 ASMENŲ

Kaunas. —'Žydų spauda 
rašo, kad dėl Tauragės į* 
vykių, už kurstymą prieš 
žydus, esą administrat. 
būdu nubausta jau apie 50 
žmonių; Kvotas veda vie
šoji ir saūg. policija, o 
svarbiesiems, be4o, dar 
keliama byla. \

Nprthamptoii, Mass., ^- 
Kazys Mačiulis, 47 metų 
amžiaus, , buvęs ; virėju 
Massaęhusetįs State Col- 
lege, kaltinamas užmuši- - ,x -.
,me Jlifgio Čepulio, kuris 
irgi dirbo toje pat įstaigo
je. Tie du vyrai susipykę 
dėl lietuvaitės. Čepulis bu
vomirtinai nudurtas, ka
da jis miegojo ir gruodžio 
20 d. pasimirė. Mačiulis e- 
są buvęs nesveiko proto ir 
kaipo tokie patalpintas be
protnamyje. Šiomis'dieno
mis ligoninėje Mačiulis 
pripažintas sveiko protb 
ir dabar bus teisiamas už 
Čepulio nužudymą.

DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ LIETUVĄ

Kaunas — Kaip jau bu
vo ankščiau rašyta, šie- , 
met vasarą, liepos 13—15 » 
d., Rytprūsiuose rengia
mas didelis vokiečių, gy* 
venančių svetur, suvažia
vimas. Į jį rengėjai tikisi . ' 
suvažiuojant apie 50—60.* 
000 žmonių;

Ypač didelės viltys deda* . 
mos į Klaipėdos krašto ir v 
Pabaltijo valstybių vokie^ 
čius. Kongreso metu į Ka
raliaučių eis specijalus* 
traukiniai, ekskursantai 
visur bus vežiojami veik 
dykai. Kongresas iškil
mingai numatomas baigti 
Dancige, o paskum Lietu
vos pasieny rengti demon* 
stracijų.

SOVIETŲ KOMISARAI 
SOBEGINO ŽUVUSIŲJŲ 

KŪNUS

Kaunas — Balandžio 29 
d., Kar. Teismas nauju 
sąstatu nagrinėjo plečkait. 
Myk. AtkadaviČiaus bylą. 
Jis su Daukšai už nužudy
mą pil. Macejausko buvo 
teismo 2 d. pasmerktas 
mirti, ir du kartu Vyri 

tino. Trečią kartą Daukšai 
mirties bausmė buvo pa- 
Ikta, o Šio byla grąžinta j 
Kar. Teismą spręsti trečią 
kartą nauju sąstatu.

šį kartą teismui pirmi
ninkavo pulk. Įeit. Lapšys, 
Vėlai naktį po 3 vai. per
traukos buvo paskelbtas 
Sprendimas, ir Atkadavi- 
Čius, nepaisant kasacijos 
patvirtinimo, buvo trečią 
kartą pasmerktas mirti,

Maskva —Sovietų komi
sarai sudegino iš 49 žmo
nių, žuvushh orlaivio Mak
sim Gorki katastrofoje, j 
42 žuvusiųjų kūnus ir pa- 
laidojo jų pelenus. Liku
sius 7 lavonus atsiėmė iŠ
komisarų giminės ir pa* ; 
laidojo karstuose. f|y, ...

PROF.M. BIRŽIŠKA 
LENKIJOJE

Kaunas — Per Velykų 
šventes prof. X Biržiška, 
buv. WS pirmininkas, nu* 
vyko į .Vilniaus kraštą. Ta
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Vytauto Diena
/ Bo®t0Ue

Norą tą) keistai skamba, (tymu. Metiku pastatė mū- 
'jtot tokią r Žinią paškėlbė sų jaunąjį Vytautą Tamu- 
vtetos Amerikonų spauda? lį. Mūsų Vytautas tfcip SU- 
Ji įvyks birželio 8 d. žino- mantai ir gabiai mėtė bo- 

jaaą, tai bus ne Vytauto Gi- Ife kad padare “Indijo- 
įTOojo, Lietuvos kunigauk- 
icfo “ diena, ’ bet Vytauto

; Tamulio dieną.
Mat, tą dieną New York

; Yankees Tymas atvyksta 
į Bostoną žaisti su Bosto-

> no Red Sox. Kadangi Vy
tautas Tamulis dabar 
Skaitomas geriausių meti
ku didžiosiose lygose, tąi

School vadovybėje, kilo 
sumanymas jaunąjį Vy- 
tąutą pagerbti. Mat jišf y? 
ra baigęs minėtąją High 
School irtos mokyklos-ty- 

:r mą privedęs prie čąmpio- 
į nąto. Todėl dąbar English 
lįigh school, o su ją ir vb 
sas Bostonas rupŠiąsi ofL 
ejąliai Tamulį pagerbti.

> Tuo rūpinasi mokyklos 
Headmaster Walter F, 
Downey ir Colnel Paul J. 
Kirk, Mass. Valstybės .po

* linijos virširiinkas ir pre
zidentas minėtos mokyk
los Alųmnų draugijos.

f Tąigį ir Bostone■ tikrą! į- 
vyks Vytauto diena.

* Žinoma, lietuviai turėtų 
prie to kaip nors prisidėti. 
Tuo turėtų susirūpinti

t mūsų profesionalai. - 
f Sport.
I TAMULIS PADARE 
i . , . ^SHIJT OUT” . . .
Į Geg. 16, New York Yan- 
? kees sugrįžo po kelionės į 
; Ne\v Yorką ir Yankee Sta- 

diume žaidė su pięveland 
! Indians, antrą vietą ųži- 

mančiu American League

*0VI)|*.T*k: 
cws|

1 ‘ I
* • ADVOKATAS' ‘ |

. 414 Broadyvay, S. Boston, Mass t
* >' • ' i'

i „ Tel. So. Boston 0948 Į

Tai yra nedavė nei vieno 
apibėgimo. žaidimas bai
gėsi santykiu 10 to O 
kees naudai. Toks Tamu
lio šaunus pasirodymas la
bai nustebino Msus* Sporto 
sekęjųs ir ekspertus. Jo 
prestyžas labai pąkįlo. _..

Mūsų Jonui Braukai po 
keletoe nepasisekimų vėl 
pasisekė. Jis metė balę 
prieš Chicago White Sox 
New Yorke, geg. 20 ir sa
vo tymą (Yankees) prive
dė prie laimėjimo 7 to 2.

rRBOBiKai
Pereitą šeštadienio va- 

: tarą, po dviejų savaičių ą* 
:ostogų, p-nia Viktorija 

i <ohanskienė gyy. Dorehee 
ter, Mas^, sugrįžo? iš Ana* 
costia, (Washiiigtoii, D< 
C.). Ji tenai svečiavosi pas 
savų dukterį p-nią Geno
vaitę Lyons ir Šeima. Re- 
: ionė buvo labai interesin
ga ir teko r aplankyti įžy
mias istorines vietas Wa 
shingtone. C. J. W*

l -/f -r .

BOWLING RUNGTYNES

WU££®1

GLOBĖ
Kfmadienį, gegužes 27 

d. Columbus Stadidme, So. 
Bostone, L. Vyčių 17-tos 
kuopos Basebąll tymas 
žais su Boston Globę ty
mu. Kadangi Bošton Glo
bė yra geras ir smarkus 
tymas, tai beabejo bus į* 
domus žaidimas, vertas vi
siems pamatyti. •

Šį ^penktadienį, gegi 24 
d. Vyčiai žaidžią Dprches- 
cery, Robertą Field, prie 
Codman Sc£,. su Millrock 
tymu. . . //

Nors lygšiol Vyčiams 
nekaip sekėsi, neš pralai
mėjo tris pirmutinius žai
dimus, bet tikisi atsigrieb
ti ir tymo prestyžą atitąi- 

* syti. Mat geriausias Vyčių 
tymo metikas Laučkapir
mame žaidime /Tšipętę’’ 
ranką.. Nors bandė žąisti 
ir suskaudančia ranka, bet 
rezultatas buvo pralaimė- 
Ifim- Tiesą, prasme

I
GYVENIMO 

" ' Tel. Parkway 1SG4-W

' “ Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GA11US
Veda visokias Įfrovas. Doro vi

sus legalius. dokumentus 
817 U St. (kuopas Broadway)

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

' Namų: Talbot 2474*

JOHNJ.GfHGALUS
■ ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.’
Tel. 1761• Room 3 

t Residencet . •, •
16 Thomas Pk., Tel. S. B. ip43 

.-.-E . ..... • n, •' , - . ........ Į, E.

KAZ.J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

<fDarbininko” Name , 
' (antros luboi, Ęoota l)'

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 8357
. Bostone Ofisas:

60 State SC, Room 826
Tel. Hubbard 9396

* Gyvenimo; 33 llosemontStreet, 
Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mase,

nai bei draugės
] tanuenegįdžiaugia^kai 
ji sveikata ir linki ia£ vL siŠkai^veifti7^W, 15

OlHliHlUMIiniHlimilMHlHftihlllHlUIHIIIHUHIlIliiųutlIlO),  
I ■ • " W. s: B. 280S-R 1 
į LIKTUVIS, | 

aaOMEIlttSTASI

RQOMSiir3 Tel. so.boston 0558

' «< W. Broeiwiy. So. Boston, Km«. ;.

- s.

Inž. Stesyz B^lezkaz, Sav.

NANTA^KET RO‘jTON STEAM&OAT CO

Gegužės 22 dieną, 8 vai. 
vakare, Lietuvos Vyčių 17 
Algirdo kuopos bowlmg 
saĮėje, ’ Broadway įvyko 
rungtynės, Sūriose daly va- 
vo daug jaunimo, Buvo at-

tymo veteranas Klimas, 
bet jis per du metu nežai? 
dęs negalėja savo gabumų 
taip greit pilnai išvystyti, 
nors pasirodė pana gerai, 
be to, prieš jį stojo ga
biausias to tymo metikas 
lietuvis Urbonas.

Kadangi tymą sudaro 
beveik visi pernykščiai bei 
senesnieji žaidėjai, tai rei
kia tikėtis, kad tymas iš
simiklins ir pradės savo 
oponentus be pasigailėji
mo pliekti. Sport

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Adresas;
933 E. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Moko muzikos^ piano 
irdainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

DAKTARAI.
DR. ROGER-J. ABfiAID

OFISO VALANDOS:

3 Malden Street,
Boston r

= tel. So. Boston 0823 T I LIETUVIS DANTISTAS į 

IHRrM. Y GiSFER ) 1 Arti Munięipąl EBuilding. f 
| 525 E. BroadMy, S, Boston į I b/lao Valandas . |
5 Nuo 9 iki 12 ryte lr nuo 1.30 Ikl| 
f 5 ir nuo G iki 8 vai. vakare. Of£-» 
ąsas uždarytas sųbatos vakarąis -ir-=. 
ąnedėldiei}iais, taipgiseredomis nuo £ 
į . 12-tos‘ dieną uždarytas. * Į' 
| • Taipgi-nuimu ir X-Ray |

Transportaeijos komisi
ja praneša, kad bus’ų ti- 
kietai vykstantiems į L. 
D. S. Naujos Anglijos Ge
gužinę parduodami ‘‘Dar
bininko” administracijoj. 
Galimą,įsigyti ir pas šiuos 
ašmenis: M. Grilevįčių, P. 
Razvadauską, V. Valatką 
ir M. Kilmonytę, Pataria
ma įsigyti iš anksto, kac 
laiku “ užsakius * tinkamą 
skaičių bus’ų. K. Narys*

PoniaValerijaPalionie
nė' gyvenanti 335 Ef St,, 
vAziavo-sau ramiai auta- 
mobiliu Northern avenue. 
Staiga gaisrininkų auto
mobilis, išvažiuodamas iš 

; D Street, - įvažiavo į jos 
automobilį ’ ‘' 

j Ponią Palionis buvo len 
igvai sužėista, bęt jos ąu- 
tomobiliš dąugiau nuken
tėjo,

Tel. Su, Boston 8520 į

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME | 

866 Broadway, . į
South Bosten, MMi ‘ I

šiomis dienomią, p. Pa- 
šakarnienė, visiems gerai 
Žinoma Dr. J, Pąšąkarnio 
žmona, / grįžo į savo na
muspo appendicįto opera
cijos. Ligonei operacija 
laimingai \ pasisekė, k ; 
jau sveikatai Visikaimy*

' Lietuvis Dantistas

DR.S. A, GALVAHISKI
(GALINAUSKAS)

i - Tel. So. Boston 2300 1 •'
414 Broadway, Su. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 liti 12 vai 
ryto, nuo 1:30 Iki' 5:3Q po piėtij hf 
nuo G Uji 9 L vakare. ,■ šventi} dlenf 
/ , pagal susitarimu.

*' Tęh So. Boston’ 2600 

Lietuvis Dantistas

A. L. KARUČIUS
251 W. Broadwayr So. Boston
Ofw valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30.-iki 6 ir nuo 6:80 iki p 
Seredorais nųa 9 iki 12 y. dienu. 
Subątoniig nuo 9 iki 6vai. -vakare. 
Nedėliomta nuo 9 iki 12 vai dieni..

(pagal sutarti)

Tel; Trowbridge 0330.

JOHN REPSHIS, M. D,
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4ir 6—8 
Ąlį Harvard Street, 

kamp. ’inrhari aytĮ CentieĮ^t

rr—

r >/jUMMHCBOKT 
*5. IeiįviceA

1UNTASMET BEACH
SaturdayMAY 25*

LinkgūioB Naujienos jaunuoliams 
ir auauguaiema. «Pulkūs itvatlą- 
vhnHs... įdomus 2 valandų ptisi- 
važinejimtis. Gražiui perdirbti 
JvįirŪB laivai. Užkandžiai priei
namu kaina. Mušiku. Laivui iš

plaukia nuo Rowė’s IVlrarf.

.. dažnos DA^Eonnd 
^IŠPLAUKIMAI □UC Trip

Valkams nuo 5 iki 12 m„ tik 
■* pusė kainos. Dėt informaeijij 
e telephonuoklte HUBbaiTllOOO

■F* kreiva* nkU utitteiw - ’|W ir unblljonil-1
įkoee-^ akyse augrąMMį
įlvIoMĮ ttnkimu laiku; Į
j j. 4 O, D. J
Į 4<7 BrWk4Wf Bouth Boston]

vykęs b* Šeb. kūn. E. Vir- f klausys bernukų - mergai
čių prmą Šv. išpažintį.

šeštądienį, 8:30 vai. ry
te berniukų mergaičių pir
mą šv. Komunija.

Sekmadienį, 1 vąl; pą 
pietų parapijos bemiųkai- 
mergaitės ir jaunimas su-< 
sirenka bažnytinėn • salėn 
ruoštis į metinę parapijos 
Marijos Garbei procesiją. 
Eisena prasidės 2 vai. po 
pietų.

Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį kryžiaunos die
nos. 'Į’omis dienomis Baž
nyčią ypątingai meldžiasi.

Antradienio vakare 7 
vai. įvyksta trumpas, bet 
svarbus LDS. 1 kuopos su* 
sirinkimas, o nuo 8 vai. 
“Benefit Beano Party”, «’

LDS. KUOPOS SUSIRIN- 
■- ■ KIMAS

, Iš priežasties įvyksian
čios Beano Party J, B. 
Laučką paremti gęg. 28 d., 
8 vai. vak., LDS-. pirmos 
kuopos mėnesinis susirim 
kimas.tą vakarą prasidės 
7 vai. vąl^ Jis baigsis 
prieš prąsidėsiant Bęano 
party.

FEDERACIJOSSUSI- 
/ RINKIMAS

■ Federacijos skyriaus 
svarbus susirinkimas įvy
ksta geg. 27 d., 7:30 vai. 
vak., bažnytinėje salėje.

mauskis. .
Rungtynėse pirmą dova

ną laimėjo K. Mikalionis. 
Jis numušė 245 lazdeles. 

. Antrą vietą laimėjo S. Na* 
viekas. Jis numušė 231 
lazdelę. Trečią — S, Mic
kevičius.**- 230 I.; ketvirtą 
— P. Kažląuskas — 226T. 
Iš merginų pirma dovaną 
teko p-iei M. Matūzaitei. 
Ji numušė, 217 lazdelių.

Kitos rugtyneš $vyks 
trečiadienį; . gegužės 29 
dieną, tojė pačžbje vietoje.;

BEANO / " ;
Sekmadienį, Vyčiai nu

tarė turėti .Beano. Party 
(Pupų Žaislą)' geg. *28 d., 
S vaL vakare, parapijos 
salėje, 492 E. ’th St, Sb.

IsrmĮttaga^i. rengimo 
komisiją, f kurią Įeiną pa
nelė lCarlonaitėLpQhąiBe- 
leskaš>GaputE|,;' Rąkąus- 
kasir kiti.. /■

Komisijai pasiketįno pa
gelbėti art. Rapolas Juška 
ir pirmininkas Pranas 
Razvadauskąs. ■

J^imėjimafeą bpvąnų jie 
mano supirkti*virš $100.00 
vęrįes. • / •• 

į Sušelpiamasis šią uolaus 
ūmo ir milžihiško parengi
mo bus ne/k£š' kitą’s, kaip 
,#unas, gabus veikėjas, 
busiantis advokatas J. B. 
Laučka, kuris baigs Lietu- 
vos universitetą šį rudenį

Kiip. Juozapas Petraus
kas, iš Montello, atsilan
kęs trumpai į Choro Beą- 
nb party, sakė tikrai bus 
Ląuėkat paremti,. rengia
moje Beano. party , Intą an
tradienį,. Talkon einą po
ruos Kerejšienė, Likiehė ir 
kitos; Tikimės geradarių 

: iM Bridgewater, Cantbn, 
Norwood, , Montello, Cam
bridge, . Dorchester, So. 
Bostono ir kitur. .

Visi pageidaujami , ir 
kviečiami į rengiamąją 
Beanoz Party -r- studentą 
paremti, -r Rengėjai.

/ šv. Petro parapijos cho/ 
ristoj nę tik gerai gĮęda 
dainuoja ir vaidiną, bet jie 
labai gerai moka ir biznį 

į darytL ’št^i gęg. 21 d, p tu?
re jo Beano Party. Ir ko
kia ji tvarki; ^didelė dr pel
ningą^ Dąugiau jų/ dau
giau I '

Šis pasekmingas •chorai 
gabioje vadovybėje art. R. 
Juškos, prisideda prie Vy
čių rengiamos Beąųo par- 
fy J. JB. Ląučkąį paremti, 
gėg. 28 d. parapijos* salėje,. 
Septintos gątv. ir vądovau- 
ja Beano Party pąrąpijos 
išvažiavime, birželio 16 d., 
Romuvos parke, Montello. 
Gerų. '-pasekmių * ir toliau, 

t cjioristams-ėpis. .

//.ir .......

iMuvit Imtolh — Gonst&ble 
LiciUtoriu*

ROMAN J. VASIl
Apdraudos ir Nejudamo 

Turto Agentas
409 Bro&dway, Room 4 

------ SouthBčžton.Masg. 
Telefonui Parkway 1735-M.

MUZIKOS MOKYKLA
M* Trainavičintė, moky

toja, moko muzikos pianu.
Ji yra baigusi

FAELTEN PIĄNOEORTE 
KOLEGIJA

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

OUEENANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA i 
Skalbiame ta protiname visokius . 
drabužius. Mes paimame ta prlsttL- 
tome drabužius visur, kaip tai: 
So. Boston, Cambridge, Brlglitou j 
Dprcliester ų« kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, ątt<l gaunate patarnu’ 

vinių ųž pigiu kaluft. į
7-9 Ellery St., So. Boston 

‘ I Tel, So. Bogtnn 2928 Į

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR OVICE 

BTTOEBAKfat 
Antomabfliil ir Th>kij 

Agentūra, f
Taisome visokių ISdirbyBčiu auto
mobilius. Tubyiap Ir demonstravi
mo vietai ' . '/■ -

' 1 ttaiplih Street 
ir . E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
•Zoe. J^ftįįaiįittnįu ir j^eter tretiipftas 

savininkai

LIETUVIS GHABORIUS
CHARLES CHASAS 

į ‘ (KAZYS ČASAS) " 
Ofisas/ 409 Windsdr St.

š Tel:
Namąį:

• Tęl: - Umversity 9221.

Cambridge, Mass.

University 4116 
167 Vfyshjngton St

PARSIDUODA
Pigiai 3 . šeimynų namas 

arti prie jūrių ir Męvįrfeį* 
linijos. Gražioj vietoj,: 
; Kreipkitės pas:

■ J. MIKĖNAS
80 Harbor Visur St. j 
Dorchester, Mass. - .

Seniausius ir Savisfovis šios

S, BARASEVIČIIIS IR
SŪNOS

. .VaistyMs .
LIETUVIŲ GRABOEIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja 26 metus. Pilnai prislruo- 
šęs savo įrankiais it karstvežimhi 
sutelkti geriausia patarnavimų: die- 
ną ir naktį/Tarnauja Ir apyllnki- 

n&ns Lietuviu kolonijoms. 
TURI NOTARO TEISES 

Ofisas:...
254 W. Broadway, So. Boston 
r Tel, Šou. Boston 2590 
t • ' ! Gyvenamoji vieta:.

838 Dorchestėr Avė.
Tel Columbia 2537

. ACADEMY OF MUSIC /' ,‘ 
Vąįowtįaųl Prof. G. A. Ottavi

į Moko pojmllarfAkų ir klasiška inutiku. Taipgi groti muzikos Instru* i 
į mentalą, kaip* tnU smuiko?, piano, bttitjo, mandolinos, iltūro®; trmouk į 
į kosi klarneto!?, saksafono, tritlbos, trombono^, iv tt jrgl, moko harmo- 
| nijoa Ir peratRtymd- Gerokai'prasilavinę mokiniai yauna progn*, bo 
į jokio ek'Ltro mokesčio, prigulėti prie mūsų didelio. orkestro. Galime 
7 prlstntyti behus .nrbn orkestras ant &t kokio parengimo. ' ■

Muzikos instramenflis ir dalis parduodame, IMendavojame ir tnh 
aoinm ui pigių kuimi. Atdara dienu Jr vakare.
. V Tel. So. BėltiM 1079

1Z A, innMIT ITTT» AYVTTT kUD A TTTIT vfcc

:-Pirikti pas biznierius 
mIjiilrfcncL IziZtia slr

mėsą, yaisius, daržoves ir
moka, nesjie  ̂parduodašvi<

fzKKJACvoJI JL7<W. M*UJUĮU»ve, 

jžius produktus it maloniai
■pufcuritatująr» iTKuęję j. uiit? j%ujf*sį tiiauMivę pasatij'iulv, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAI BĖSHMANAS
48CrescentAyenue, 

. Tefephohę Columbia 6702

BROADWAYMARKET
387 W.Broadway 

f Telephonę South Boston 8591
Ja<7' i UI 11 jHkyvMuvf t

‘ DORCHESTER, MASS.
45 Hmpden St„ 

Telt HlGhlands 4855 
’ BGXBURY. MASS

/ JONASVALIACKAS 
75 “G” Street, 

Telephone South Boėton 1699

' /' K. žĮD^WAS 
> 918 fiy Broaūway .

Telephone South Boston 1392

PERKIRS SU. 0A8H MARKET 
Povilas BoltraŽiunąs, Sav.

4ūbBrondway, TelS.BpBtdnS120

TOMAS O1IHBOKŽS 
503 Ę. ^tghth St.,

Tetso.

: So, Boatoą Maw. ;

• ■ ŽINŲTCS '
Ą ,_ ji •' ( 11 '■*" • ‘

^Penktadieni. 4 vai. po 
pįetiį Viši ’ trys- kunigai

-"BRONIOTBir
REAL ESTATE 

INSUBAN0B 
CONSTĄBLEĮ

■ JusHcc of lite Pcacc 
Visokios rūSles apdraudrf ir. tei

singas patarnavimai
598 E. Bm<way. So. Boston 

Tel. ŠOU. Boston ^761
Residencc:

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

FOTOGRAFAI STUKAI
Padaro • geriausius ir gražiau
sius' pąveikslus, šeimynų, ves- 

tiivių ir pavieniu asmenų.
JURGIS O. STUKAS 

453 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. Šou. Boston 2029
Tel. Nor. 0242 -

ALENA S. STUKIENfi 
681 Whington St., 
,; Norwood, Mass. -

PIGIAI TAISOME 
SlOGUŠ ’■

SO. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN& 00/
• ^m Vįpukius 

/.ffilV/proadvvay 
TELEFONAI/

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

BALDOS 
Perkraus- 

tome 
k*. VISUR

PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W. Broadway 
Tel. South Boston 4618

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
. SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou. Boston 3694

STANLEY
BOTTLINGCO.

F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėjai gerų minkštų 

gėrimų,
107 -W. Sixth Street, 

So, Boston, Mass. 
Namai: 181 D, St, So. Boston

c

Tel. Nee. 0526 -

ROM AUTO SALES
STASYS ROKLANAS, SAV. 
Parduoda OLDSMOBILE automo
biliui Ir INTERNATIONAL tre
kus. Priimame aonus karui mainais 

. Taipgi
Taikomo. automobilius 

darbas užtikrintas, nes užlai
kau genis darbininkus,

49 Highland Ava., 
BODMAM, MABS.

11-i.if-A.... i...... i,/', / ,



*

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgm ar trųmpaij leidžia dan
gus. ' Milteli-

PERDIRBK SAVO SENUS 
KAILINIUS

Vienas $ mūsą žinovu parodys 
vėliausias madas iŠ Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis. at
rodytu kaip gaujas.

Smulkus pataisymas 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

BRKNUMKIUTO3 KAINAI 
Amerikoj* metami14.00 
XW®uy metami .............. $5.00 

* l .. 13.00

Garantąotoa Medžiagos -
ąB g Darbas žinovų

■ H B Užlaikymas šaltai
Apdrausti $100 
$5,000,000 Apsauga.

SPECIAL PAMUŠALAS

1935

Skyriai visose miesto dalyse

4 ■

Pereitą savaitę staiga

iįa< f ii;

Taupymo Sąskaitos Čekių Sąskaitos
Užsienio Išmokėjimai Saugus Indelių Paultai

Vincas ir Anastazija 
Kudirkai

Kairėje sūnus Bronius, vi
duryje sūnus Vincas ir de
šinėje duktė Ona.

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS)

: G RAB ORI US 
494 E. Broadway, 

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

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

Patarnavimas dien^ ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. Ai ZALETSKAS
Oratorius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Res. 
564 Bart Broadway, 

So. Boston, Mus.

P. J. AKUNEVIČIUS
GRABORIUS 

jau 16 metų kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis karnomis tarnauja. 

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

MONTELL0 
16 Intervale St.

Tel: 4110

PERSIUVIMAS UŽ $12.00 1
Apykaklės ir apyrankės gali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados. .
Truputį brangiau vartojant beb
rą, karakulio, ūdros ar kitu bran-v 
gesniu kailiu. \ \

Detroito Žinios

| LDS. Garbės Narys Minėjo 
Sidabrinį Jubilėjų

Norwood, Mass. — Ge
gužės 6 ir 7 dd., pp. Vincas 
ir Anastazija Kudirkai, 
gyv. 37 Franklin St, minė* 
jo savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. _

Sukaktuvių išvakarėse 
jųjų draugai ir draugės, 
giminės ir kaimynai su
ruošė pp. Kudįrkus pager
bti “vestuves”, jų namuo
se. Dalyvavo pp. Kūrai, 
Pazniokai, Smilgiai, Kesu- 
lienė, Aidukoniene, Čeikie- 
ne, Vaikezienė, Adomai
tienė, Tvaskienė, Naujo- 
kaitienė, Kudirka, Aksti
nai, Kavaliauskas, Viesu- 
lienė, Balutienė, Ruškiai, 
Čėrvokas, Mailis, Versiac- 
as, Kneižys ir jubilėjatų 
Šeimat

Vyriausiu gaspadonu 
buvo p. Jurgis Versiackas. 
Jis pradėjęs “vestuvių” 
programą, supažindino sve 
čius su vakarėlio tikslu iriPp. Kudirkai išauklėjo 
trumpais bruožais paminė-1 
jo pp. Kudirkų darbuotę 
šioje kolonijoje. Pp to p. 
Versiackas toastmasteriu 
pakvietė p. A. F. Kneižį.

Visi dalyviai nuoširdžiai 
linkėjo pp. Kudirkams il
giausių metų. Tur būti nė
ra Naujoje Anglijo je lietu
vio kataliko, kuris būtų 
negirdėjęs, arba asmėniai 
nepažinęs p. Vinco Kudir
kos. Tai vienas: iš uoliau
sių katalikų darbuotojų.

Šioje kolonijoje p. Vin
cas Kudirka buvo pirmuti
nis parapijos kūrėjas ir 
katalikiškų draugijų stei
gėjas. Be to, p. Kudirka 
yra daug pasidarbavęs ir 
Lietuvos naudai, ypač ko
vojant dėl nepriklausomy
bės. Vincas prisidėjo at
gauti Lietuvai Nepriklau
somybę darbu ir aukomis, 
Nebuvo nei vieno kiln^sriįb 
dąrbo, kur p. Kudirka ne
būtų prisidėjęs. Jo žmona palaimos jų gyvenime.

VIETINES ŽINIOSl

Anastazija tai aukšte iš
auklėjimo moteris ir ji vi- 
suomet savo vyrui padėjo 
visuomeniniame darbe ir 
šeimyniniame gyvenime, 

gražią šeimynėlę: du sūnų 
—• Bronių ir Vincą ir duk
terį Oną, kurie seka savo 
tėvelių pavyzdį ir darbuo
jasi jaunimo organizacijo
se.

“Vestuvinio”* bankieto 
šeimminkėmis buvo šios 
ponios: A.'Kurienė, E. 
Tvaskienė, P. Naūjokaitie- 
nė ir B, Adomaitienė.

Rytojaus dieną, gegužės 
7, pp, Kudirkai minėjo sa
vo jūbilėjų Šv. Jurgio -pa
rapijos bažnyčioje. Klėb. 
kun. S. Knejžis jų. intenci
jai atlaikė šv. mišias.

P-ųas Vincas Kudirka 
ra vienas iš LDS. organi
zacijos steigėjų. Už nuo
pelnus ir darbuotę LDS. 
Seimas jį išrinko Garbės 
Nariu.

Taigi LDS. Centro Val
dyba pp. Kudirkams, su
laukusiems "savo ^sidabri
nio jubilėjaus, linki Dievo

Šiomis dienomis pas p. 
Glineckus, Thomas Park, 
lankėsi Seserys Kazimie- 
rietėš iš Worcestėr, Mass.

DR. ARENTAS ČARNEY
LIGONINES ŠTABE

Gydytojas Jonas G. A- 
rentas, žymus lietuvis chi
rurgas, kuris per daugelį 
metų tarnavo Boston City 
ligoninėje ir iki Šiam lai* 
kui buvo Carney ligoninės 
laikinis gydytojų štabo 
narys, pereitą savaitę li
goninės direktorių pakvie
stas nuolatiniu nariu Car
ney ligoninės štabo gydy
toju.

SERGA ŽUKAUSKAITĖ

susirgo p-lė Suzana Žu
kauskaitė. Jai padarė ap- 
pendicitis operaciją. Ope
racija sėkminga ir dabar 
p-lė Žukauskaitė sveiksta 
Glynn ligoninėje, Virginįa 
Street, Dorchesteryje.

WALVVORTH KOMPANI
JA PERGYVENA FI

NANSINIUS SUNKUMUS
Didžiulė Walworth kom

panija, kuri turi dirbtuves 
South Bostone, Illinois ir 
Pennšylvania atsidūrė ke
blioje finansinėje padėty
je ir gavo teismo leidimą 
persiorganizuoti.

Pereitais metais jie tu
rėjo 832,356 dolerių nuos
tolių ir irma negalėjo su
mokėti 1,208,711 dolerių 
nuošimčių savo pkolinin- 
kams.

6RAB0RIAI

DARBININKAS

AMERIKOS DIDŽIAUSIA KAILIŲ IŠTAIGA 
TEIKIA SAOGDMĄ-PATĄRNAVIMĄ-

PRITYRIMA

KAILIŲ UŽLAIKYME
Nėra Amerikoje geresnių prietaisų. užlaikymui 

kailių kaip naujame I. J* Fox name. Čia yra didžiulė 
įstaiga specialiai įtaisyta kailių pardavimui ir užlai
kymui. čia yra vyrai su daugeliu metų prityrimo 
brangių kailių prižiūrėjime. Čia tavo kailiniai irgi 
bus tinkamai prižiūrėti. ,

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

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos, 
Bankine Įstaiga

-— Pilniausi BankiniaiParankumai
Naminiai irŲfaieniuose

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON

ŠV. PETRO? PARAPIJA
Gegužės 20 dieną, iš ŠV. 

Petro par. bažnyčios iškil
mingai palaidotas a. a. 
Jurgis Bražinskas. Gedu
lingas šv. mišias atnašavo

r pamokslus lietuviškai ir 
angliškai pasakė klebonas 
kun. Masevičius. Laidotu
vėse dalyvavo daug lietu
vių ir svetimtaučių. Prie 
šoninių altorių mišias at
našavo kun, Johnson, kun.

GUB. CURLEY APDOVA Mayotte. '
NOJO POLICIJOS ^v. Petro draugijos na-

KAPITONĄ riai buvo karstnešiais. Pa-

’ Gubernatorius .Crirlėy
laiaoras jsv* ikryziaus Ka
puose. Patarnavo grabo-

praneša, kad pritariant rius Rokas.
xd.U£> LcLEyMęU,, 

jis paskyrė 2000 dolerių
VcllVlllo u U V V įllcLVlcLlZil“ 

nomas ir * visų mylimas
rmetinę pensiją valstybės žmogus. Jis buvo 46 metų
pdlicipjs kapitonui Char
les T. Beaupre, kuris 1933

amžiaus. Sirgo plaučių už
degimu.

metais atsistatydino, kada 
buvo padaryta. revizija

A. a. Jurgis Bražinskas 
buvo žymus veikėjas Šioje

valstybės policijos veiks
mų.. --/i' '

parapijoje. Buvo labai 
mandagus žmogus. Su vi-
sąis gražiai _sugyveno. Jis

F. WAITKUS
visad stengėsi darbuotis 
dėl geros tvarkos ir ramy-

1 i Iifll IIvUv .

LIETUVIS GRABORIUS
bes parapijos reikalųosej 
būdamas parapijos komi-

148 Columbla St. tete. Taigi jo mirtis yra

CAMBRIDGE, MASS.
. vuy*wllh7 JLLUkJbDUv/JIam. u

Jis sirgo tik savaitę. Gy-
. Telefonai:

Ofisas: TROwbridge 7880
dytojai visą laiką turėjo 
viltį, kad jis pasveiks. Kle-

Namai: TRrQwbridge 6484 bonas patarė gydytojui
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS pasikviesti kitą gydytoją 
‘pasitarimui, bet jis buvo

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirminlnkč 4- Kva MarksIenS, 
625 JL 8th St, So. Boston, Mau. 
Tel. So. Botson 1298

Vlce-plrmiDinkS j— Ona SlnurlenS,. 
443 K. 7th St, So. Boston, Msm. 
Tel. So. Boston 8422

Crot BaSt. — Bronė Clufilenč, 
29GouId St, West Roibuty, Man. 
Tel Parkway 1S64.W

Fin. Ra8t. — Marijona Markorilutė, 
83 Navarre xSt, Roalindale, MaM.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Oria Staniuliutfi,

105 Wę»t 6th St, So. Boston, Mali
TvarkdarS — Ona Mi«girdl©nS, 

1512 OolumblaRd., So.,Bo«ton.MaM.
Kasos Globėja — B. JanužonlenB.

1426 Columbla Rd., Bo. Boston, Man.
Draugija savo suslrinldmui laiko kas 

Antri utarninką kįęktfeM m&suto*

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL, BAšALPlNfi 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vtee» pirm. —• V. Medonis.
21 Sauge? St«> Šp. Boston, Mass. . 

Prot Baltininkas J. Glineckls, ‘
5 Thomas Bark, So. Boston, Mass. 

Fln, Buitininkas Alb. Nevieta,
16 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — As Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mals.

Maršalka ~ J. Zaikis, 
T Winfldd St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia ned«ldl®n|. kiekvieno mtaeelo, 
2 tat po pietą. Parapijos salfij, 492 
B. 7th St, So. Boston, Mana..   '       II(■■■■»«.■ 
7:80 val. vakare, pobažnytinBJ aire- 
talnlj.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
PM Bretafeių ralŲateki. .

taip įsitikinęs kad viskas 
gerai, kad atsakė: “nerei
kalingas”. Tą pačią dieną, 
klebonui iš ėjus iš ligoni
nės, jis mirė. Gydytojas 
nusistebėjo įr nusiminė, ir 
spėja, kad jis nors ir tw 
re jo plaučių uždegimą, bei 
jis miręs nuo kitos ligos 
Spėja, kad kraujas sukie- 
tėję ant Širdies.

Nors a. a. Bražinskas 
sunkiai kentėjo, bet jis ne- 
rūgo jo ir nesiskundė. Tai
gi atsiminkime savo mal
dose už jo vėlę.

Šv. Petro parapijos kle
bonas buvo išvykęs į Cle 
veland atlankyti savo ar
timus pažįstamus, kun 
Vilkųtaitį ir kun, Karužiš 
kį. Pasisvečiavęs,. grįžc 
laimingai į namus.

Clevelande darbai neblo 
giąusiai eina, bet vis yn 
pavojaus streikų. Bet ks 
daugiau darbininką gal 
daryti, jei darbdaviai ne 
duodą tinkamo atlygmi 
mo. .

Abejose parapijose pas 
tębėjo gražią tvarką ir iš 
rodo, kad gerai sekasi.

Pp. Bielai praneša, kad 
jų sūnus Jurgis susitarė 
priimti moterystės sakra
mentą su p. Oria ’Karr. 
šliūbaš įvyks Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje. 
Pietūs įvyks pas tėvus, o 
po to trumpas išvažiavi
mas. Linkime abiem lai
mės.

Kaip girdėt, greitu laiku 
priims moterystės sakra
mentą šios poros:

Robertas Shoop ir Juzė 
Zakarauskaitė; Jonas Sen- 
nett ir Anele Janulytė; 
Vincas. Mueller ir Ona 
Zimnickaitė; Vladas Bur- 
dock irThęlma Pephom. 
Linkime visiems laimingo 
naujo gyvenimo,

SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

šaltose Kamerose .
Apdrausti $100.00 .

10% NUOLAIDA LIETUVĖMS
Jeigu priduosiu šį skelbimu p. B, KORITES priduodantsavo kaili
nius pataisymui arba perkant naujus, kailinius.

Tel. HUBbard 5000 
iki vidurnakčio 

W-FOJ

411 AVASHINGTON STREET 
BOSTON, . MASSACHUSETT3

t Mes esame Brocktono Centras dėl
THE JOHNS-MANVILLE Milijoną Dolerių Pas-

- kolinti Namų Pataisymui Sulig The National
Housing Act Plano. . .,

3 'Mes Atliekame Visokius Stogų.
- Taisymo Darbus, 

Visokius SheetMetal Darbus
Visokius Murinikų Darbus

- Kokie Jūsų Reikalavimai? 
Naujos lubos? Metalo ar Plestros?

Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namai?
- / Ar Dirbtuvei?
3 Naujas Stogas? Trijų Šeimynų Namai?

Ar Jūsų Kaminas Griūva?
” Ar Jūsų “Conductor” Vamzdžiai yra Surūdėje ir 

v Griūva?
Telefonuokite.‘1646 ir mes atvažiuosime ir duosime dykai mūsų

* apskaitliavim% kiek kainuos pirmos riįžies darbas ir medžiaga. 
Sutiksime atlikti darbus išmokėjimui.

CHESTER A. HICKMAN 
Stogu - Mūrininku ir Sheet Metai Kontraktorius 

' Tel 1646 — BKOCKTON — 89 Prospect St.
- * ' ' • . - *

DARBIfHKKAS
(THEWORKER)

Published every Tąesday ’and Friday excėpt Holiclaya suęh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independente Day, 

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

SAINT JOSEPH‘S LITHUANIAN R. 0. A8800IATION OF LABOR
Entered as 4ęcond-cl*M matter Sept 12, 1915 at the poist offtea *t Boston.

MaM. undėr the A<$ oH MtTch 8, 18T0 ‘ *
Aeceptnnce for maniu# at tpecial rate of postas® provlded for InSectlonllO« 

Act of Octobar 8,1917, authorised on JnV IK W8
SUBBCRIPTION KATES: .

Domėsite yearty H00
Foreign yearty 35.00 ..........
Domėsite ©neš per yoariy tt.00 Vieną kart tavalHJ® metams .. ...
Forelsn once per VHk yesrly.. ,$2.59 UMenylkart savateŲt metams

DARUTNTfflCAff
866 Wut Broadway J^vlh Boston* Mml

TtlsphoM Sotlh Boston 2686
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DAKBIHiytftAS
EUROPA IR LIETUVA

—-———— vęs GPU kalinamas, 1933
Nuteistųjų nacių mirties bausmę Prezidentas J m. pabėgo iš Rusi jos. Fak

tai ir legendos, kuriuos jis : 
pranešė, labai įdomiai cha
rakterizuoja Sov. Rušijos i 
gyvento jų religinę nuotai- < 
ką. Sokolas taip nuošir
džiai kalbėjo, kad jo pasa
kojami faktai tarp klausy
tojų nebekėlė jokių abejo
jimų. Štai jie pagal “Pols. 
Nov.” aprašymą.

* Kariškojo komunizmo 
metu rusų tautoje nepa
prastai buvo pagyvėjęs re
liginis jausmas. Gandai ir 
legendos apie įvairius ste
buklus ėjo iš lūpų į lūpas. 
Trijų tokių stebuklų liudy
toju buvo ir patsai Soko
las Podolsko gubernijoj, 
Pats Sokolas Šių reiškinių 
paslapties nesiima aiškin- 
ti.” Jis tik smulkiar pasa
koja ir apie priemones, 
kurių griebėsi valdžia, kad 
užkirstų kelią tokiam susi
jaudinimui. Tų priemonių 
ir jis pats, eidamas tarny
bą, turėjęs griebtis. Ir da
bar dar gyventojai jokiu 
būdu negali užmiršti anų 
nepaprastų įvykių. Soko
las išvardino ir keletą ko
munistų, kurie dėl to “grį
žo prie Dievo”, išeidami 
iš partijos, ir vėliau žuvo 
kalėjimuose.

1921 m. Sokolas nuva
žiavęs į svečius pas vieną 
savo draugą komunistą 
Petnicanų miestelyje, 3 ki
lometrai nuo Vinnicos. 
Šiek tiek išsigėrę nakties 
metu draugai, žvilgterėję 
pro langą, pamatė, kad de
ga sena bažnyčia, kurioj 
jau keletas metų niekas 

1 nebesimeldė ir jokių pa
maldų nebelaikė. Pakėlė a- 
liarmą,. iššaukė. gaisrinin
kus, visi subėgo prie senoS 
bažnyčios gesinti ją. Pasi
rodė, kad. jokio gaisro nė
ra, bet iŠ bažnyčios langų 
spindi nepaprasta Šviesa... 
Buvo iššaukta iš Vinnicos 
GPU. Išlaužė duris. Ant 
grindų buvo.labai storas 
slųogsnis nė kiek nepalie
stų dulkių. Aiškiai matyti, 
kad nuo seniai niekas į 
bažnyčią nei kojos nebuvo 
įkėlęs* Tuo tarpu ant sienų 
kabėjo visiškai švieži at
naujinti šventų paveikslai 
— niekas iš susįrinkusių-

t

TELEPHONE

Smetona pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos. Tas daug 
sušvelnino bręstantį pasaulinį krizį. Visi kiek lengviau 
atsikvėpė. Žinoma, visų buvo laukta, kad Lietuvos 
Prezidentas tai parodys, nes tai buvo vienintelis tiks
lus išėjimas iŠ susidariusios beveik nebviltingos poli
tiškos padėties. Bet Prezidentąs galėjo ir antraip pa
sielgti, vadinasi, mirties bausmę patvirtinti — ir kas 
tada? Taigi Europos diplomatai su Širdies drebėjimu 
laukė, ar “kroniškas lietuvių užsispyrimas” nebus da* 
varytas iki galo. Ar šiaip, ar taip, Lietuva turėjo ir 
tebeturi savo rankose europines politikos raktą. Ma
žutė Valstybė lošia pirmaeilinę rolę. Dabar Lietuvai 
jau nebreik rūpintis, kad pasaulis sužinotų apie jos 
buvimą. Jos žemlapis visiems žinomas.

Prezidentas pasielgė išmintingai. Tiksliam politi
kui kitokio kelio nė nebuvo. Vokiečiai, žinoma tuo ne
patenkinti. Jie nors skaito tai politišku laimėjimu, bet

mirties. Jiems reikia daugiau

kažkokia kaltininke, kurią, savo keliu, skriaudžia be 
atodairos. Klaipėda, nuo žilos senovės lietuvių žeme, 
buvo Lietuvai išplėšta. Kai nuosavybė grįžo teisėtam 
paveldėtojui, tai Vokiečiai drįsta reikalauti antro iš
plėšimo. Kai lietuviai, remdamiesi teisingumo dės
niais, reikalauja sugrąžinimo išplėštojo Vilniaus, tai 
lenkai prikaišioja jiems “kronišką užsispyrimą”, dėl 
kurio jie negalį normaliai su lietuviais santykiauti.

Sunku ūkininkui bylinėtis su galingu ponu dėl 
išplėštos žemės. Teismas palinkęs skriaudėjo pusėn. 
Sunku ir Lietuvai statyti savo reikalavimus prieš pa
saulio tribunolą, kurs, tik su galingaisiais tesiskaito. 
Jos teisingi reikalavimai vadinami “kronišku užsispy
rimu”. “Tylėk ir kentėk”, — toks galiūnų nuospren
dis. Tai tikra negarbė, tik ne Lietuvai, K

PRŪSŲ LIETUVIAI
■ Įtemptai užimti Klaipėdos klausimu, mes dažnai 

pamirštame apie Prūsų lietuvius, kurie gyvena Vokie-* 
tijos sienose. O juk tai svarbi lietuvių dalis, Rytprū
siai davė mums Bretkūną, Duonelaitį, Vidūną. Rusų 
persekiojimo metu visas lietuviškas knygas gaudavo
me iš Prūsų. Ten ėjo pirmieji mūsų laikraščiai: “Auš
ra0, “Varpas”, “Ūkininkas”, “Tėvynės Sargas” ir kiti. 
Tilžė buvo tarsi atgimstančios tautos sostinė. Jos 
spaustuvė pagamindavo tūkstančius ^lietuviškų knygų, 
Jaikraščių, kalendorių, hnaldaknygių. žodžiu, Prūsij 
lietuviai gelbėjo mūs kiek tik galėjo — uoliai, suma
niai ir nuoširdžiai, Patriarka Martynas Jankus drau
ge su kitais senovės darbuotojais susilaukė savo sva
jonių tikslo — nepriklausomos Lietuvos. Bet užtai jų 
pačių tėvynėPrūsų Lietuva gyvena dabar labai 
sunkius laikus. Metas ir mums gelbėt Prūsų lietuvius 
ir. reikšt jiems broliškos užuojautos.

Jei vokiečių naciai veda tokią akyplėšišką nutau
tinimo politiką Klaipėdoje — Lietuvos sienose,.— tai 
galima sau įsivaizduoti, kokiu smarkumu jie puola sa
vo pavaldinius — Prūsų lietuvius. “Kultūringi” vokie
čiai griebiasi visai nekultūringų priemonių. Jie puola jų neabejojo. GPU paaiš- 
lietuvių vadus ne tik žodžiais, bet ir akmenimis, laz-{kino, kad tai esąs “atmos- 
domis ir kumščiomis (nekartą yrą apdaužę Viduną),! tarinių priežasčių” veiki- 
naikina lietuviškas 'iškabas, verčia lietuvius atsižadė- 
ti savo pavardžių, keičia vokiškai vardus kaimų, gat
vių, upių, vietų. Lietuvių spauda ujamą, kalba persė- 

' klojama, pašiepiama viešose vietose^ valstybės įstai
gose ir net bažnyčiose. “Naujasis Tilžės Keleivis” taip 
nusiskundžia: ■ ' '

. “Pasigirdo teisingi baimės klausimai: kaip lietuv
ninkai galės toliau gyventi, ar mūsų laikraštis N. T.

- Keleivis galės toliau išeitų ar bus galima jį be baimės 
savo namuose laikyti, ar bažnyčiose dar bus laikomos 
lietuviškos pamaldos, ar gal jau visai bus uždrausta 
lietuviškai kalbėti ir t.,t.”

Žodžiu, Duonelaičio tėvynėje vyksta tikrasis 
“kulturkampfas’L— kultūrinis ar tiksliau pasakius, 
prięš-kultūrinis teroras. Tokiuose atvejuose vokie
čiuose pasireiškia brūtalinis teųtonizmas — senovės 
kryžųočių - teutonų žiaurus vilko apetitas suėsti vis
ką^ kas lietuvišką. Vokiečiams ypač nepakenčiama, 
kad tas paniekintas būras lietuvis jau tiek įsivyravo, 
kad valdo vokiečius Klaipėdoje, 'toj senovės kryžiuo- 

. čių tvirtovėje. Bet lietuvis nepasiduoda. Anot Duone
laičio — ‘ ■ * ■ •'

. Mes lietuvninkai vyžuoti, mes nabagėliai,
• Ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim, •.

Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.
■" Ir tas’ vyžuotis turi nesvietiškos ištvermės. Jis, 

kad ir šimtmečius kentės, dantis sukandęs, bet joks 
vokietys su savo “poniškoms ligoms” jo heprigriebs.

nemato didelės svarbos paliuosavime kelių žmonių nuo 
TLirvio VcUL-ici' rlonmon ___ ‘^©p^ndimO” KIUl- 

pėdos klausimo. Jis drauge sur lenkaisskaito Lietuvą

Religine Nuotaika Rusijoje
' Stiprėja

' • f . • * —" .f-1.
sijoj. K. Sokolas, ūkiriin- 

nio karo dalyvis Ukrainoj,

šiomis dienomis Pary-Įsijoj. K. Sokolas, ūkinin- 
žiuj, rusu emigrantų jau- ko sūnus, aktyvus pūieti- 
nimo klube K. Sokolas nio karo dalyvis Ukrainoj, 
padarė pranešimą apie da- slaptas kominterno ągen- 
bartinę religinę būklę Ru- tas Galicijoj, vėliau buvęs

s.
3«6 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MA^. Dievo Motina ir*paptaie ... *r. . .----- 1" ateifcertLKaiDievo .
kraštų Žmonės taip smar- na išnyko, pasirodei tad 
kiai pradėjo važiuoti, kad bonkoje buvęs v^ndiįo iit-l 
valdžia turėjo uždrausti f to vynu ir juoda duattt, 
geležinkelio bilietus davi-'kurią jis turėjo, virto kvte-| , 
neti. Po to maldininkai iš 
tolimiausių kraštų pėsti 
ėję. Kaliųpvkoj susirink
davo tūkstančiai žmonių.

Prie kryžiaus buvo Šuli
nys. Pasklido gandas, kad 
šulinio-dugne matosi Die
vo Motina su Kūdikiu ant 
rankų. Dar didesnė maldi
ninkų banga. Valdžia nie« 
ko nebegalėjo padaryti, 
kad sulaikytų maldininkų 
susirinkimus. Buvo iššau
kti ekspertai: du stačiati
kių archiriejai, vienas ka
talikų vyskupas ir vienas 
rabinas. IŠ jų tik “gyvo
sios bažnyčios” dvasinin
kas pasakė, kad “tai ne 
kraujas, bet dažai”... Už 
tai jį minia, čia pat vietoje 
sudraskė. Po to valdžia 
kryžių nupjovė ir šulinį 
užkasė, visus apylinkės 
dvasininkus areštavo ir 
1924 m. Viiinicoj nuteisė 
juos. Tačiau keletą metų 
to j vietoj turėjo stovėti 
GPU sargyba.

Aš pats toj vietoj nebu
vau, — sako Sokolas, — 
bijojau, kad neišvytų iš 
partijos, bet Vinnicos GP- 
U komendantas, komunis
tas Ševčenka, kurio sąži
nėj, gulėjo labai daug ne
kaltų gyvybių, nusiplovė 
to šulinio vandeniu ir išsi
gydė nuo vpčių, nuo kurių 
iki to laiko jokiu būdu ne
galėjo išsigydytu Po to jis 
metė tarnystę ir išėjo į 
kaimą. * - '

Tuojau po to stebuklo 
pasklido ir kita legenda. 
Vienam galvijus ganan-

* -t rf-*ė ™ paBlro/| Komp. Stasys Šimkus 
įgertic Kai Dievo mcjtjrx < *
išnyko, pasirodė) tw

tinę balta duona, tuo me- 1 
tu, kai tada Rusijoj niekur į 
nebuvo galima gauti bąl-| 
tos. duonos, Sokolas. būdas 1 
mas milicijos viršmiųku, 
pats turėjęs malšinti Žųio-| 
nių religinį 'entuzijazmą,| 
Po keletos mėnesių jis 
pats patekęs į kalėjimą už 
“religinį nukrypimą0. Ka
lėjime būdamas jis taip 
pat nuolat girdėdavo įvai
rias legendas, kuriomis Į
gyvena tikinčiojo Rusija. 
Tarp ištremtųjų jis sutik
davęs tikruosius tikėjimo 
kankinius. Grįžęs iš ištrė
mimo, jis vėl apsilankė sa
vo gimtuose kraštuose ir 
pamatė, kad “tikėjimas vi
sur pasidaręs daug stip
resnis”, ypač tarp jaiini-l 
mot

“įsikūrė klajojančių vie
nuolių ordinas, kurte nuo
lat vaikščioja po visą Ru
siją, skelbdami tikėjimo 
tiesas. Ties lenkų siena iŠ I____________
vieno vienuolyno išvytos stiprios, organizuotos fizi- 
vienuoles jau dešimt metų nes jėgos. Bet ji tufėjo Be
gyvena miške vienoj duo- tuvišką žodį ir lietuvišką 
bėj. Bažnyčios uždarytos, dainą, kurios nepajėgė su- 
nęs nėra kuo jų, išlaikyti, naikinti joki svetimi gai- 
tačiau pamaldos neišnyko, valai ir, kuri buvo gyva ir 
— jos laikomos kaimuose, lietuvišką dvąsia gaivi- 
soduose ir miške... Jauni Inanti Lietuvos kaimo žmo- 
vyrai rengiasi į dvasiniu- nių širdyse. Lietuvis apie 
kus slaptosios semiharijo- viską dainavo ir dabar tę
sę. Senojo dvasininko . ti- bedainuoja: miškas, žir- 
pas visiškai pražuvo j gas, rūta, -mėta, dobilas,
sako Sokolas,-—juos pa-1mergelė, bernelis, vargas 
keitė nauji; tikrieji relįgi- ir džiaugsmas apipinta 
jos tarnai, kurte* žino, kur lietuviškos dainos vainiku, 
eina ir kas jų laukia. .* Jų Todėl lietuviškų dainų , po- 
įtaka į žmonės^ ir į jauni- ©tingumas ir jų tekstų gro

I žis jau seniai žinomas kųl- 
” turingame pasaulyje. Jas 

»' ................y? I / • • • ■^*4,*.-.

(Jo kūrybinio muzikos 
darbo 30 metųsukaktu- 
vesminint).
Vienas lenkų rašytojas 

gal , ir teisingai pasakė, 
kad dabartine Lietuva — 
tai plunksna ir daina at- 

I kariauta valstybe. Ir iŠ 
tiesų, anais sunkios rusų 
vergijos < laikais lietuvių 
tauta neturėjo savo lais
vės ir gūrbės gynėjos ka
riuomenės, neturėjo kitos

mas. ■ ■
Kitas, vadinamas' “Ka- 

lindvkos stebuklas”. ^Apie' 
šį stebuklą; Sokolas šitaip 
pasakoja:

“Du raudonieji kazokai 
jojo iš Kozlinovkos į Vin- 
nicą. Pakeliui prajodami 
pro medinį kryžių vienus 
kazokų sustojo ir šovė į 
nukryžiuotą Kristų. Kazo
kai nujojo, bet paskui juos 
eidamas vienas žmogus 
pamątė, kad iš nukryžiuo
to Kristaus atvaizdo krau- 
jas varva. Persigandęs 
žmogus tuč tuojau nubė
go pas šventiką, kuris jį 
pasiuntė į “selvovįetą”. Iš 
“selsovieto” nuėjo prieša
ky su gydytoju 15 žmonių 
delegacija žiūrėti kry
žiaus. Gydytojas komunis
tas, paėmęs ant vatos rau
donojo1 skystimo,. kuris 
varvėjo iš medžio/ pažiū
rėjo ir pasakė : “taip, tai 
žmogaus kraujas”... Tuo 
pat metu iš Vinnicos atjo
jo kazokas ir visų akivaiz
doje krito po kryžium, 
drebėdamas iš baimės, ne 
savb balsu atgailestauda
mas, nes draugas, kuris 
Šovė, nujojęs į Vlnnicą, kai 
nulipo nuo arklio* tuojau 
krito negyvas. Apie šį ste
buklą momentaliai paskli
do žinia po visus apylin
kės kaimus. Prasidėjo ne
paprastas maldininkų plū
dimas iš įvairių kaimų ir 
net tolimų miestų. Iš visų

tos, dainą, kurios nenajege sa
kyti, naikinti joki svetimi gai- 
iyk6,Į valai ir, kuri buvo gyva if

Jauni | panti Lietuvos’kaimo~žmo*
...___ . I:

kūs slaptosios seminariją-1 viską dainavo ir dabar tę
sę. Senojo dvasininko . ti- bedainuoja: miškas, žir- 
pas visiškai pražuvo, -—I gas, rūta, ‘mėta,dobilas, 
sako Sokolas,-—juos pa-1mergelė, bernelis, vargas 
keitė nauji; tikrieji relįgi- ir džiaugsmas apipinta 
jos tarnai, kurte žino, kur lietuviškos dainos vainiku, 
eina ir kas jų laukia. Jų Todėl lietuviškų dainų , po- 
įtaka įžmones_ ir į jauni- ©tingumas ir jų tekstų gro 
mą labai didelė.,.” m žis jau seniai žinomas kųl-

‘K ” turingame pasaulyje. Jas 
■ - i' V^ stUdijavę ir jomisgrO- 
S. Lukas. I dėjęsi žymesnieji lietuvių 

VyskįM. Valančius- Lietuvių
Tautos Auklėtojas

Jis iš anksto numatė ir suprato, jog geriausias Į 
būdas, kovą laimėti, >yra jaunąją liėtuvių kartą ir Vi
suomenę apšarvuoti ir apginkluoti kultūra, šviesa, į- 
teikiant jiems gerą ir sveiką ūpą bei nuotaiką, kad su 
laiku, būtų galima, pavergėjų jungą nuo Savo pečių 
numesti ir daįsvais, nepriklausomais, tapti. , Į 

v Be pavergėjų rusų, antrasis lietuvių priešas buvo 
lenkai,, kurie taip pat nuodijo lietuvių tautą, 6 ypač 
diduomenę savo “poniška’’ kalba, aristdkratbmanija 
ir kitomissavo įdiopatijomis.

šalia virš niinėtų didžiųjų lietuvių priešų, dar bu
vo ir trečias, tai yra patys lietuviai/ kurie buvo pas-j 
kendę svetimose bangose ir prisigėrę svetimųjų rau
go. Jie naikino visą kas sava, lietuvišką ir dar padėjo! 
Sėtuvių priešams lietuviškumo pamatus griauti/Jie 
visi, kaipo kenksmingi tautai ir netinkami lietuvišku
mui ir lietuvių kultūrai gaivalai, reikėjo nuo lietuvių 
atskirti, kad netrukdytų lietuviškumui, lietuvių kul
tūrai ir apšvietai kilti. - t *

Vysk. M. Valančius suprato kas reikia daryti, ko
kį kelią imti, ir, neilgai laukęs, ėmėsi darbo pirmiau
sia nuo gerai jam žinomos vietos — .bažnyčios, kurią 
jis buvo pasirinkęs ir kuriai jis dirbo.

Pirmutinėje savo darbo eilėje, jis pastatė kata
likybę kurią jis taip labai nuo pat mažens mylėjo, 
gerbė ir dabar į ją visą savo sielą dėjo ir brangino, 
pastebėdamas, kad tikyba teologiniu žvilgsnių labai 
aukštai žmogų iškelia ir daro tobulu, ir stengėsi, kiek 
jam aplinkybes ir sąlygos leido, sutvarkyti Lietuvoje 
bažnyčią naujais pamatais, atiduodant Šiai organiza
cijai visas savo jėgas ir įdedant į ją visą savo sielą, ir 
rūpinosi, kad visi jo vyskupijos dvasiškiai - kunigai 
taip pat būtų karšti lietuviai ir savo darbais bei nu
sistatymu sudarytų vieną didžiulį lietuvių dvasiškių, 
karštai mylinčių savo tėvynę Lietuvą, būrį ir kad 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia išliktų pilna to žodžio 
prasme sveika kūnų ir dvasia. ' ; .

Katalikų tikyba ir jos tikslas buvo ne tik karštai 
tikinčio krikščionies ir kataliko, kurs giliai tikėjo tos 
tikybos galybe, bet mkaršto, gero tėvynes mylėtojo, 
nes ji — katalikybe buvo vienas iš geriausių skyrė jų 
lietuviu nuo rusų, kurie’ norėjo savo didį siekį įvyk- 
dinti; “Sugerti mažieji kitataučių upeliai į vieną di
džiule Rusijos jurą”.,* . /

Tikyba tuomet turėjo ne tik didžios teologinės 
reikšmės, bet ir tautinės, kurios pagelba vysk. M. Va
lančiui sekėsi lietuvių tautos vienybę išlaikyti ir lietu
vių tątpe tautinę sąmonę kelti. Jis bę galo gerbė ir 
aukštino savo tikybą, ją idealizavo ir savo tėvynę Lie
tuvą mylėjo, dėl jos gerovės dirbo ir brangino lietuvių 
tautos vienybę, ir geidė, kad visi lietuviai būtų geri 
katalikai, susipratę tautos sūnūs, gerbtų ir brangintų, 
kas yra gerą sava — lietuviška, kad savo lietuvių 
kalbos neišsižadėtų, savo papročių neužmirštų, bet 
visuomet lietuviais pasiliktų ir ruoštųsi Sau laisvę 
atgauti,• <

1 (Bus daugiau) A I

Iliodija ilgą laiką nerado 
|sau kelio įplatų pasaulį į 
kitų tautų koncertų šalęs, 
Neatsirado žmogaus, ku
ris anais laikais lietuvis? 
kos dainos harmonizavi
mui būtų atidavęs savo 
stelą, jausmą : ir mokslą, 
Sunkiomis vergovės dieno
mis reikėjo laukti lietuvių 
muzikų, kurie pradėtų rin
kti lietuviškas dainas ir 
jas harmonizuotu Ir jie 
gimė. Vincas Kudirka pir
mas pradėjo lietuviškas 
dainas harmonizuoti. Vė
liau 'pasirodė M. Čiurlio
nis, J. Naujalis, Č. Sasnau
skas, Mykąs Petrauskas.

. STASYS ŠIMKUS
į Yra •. jaunesnis mūšų 
prieškarinių kompozitorių 
kartos žmogus. Jis gimė 
1887 m. sausio 10 d., Kau
no apškr., Seredžiaus val
sčiuje, Motiškių kaime. 
Tai ir. buvo tie laikai, kai 

Įlietuvių tautos priespau-

dai nesimatė galo, nešima- 
t te jokio Žiburėlio į laisvės 
krantą. Kelių lietuvių pas
tangos - prižadinti tautą, 

gal ir jiems patiems ne 
kartą buvo tik sapnas. Ta
čiau daina lietuvių laukuo* 
se, paežeriuosė ir paupiuo
se tuo metu ypač skardžiai 
ir plačiai skambėjo. Dide
lis ir gražus Motiškių kai* 
mas taip pat turėjo savo 
dainininkų ir dainininkių. 
Taigi, Stasį Šimkų vargo 
gyvenimas pasitiko su dai
na," Stasys buvo Šimkų 
jauniausias sūnus. Tėvo 
globa neilgai jam teko 
naudotis, nes jis išvažiavo 
į Ameriką ir ilgai negrįžo. 
Sulaukęs septynerių metų, 
pradėjo bandą ganyti pas 
kaimynus, o Žiemą moky
davosi pas kaimo “darak- 
torių”FAViraką. Būdkmas 
dešimties metų, Stasys pa
kliuvo į Kauną pas seserį 
siuvėją, kuri ji ryžosi iš
leisti į kunigus. Tačiau 
tuojau jis pateko į. Nauja
lio bažnytinį chorą. Po 
kiek laiko jį Naujalis pra
dėjo mokyti vargonihkavi- 
mo. Skirtasis į kunigus — 
pasiryžo būti vargoninku 
ir riša vaikiška Širdimi 
pamilo vargonų muziką ir 
bažnytinį giedojimą^ Bai
gęs Naujalio vargonų, mo
kyklą, būdamas 13 metų, 
Šimkus pradėjo vargonin- * 
kauti Čiobiškyje, KriokŠa- 
laukyje, žodiŠkyje ir Skir
snemunėje. /

1904 m. rusai leido lietu
viams spaudą. Tai buvo 
didelio laimėjimo ir džiau
gsmo mėtai. Nieko nelauk
damas, Šimkus , tuojau 
pradėjo, rengti lietuviškus 
vakarus.

(Bus daugiau) ;

GRĮŽTA į kat. bažny- 
•, ČIA ' ■ {

1934 mt. pastebėtas Če
koslovakijos didelis grįži
mas į Kat. Bažnyčią. Vie
noje' Pragoję pirmame pu-' 
smetyje grįžo 1.738 asme
nys įr 659 atsivertė. 1928 
mt. vadinamųjų betįkybi- 
ninkų. viešai prisipažpio 
Kat. Bažnyčios nariais.

Austrijoje žymiai mėžta 
masonų skaičius. Viename 
Vienos mieste 600 žymių 
narių išstojo iš masonų lo- 
žų (ložų Vienoje yra 22): 
valdininkų, gydytojų, ypa#^ 
daug nežydų.

ŠIRDŽIAI IR PROTUI
Už auksinio žodžio• daž

nai slepiasi geležinė širdis.
Jei kate sparnus turėtų 

— nei vieno žvirblio nebe
būtų.

Kun. Jurgis G. M. Česna

Mano Kelionės Įspūdžiai
I BURBIŠKIS. Klebonau
ja buvęs Uticos klebonas, 
kun. Uranas Žabiela. Ma
čiau jo didelį dvarą, kurį 
jis nupirko ir iš jo padarė 
bažnyčią, kleboniją i ir tar
pams namą, Jis geras gas- 
padoriūs. Pasistatė tvar
tus, daugiau Žemės pripir
ko ir gyvena sau, kaip po
nas/ ' •
•. KLAIPĖDA. Klaipėdoje 
buvau sustojęs pas kun. 
Nikodemą Petkų. Jis turi 
gražų namą. Kun. Petkus 
yra buvęs Brooklyno kle
bonas. Vaikščiojau po vi
są miestą. Gatvių parašai 
yra lietuvių ir vokiečių 
kalbose. Kaikur krautuvė
se žmonės nenori lietuviš
kai kalbėti. Buvau nuėjęs 
nusipirkti lietuviškų laik- 

[raščių. Matau lietuviškų 
I laikraščių ir klausiu ar tu

rite tokį ir tokį laikraštį? 
Krato galvą, būk tai nesu
pranta. Mačiau uostą, kur’ 
laivai atplaukia .Mačiau 
Balti ją. Norėjau ir su kun. 
Bartuška pasimatyti, bet 
jo tuomet nebuvo namie. 
Kun. Petkus mane labai 
gražiai'priėmė, vaišino ir 
nakvojau pas jį. Esu jam 
už viską dėkingas.

KRETINGA. Kretingo
je buvau apsistojęs pas 
pranciškonus. Jie turi di
dėlę, gražią mūrinę bažny
čią, kur laikiau sumą ir 
Vienas skaitytas šv. mi
šias. Vienas broliukas ap
vedė ir parodė ką jie turi. 
Dabar yra statomi dideli 
gražūs namai kaipo prie
glauda arba ligoninė, ro
dos, dėl senųjų žmonių. 
Yra mokykla, novicijutas. 

Bus daugiau. ..



Penktadieni*, Gegulės 24, 1936
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. STUDIO 
Lietuvis 

FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Puikiausi 
paveikslai už 

žemiausią

24 MILLBURY STREET 
Worce«ter, Mara.

Dial 6-1944

POPE OPTICAL 00.
ALBERT R. BARKER
Registruota* Optometristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dčl 
akiniu.

397 Main St„ Worceiter, Masz.

SOOTKOOS DRUG CO.
90A Millbury st TeT. 2-9875.

VIENINTELE LIETUVIŠKA 
VAISTINE WORCESTERY.T,

Mūsų uSpėciaV*.
^po-SaJve”

Geriausia mestis dėl ramatų ar 
kitu SkauduoHŲ. Mes patys darom 
ja ir Gnrantuojam. Pinigus migra- 
žfham Jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paStu su mielu noru biie kur.

5

Tel. 2-8186

A;J.KATKAUSKAS
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.

. Worcester, Mass...

- BILLING’S SQ.
TAILORS & CLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
Jack Eller Savininkai

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
senas drapanas ir filtras

Geriausia Lietuvis Siuvėjas
Tel. 56034 ? 345A Grafton St

Tel. 3-5710

6REENW00D DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.
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CHARBONNEAU’Š
Catholic Art Shop and

Į BODE STORE

| Lietuviškos Maldaknygės, žva
kės, Rašančiai, Stovylos, ška
plieriai, Paveikslai ir Rėmai 

Sulig Jūsų Reikalavimo-
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel. 54516
10 Trumbull St.,. Woręester

MODERNIŠKA LIETUVIU
. KRAUTUVE

UŽLAIKO ‘
JONAS B. BAŠINSKAS 

’ (SŪNUS)...
344 Millbury St. Tel, 5-5746
Nairfu, Ūkių, Pirkimo, Parda

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAŠINSKAS

(TŪVAS)

Pianos —r Rądios
GRUNOW 

ELEKTRIKINIAI
ŠALDYTUVAI. -

Parduodame lengvomis
Sąlygomis

Per 30 nitetiį! patenkinančiai 
turėjome reikalus su lietuviais

CHARBON'S
20 Trumbull Št Worcester, 

Tel, 49430 Mass.

WRTII P A RA P Intai darbuojasi Aušros !*****®**®*®««®®®««*®$®a**®*l»®^^ 
tŲjnUv Vniyy rnilAiB Draugijoje, TosJ!: t

• — draugijos pasišventimas, L
<r*»frtr'r bažnyčiai4 darbai tiesiog.;

neįkainuojami. Abelnai vi-i 
sos draugijos prie Aušros’; 
Vartų bažnyčios sutarti-i 
riftt riŠasi ir prakilniais' 
darbais atsižymi, kaip tai, 
šv. šeimynėlės dr., Mote
rų Sąjungos kuopa, LDS. 
kuopa, Susivienijimo kuo- 
pa ir kitos. Geras organi
zacijų stovis sudaro gerą 
parapijos ūpą ir už tai pa
rapijos dvasinis ir dorovi
nis stovis labai aukštas.

Prisiminus prabėgtuo
sius 10 metų, tų metų visą 
darbuotę; negalima kuom 
nors to jausmo nepaŽjmiė- 
ti. Todėl 10 metų sukaktu
vių paminėjimui rengia
mos tam tikros iškilmes. 
Sekmadienį , gegužės 26 biznis, duok, o mes jums 
dieną, tai Aušros Vartų j duosime. Tikietus parda- 

. parapijos- jubilėjinė diena. , -4 - * “
Tą dieną Aušros Vartų : 
bažnyčia pasipuoš, bus lai* i 
komos iškilmingos mišios, 
suma 10 :30 valandą, ppi- 
taikįritą pamokslą pasa- 
kys kun. Vaškas iš Ma- 
rianapolio Kolegijos.

• Po pietų ir ligi pat vėly
bo vakaro bažnytinėje sa- 
Įėję įvyks kalbos, sveikini
mai, linksmybės ir “Mins- 
trėl ŠhoyA Kadangi dau
giausiai linksmumo ir mu
zikos gabumo galima pa
rodyti su ‘Minstrel Show\ 
tad ir šioms iškilmėms 
jaunimas ruošia nepapras- 
tą “Minstrei Show”. čia 
pasirodys parapijos jauni
mas kaip gražiai organi
zuotas ir kaip moka gra
žiai ir naudingai veikti. 
Šių metų “Minstrei Snow” 
nępaprjSstšscMalyvduja iš 
100 narių choras, orkes
tras garsus solistai kaip 
p-lė J. Mitrikaitė, duetai, 
šokiai ir . kitokį šposai. 
Trumpas kalbas pasakys 
kun. P. Juras ir p. Adv. 
A. Milleris. Viskas tas į- 
vyks Aušros Vartų bažny
tinėje salėje, gegužės 26 
dieną, 2:00 valandą po pie
tų ir 8:00 valandą vakare, 
Įžanga 50 centų. ..

Dešimts metų sukaktu
vių minėjimas sukėlė žmo
nėse ūpą ir išjudino mintį, 
kad neužtenka tik paminė
ti, bet reikią ką nors pa
daryti. Nutarta išbaigti 
bažnyčią, kad toje vietoje, 
kur dabar linksminsi- 
męs* kitais metais galėtu
me melstis. Bažnyčios iš
baigimo sukėlimui kapita
lo rengiamas Darbininkų 
Dienoje (Labor Day), rug
sėjo 2 dieną, didelis kon
certas su dar didesnėmis 
dovanomis. Dovanų ski
riama net $1500.00: pirma 
dovana $600.00, .antra — 
$300.00, trečia $100.00, 
ketvirta ir penkta po $50.- 
00 ir 40 dovanų po $10.00. 
štai ką Aušros Vartų pa
rapijiečiai kalba: Pagelbe- 
kite mums išbaigti bažny
čią, p mes jums duosime 
gražų koncertą ir progą 
prie $1500.00 dovanų; pir
kite tam* įvykiui tikietų, 
kurie parsiduoda tik po 
$1.00. Įsivaizdink, tik iiž 
vieną dolerį gali dalyvauti 
dideliame koncerte ir lai
mėti konteste tūkstantį 
penkis šimtus dolerių. Tai

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS 10 METŲ SUKAK* 
’ ‘ TUVfiS . V
Šiais metais sueina lygiai 

10 metų, kaip įsteigta Au
šros. Vartų Parapija.. Pir
mutinės naujai įsteigtos 
parapijos pamaldos įvyko 
airių Šacred Heart salėje, 
gegužes 24 dieną, 1925 me* 
tais.

Pirmutiniu klebonu buvo 
paskirtas a. a. kun. Julius 
Čaplikas. * jis iškleboriavo 
beveik keturis metus. Mi
rė vasario Tr 1929 metais, 
.A, a. kun,^ J. Čapliko rū
pesčiu pastatyta, tik ne
baigta, dabartine bažny* 
čia.

Pirmos pamaldos 4 naujai 
statytoje bažnyčioje, skie
pe, įvyko spalių 24 dieną 
1926 metais. Prie a.a, kun. 
J. Čapliko vikaru virš vie
nerius metus darbavosi 
kun. S. Vembrė.

Po mirties kun. J. Čapli
ko klebonu paskirtas da
bar tebeklebonau j a n t is 
kun. K. A. Vasys. Jis kle
bonavimo pareigas pradė
jo eiti nuo liepos 7 dienos, 
1929 metų. Prie kun. K. A. 
Vasio vikarais darbavosi 
trumpai kun. XJ. Aleksa ir 
kun. K. Zaikauskas?. ’ tris 
metus kun. V. Puidokas ir 
dabar jau antri metai te- 
bevikarauja kun. Jonas J 
Bakanas.

Kun. K. A. Vasio pirmu
tinių rūpesčių buvo įvyk
dyti, dar a.a. kun. J. Čapli
ko sumanytą naujos kle
bonijos pastatymą. Klebo
nija baigtą statyti birželio 
30 dieną, 1930x metais. ;

Nežiūrint to, kad dide
lės skolos ir blogi" laikai 
parapiją slegia, visgi po 
vadovybe kun. K. A. Va
gio parapija iš palengvėlio 
slenka iš finansinių bėdų, 
o dvasiniai ir moraliniai 
vis kaskart kyla aukštyn. 
Ypatingai sustiprėjo jau? 
irimo ir bažnytinės prgani-, 
zacijos. čia gražiai gyvuo
ja Vyčių kuopa,- Studentų 
organizacija ir merginų 
Sodalicijos. Seiliau mergi
nos jautėsi, kad Sodalicį ja 
tai tik mažoms mergai
tėms, o dabar visai kas ki
ta. Pasidalino sulig am
žiaus į Marijos Vaikelių 
Draugija nuo X2 metų lig 
14 metų, į Sodalicijos pir
mąjį skyrių ligi 17 mėtų 
ir į Sodalicijos antrąjį 
skyrių visos suaugusios 
merginos. Dabar į Sodali- 
ciją priklauso virš 200 na
rių ir visoje didžiumoje 
suaugusios merginos. Jų 

J tarpe gražiai Veikia alto- 
j rių puošimo ratelis, litera* 

turis ratelis, vaidinimo ra
telis ir draugijinio aktin
game ratelis, Sodaliėija 
daug kreipia domės į ka
talikiškąją akciją. Naujai 
persiorganizavo Šv. Vardo 
Jėzaus Draugija. Vyrai 
dvasiniame darbe lyg buvo 
atsilikę, r Dabar jaunieji 
stojo į Šv. Vardo pirmąjį 
Skyrių, kaip ir priauga
masis skyrius, o visi vy- 

j resiiieji į antrąjį skyrių, 
z Darbas katalikiškoje akci- 

.joje vyrų tarpę eina spar- 
čiai. Moterys jau riųo se*

TOP DCADT F’C luL i Juvr LL d

SAVINGS BANK

i: ,

’ 450 MAIN STREET

’ WORCESTER, MASS. ;

Skersai Gatvės Nuo City Hali

Draugiško Patarnavimo Bankas

vineja ’Visi parapijiečiai^ 
agentauja p. J. Naudžius, 
o perka savi ir svetimi. 
Vienas atėjo ir nusipirko 
išsyk už $50.00, kiti po 
$10.00, na ir mažiau, kaip 
kas gali. Vieton pirkti sve
timų lioterijąš, dalyvauti 
arklių ar šunų lenktynėse; 
geriau paremti savųjų ge
rą tikslą. P^asipirkęs tikie- 
tą koncerte gali dalyvauti, 
gali ne, bet konteste vis-, 
tiėk dalyvauti, Ottai koki 
darbai ir užsimojimai Auš
ros Vartų parapijoje: De-

šimts metų sukaktis. Lin
kėkite mums gero pasise
kimo, b mes nuoširdžiai 
linkime jums.

Vienas is daugelio.

ŠV. KAZIMIERO PAR-JA

GROCERNE ir BUČERNE
c. . • . • • • • . « • •

JONAS ir ONA KUNDROTAI
SAVININKAI ... ' ■ '

63 PENN AVĖ. WORCESTER, MASS.
DIAL 5-6367

BEA’S BEAUTY 
ŠHOPPE

P-18 PetronSlė ParuliiliS, tavininkC

156 Green> Str. ant Kėlly sq.
Tel. 60055/Worcester, Mass. 

,-MEŽrtiVAlT^ dabinkitės pas 
s lietuvaitg

Finger Waves, Manicuring, 
Permanent Waving, Shampoo.

.įšalti ’fY"l,‘"t,ln'[l'l"'lT i'i'ii'i'r'~ Fl -' ■ -į I r

GREEN MOUNTAIN ■;
< DAIRY
SAVININKAS — JUOZAS

: BALTRAMAITIS
Worcester To VTebster Road
Visokių Valgių, Užkandzų ir 

f- Gėralų
PARDUODA

; Kai-tik Pravažiuosi Pirmų 
“TRAFFIC LIGHT“ kairėje.

“Daugiausia Geliu Už Jūsų 
Pinigus“ 

pas

GEORGE'S FLO WER
SHOP

30TrumbullSt.
Krautuvės Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524 
x< Gėlės siunčiamos per pasiun

tinį į visas, dalis, pasaulio“.

BILL'SLUNCH
Lietuviška Valgykla

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

Gaminame Išviešins ir skanius 
valgius. Malotnis ir greitas pa
taria vfma^. . Persitikrinkite; t
VINCAS ŠNARAS-Šavininkas

Dial 2-9025 ’ :

PARAPIJOS CHORO 
PIKNIKAS

Švento Kazimiero para
pijos choro nepaprasta Ge
gužinė įvyks sekmadienį, 
gegužės 26-tą, Maironio 
Parke. Gegužines pradžia 
bus tuoj po paskutinių nri- 
šių ir tęsis iki vėlumos. 
Choras prižada“ palinks
mint atsilankusius su gra
siomis dainomis, sportu, 
beano ir šokiais. Kviečią- 
rile vietinius ir visos Nau
jos Anglijos Lietuvius ne
patingėti imti dalyvumę 
smmumis. Komitetas susi
deda iš^sekančių asmenų:

Pirm. Aleksandras Anu
sauskas; kasos globėjai: 
Bernardas Dusėvičius, Al- 
phonsas Ginkus, Kazimie
ras Jogminas ir p-lė Pran
ciška Paulauskaitė; Val
gių ir minkštų gėrimų ko
misija t p-Įės Ona Jankiu- 
tė, Oria Orbickąitė, Marė 
Jogminaitė, Ona Jogmi- 
naitėj Marė Kučinskaitė, 
Marė Keršytė, Ona Matai
tytė, Vincas Bačkauskas, 
Jonas Valinskas ir Juozas 
Štrėimikis; Beano: p-lės 
Adelė Štreimikyte, Agnie
ška Laugalytė, Pranciška 
Pupkaitė, Matilda Aukšti- 
kulnytė, Ona Cėlšiutė, Ed
viną Karpikiutė, Ona Žu
kaitė, Angelė Stakeliunai- 
tė, Ona. Boblytė, Alena Za- 
leckaitė, Ona Frankiutė ir 
Ona Adamavičiutė. Skau
dos: Juozas K. Žemaitis, 
Pranas Paulauskas, Al- 
phonsas Ginkus ir Kazi
mieras Jogminas; Sporto: 
Julius Baškauskas, Jurgis 
Jasper, Kazimieras Lėkee- 
kas,Kazimieras Valatke- 
vičiūs, Juozas Ivaška, Pet
ras Balčius ir Kazimieras 
Sapulisr
Širdingai Kviečia Didysis 

Parapijos Choras.
DAR PRIE MOTINOS 

DIENOS

apie Moterų Sąjungos K 
kuojos parengimą Moti
nos Dienoje; tik ant nelai- 
mės tapo apleista vardai 
kėlių mūsų artisčių, kurio® 
gražiai pasirodė su daino
mis, būtent p-lė Bi Sidab- 
riūtė, p. Z. BiekŠienė, Julė 
Rbgliutė, M. Dęlionienė, 
Žemaitienė, ' Mūsų gabioji 
stauikinihkė p-lė G, Vaite- 
kunaitė pasirodė ne tik ge
ra smuikininke, bet ir gabi 
vaidintoja ir kalbėtoja.

Programą užbaigė kvar
tetas: — p. Tairikienė, 
Biekšienė, Žemaitienė . ir 
Delionįenė. pk Mileriene ir 
p,. žemaitis buvo akompa- 
nistais dainininkėms.

Tenka pastebėti, kad vi- 
sa šio vakaro programa 
buvo išpildyta musų jaunų 
šąjungiėcių. Taigi 5 kuopa 
jaunųjų tarpe turi gero 
dramatiško ratelio bran
duolį. Mūsų jaunuolės pri
valo pagalvoti ir imti ini
ciatyvos, nes tokio ratelio 
mūšų kolonijoje jau seniai 
reikia. \

Sąjungiečių gili padėka 
priklauso kun. S. Vembrei, 
kuopos pirm. M. Urmdnie- 
nei ir veikiančios, komisu 
jos pirm. -V. Liutkienei, 
kurių . pastangomis ir ne
nuilstančiu trūsu šis va
karas' taip* sėkmingai pra
ėjo. Rutvilę?

IŠ BLAIVININKŲ 
SUVAŽIAVIMO

Vakarienė

F. A.YIKNORA, M. D.
(VEIKSNER) 

Lietuvis gydytojas 
96 ‘Vemon st, Tel-5-7810

. Ofiso Valandos;
1042, 24 Diėnos,—6-8 Vakari

SEKMADIENIAIS-
SULYG SUTARIMO

WOROESTER, MAS8. ;

Tel. 5-6753, Namai Tel. 4-9141’ 
; ” 3-8760 j

FRANK J. BOBELIS
ADVOKATAS -

Office: 
683-642 / WORCESTER, 
SlaterBIdg. MASS.

.....J. -------- r»...

Tel-5-5452,. Namai—Tel, 5-2079 |V

JNTHONY J. MtLER |
ADVOKATAS ®

Office
406-408 WORCESTEJl,
Slater Bldg. . MASS.- ‘

I

Tel. 5-2576 Namai: 2-0911

KAZ. W, TAMULONIS Ž
ADVOKATAS . " 

• ■ ■' ’ • • ’ . ’ji
Office: ■ - ' 1

:. 527 ' WORCESTER, | 
Slater Bldg. ’ MASS. |

Ij^iiinitiaHMhiiitifflHiiiiiiihĮiu.ųiliiikHiiĄtiiti'naMuninnį^: 

•NATIONAL BOTTLINGi 1 COMPANY Į 
į Ložoraįčiai >— Savininkai I 
j Išdirbame gerus minkštus ge-š 
j rimus.. Geriausias patamavi-i 
Imas vakarėliams ir piknikams! 
| . bei išvažiavimams. - ’ i
T Tel. 3-6625 ■' • ■■/ i 
I 495 Millbury St, -į. 
I ■' AV'dKOĖSTHE,'MASS. Į 
j|i«iaiHlH,ita»aitaaHa^iMiiMAaiaLiiH«HiHiaaiAa»nHaaliUi»Hi.gJ

Tilpo grąžus aprašymas

Gegužes 19, įvyko Pilnų
jų Blaivininkų Naujos An
glijos Apskričio suvažavi- 
mas šv. Kazimiero parapi
jos mokykloje. Užbaigus 
savo posėdį, atstovai (ku?, 
rių, rodps, buvo 33) ir sve
čiai buvo pakviesti p. P. 
Mankaūs, vietinės 25 kuo
pos pirm., prie užkandžių, 
p po to pažiūrėti vaidini
mo “Liurdo Stebuklai”.

Prie gardžių užkandžių, 
pagaminta sumanių blaivi- 
nihkių narių, prisidėjo ma
lonios kalbos, kurias pasa
kė kun. Morkūnas; iš Ma- 
riąnapolįo, kun. Juškaįtis 
iš Cambridge, Mass. Pas
tarasis nuoširdžiai dėkojo 
parapijos vadui kun. A^ 
Petraičiui už priėmimą 
pas save suvažiavimo, o 
šeimininkėms už puikią 
vakarienę. Pd to, klebonas 
kuri. A. Petraitis, links
mais anekdotais išmargin
ta kalbą, sudarė jaukų šei> 
mynišką ūpą dalyviuose.

Nuoširdus ačiū priklau
so šeiniihinkėms, ponioms 
Landziuvienei, Kereišieiiei, 
Statkienei, Sidabrienei ir 
dar vienai, kurios vardo 
neteko sužinoti už jų triū
są virtuvėje ir prie Stalų. 
Taip-gi didis ir nuoširdus 
ačiū O. Landziuvienei, L. 
Pacekevičienei, O. Sidab
rienei, P; švenčioniškei, 
Mankįenęi, A. Morkūnie
nei, p-lei Rugeniutei ir p. 
V. Rimšai ir J. Švirskiii už 
suaukotus daigius.

Dvasia daro kūną turtin
gu. Šekspyras.

'—.... |
M. A. CIVINSKAS & 00, | 

LIETUVIS
Gr.aborius ir Balsamuotoj&s

340-342 Hardinę St. < 
-WORCESTER, MASS. 
Tl’f’ ■ • -. ■ t , ...

Atdara ■ .Tel..
Dieną, ir Naktį . Dial-5-5898.

fi.

! <;■■

Tel. 43Ž01 arba 43865 •

JUOZAS J. DIRSA
' ’Graborius ir Balsamuotojaš *

“Funeral Parlors” ir Namai 
ant ■ ’ •

13 ELLSWORTH ST. *

Išnuomojam Automobilius
• ' Visokiems Reikalams..

VERNONSTUDIŪ . ’!■

JONAS ČERNIUS-Savininkas -
' • L-

8 Vėmon St. Tel. 5-5575 J

VIENINTELIS ji
AVORCESTERIO Jį

FOTOGRAFAS |]

TĖMYKITE *'
Vėliausios mados plauku kir
pimas vyrams, moterims... ir 

. ' vaikams, ‘
Vyrams ir Moterims S5&

r

D. MAŽEIKA ir J. J01MB:
26 Ward St, VVorcester

*
’ 1 ' . 1 . fi-i

P . ' .sV '".J. : ' • • $

BLUE RIBBON DAIRY I
I MDSŲ VAKDAS GERAI ŽINOMAS .

5- 0945 ‘
6- 188922 Spruce Št f

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

MILLBURY FURNITUJS
COMPANY • '

.Baldai, Kilimai, Kalniniai ' 
Rakandai. Radios it Elvktri-;

, kiniai GRUN0W šaldytuvai

GLENWOOD ir ATLANTIO
Virtuvės Pečiai . ’ I

Gotos rtlšios baldai už Žemiau
sia kainų. Mokant tuojau arba

:' . j&imokėjimni. < -
Dial 2.5986 į

178-200 Millbury StJ
WORCESTERi

i'm . i - i.įw

••• . i

‘v ■

\ I

> s



Oefulėt 34, 1988 DARBININKAS

rorcesterio Žodis
GURDO STEBUKLAI

fTai gražus ir didelis 4 
įtų veikalas, reikalaująs 
paprastos scenerijos ir 
Bestingo prisiruošimo, 
įįa tinkamai suvaidinti, 
pja, to rūpestingo prisi- 
ĮbOŠimo kaip tik .ir stoka- 
»šio veikalo vaidyloms. 
Kriaušiai savo roles atli
pi tai neregė' Rože — P, 
pansoniutė, L, Taparaus- 
fclte, E. Klebauskaitė, O. 
įkaite, M. Laukaityte ir 
L Zaleckaitė.
Nemokėjimas savo rolių 
nesusilaikymas nuo juo- 

kur juoktis nepriderė- 
| gadino veikalą. Gal 
no kartu ir nebuvo gali
ma daugiau tikėtis iš jau- 
i vaidylų, nes daugelis 
K pirmą kartą pasirodo 
ienoje, tačiau patartina, 
ld pasiėmus rolę steng- 
psi kuogeriausiai ją at
kutinai išmokti, o užsilai- 
pmo scenoje tai prisižiū- 
ki, kur nors teatruose. 
Režisieriais > buvo: J, 
pirskas ir P. Mankus. 
ktų protarpiais gražiai 
įlbejo apie blaivybės rei- 
įlingumą kun. Petraitis. 
L Rugeniutė sudainavo 
an vykusiai solo ^Moeiu- 
į mano, širdelė mano”, 
įanu akompanavo L. Ta- 
Etrauskaitė. Vakaro pel* 
is paskirtas parapijai.

Rutvilė.

ir sūnų Donaldą. Teofilija 
Žaliauskienė yra sekreto
rė Vienoje žymioje teisi
ninkų firmoje miesto cen
tre. Krikšto tėvais buvo 
Juozas ir Uršulė Dapkų* 
nai, plačiai žinomi biznie
riai, nuo 29 Mendon gat
vės. . ’

ANTANAS ČIČINSKAS
Antanas Čiginskas, 44, 

nuo 38 Providence g-vės, 
kurs apsirgo dvi savaiti 
atgal ir praeitą ketvirta
dienį buvo nuvežtas į mie
sto ligonbūtį, mirė penkta
dienio. rytą, geg. 10 d. Ve
lionis Worcesteryje išgy
veno apie 35 metus. Paliko 
nubudime žmoną Aleną ir 
dvi dukrėli Marytę, Tere
sę, sūnų juozą, savo moti
nąViktoriją (Langvinai- 
tę), brolį Juozą ir seserį 
Oną Boucher. Geg.1 13 d. 
po iškilmingų pamaldų, 
kurias atlaikė kun. Aug. 
Petraitis, tapo palaidotas 
Notrė Dame kapinėse. Lai
dotuvėse gražiai patarna
vo graborius Juozas Dirsa.

Antano ir Teofilį jos Ka- 
įlaičiutės, Žaliauskų šei- 
iyna susilaukė antros du
rpės, kuri buvo pakriks
iu Magdalena Marija, 
padienio vakare, gegu- 
b 8-tą dieną, Šv., Kazi
miera bažnyčioj. Žaliaus- 
ų šeimyna gyvena prie 
fHoughton gatvės ir a- 
art naujos dukrelės turi 
Sūresniąją dukterį Daratą

PRANAS LAUGALIS
Šeštadieny,, geg.. 11 d. 

Belmont ligonbuty su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Pranas 
Laugalis, nuo 4 Marion A- 
ve. . Velionis buvo senas 
Worcestęrietis, čia išgyve
nęs apie 33 metūs. Paliko 
nuliudime žmoną Julę 
(Ginderiutę) penkius vai
kus — Agnietę, Ėdėardą, 
Julę, Jievą ir Praną, iš 
Palmer, Mass. Geg. 14 d. 
po iškilmingų pamaldų šv. 
Kazimiero bažn., kurias 
laikė kleb. kun. A. Petrai-, 
tis, kun. S. J; Vembrė ir 
kun. J. J. Bakanas, tapo 
palaidotas Notre Dame 
kapinėse. Laidotuvėse ma
loniai patarnavo graborius 
J. Dirsa iš 13 Ellšworth 
gatvės. M

f A

BROCKTON

Tel. 100 ❖

❖ BROCKTON
T'.
Y, Tel. 100

MOTOROLA 
AUTO RADIO 

BEST. ON MARKET 
' CASH BRIGE

$0 J50

■^Arosun^
GARSŪS GOODRICH TIRES Y 

■f 
Goodrich Safety Silvertowns su Y 
Life - Saver Golden Ply, Įrodyta X 
kad jie yra 3 kartus saugesni nuo .t.

■ its”; gauto iš greito važia- a

Tires išmokėjimui ♦(
Nėra ilgų tyrinėjimų, jokių nešina- 
gumų Tamstai. Visus susitarimus Ą 

; užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa- X
rodykite mums savo automobilio X 
“lisense” dėl identifikavimo, Ir nu-

( sistatyk sau pritaikintas lengvas y 
' išmokėjimo sąlygas. X

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk 
mums kiek galėsi mokėti. Užims y 
mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau uždėsime bilę kokį į- 

? ranki prie Tamstos automobilio.

"• L.'1irę irioji
♦> CHURCH & MONTELLO STS., BROCKTON, MAŠS. <♦

.■■■■■ ■: ■ ' ■ t

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ
KOLONIJOSE I

NASHUA,N.H.
BORO KONCERTAS IR 

"* TEATRAS
' Gegužės 5 d., 7 vai. va- 
are, bažnytinėje švetąi- 
ėj suvaidinta komedija 
Giliukingas Vyras”. Vai- 
įntojai buvo šie: S. Yesu- 
ličius, J. Tamulevičiūtė, 
L Malevičius, J. Sabaliau- 
kas, Y. Utkiutė, A. Ulcic-

KAZLAUSKAS
GRABORIUS

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

> Tel. 1961-R

kas, J. Karauskas, U. Ma
tulaitė, ir J. Swekla. Reži
sierius buvo Jonas Tamu- 
lioins. Programos vedėju 
buvo kun. Dr. A. Bružas.

1. Visas Choras sudaina
vo “Oi Žirge žirgeli” ir 
“atsisveikinimas Su Gi
ria”;; 2. Vienų- merginu 
choras dainavo “Aš už 
Jūrų”, ir “Užmik, Užmik” ;
3. Pirmas aktas ' veikalą;
4. Duetas p-lės J. .Tamule
vičiūtė ir N. MalevĮčiute, 
“Ko Liūdi” ir “Padarysiu 
Munšainėlio”; 5. Solo O. 
Verkauskaitė “Tyr o i i ų 
Kalnuose”; ir “Ak Myliu”; 
6. Solo V. Malevičius “Vai 
Aš PakirsČiau”; 7. Duetas 
Antanas Žautra ir J. Ka- 
rauskaš “Mudu du Broliu
kai”; 8. Duetas P-ne O. 
Skirkevičienė įr p-lė O. 
Verkauskaitė ■ Vos Aušre
lė” ir “Mergužėle Mano” ;

Į '-v+ '. Z I t <

9. Pabaigus antrąjį" veiks
mą visi aktoriai sudaina
vo aVilko Vestuvės”; 10. 
Duetas P-ne O. Skirkevi- 
Čienė ir j, Tamulionis “Su- 
batos Dainele”; piano A. 
Grausliutė; 11. Monologas 
“Cicilikas”, kuri vaidino 
L Sabaliauskas; 12. Solo 
j. Tamulionis “Ko Liūdi 
Motinėlė” (dainelė žuvu
siam lakūnui) ir “Tpruki, 
Tpruki”; 13. Vyrų kvarte
tas “ Ant Nemuno kranto” 
ir “Ženotų Bėdos”; 14. Ok
tetas r— “Verda Boba Ku
kulius” ir “Vanagėlis”.

Viekas labai gražiai pa
vyko ir visi buvo užganė
dinti. ■

to sveikino MSferų Šąjun-

“Šiandie, kada pasaulis 
apvaikščioja Motinos Die
ną, mums yra begalo ma
lonu pastebėti4, kad ir mū
sų žmonės, moka šią bran
gią dieną įvertinti ir . savo 
motinėlėms atmintį pada
ryti. štai viena draugija 
(Moterų . SąJftnga) užsi
prašė šį ryt giedotines mi
šias, kita X“Mergaičių 
Klubas) gėlėmis gražiai 
padabino altorius, ir ta 
pati draugija šį vakarą 
rengia linksmą priėmimą

, MIRĖ
Gegužės 9 d., po ilgos ir 

labai skaudžios ligos mirė 
Rožė Vaičiūnienė. Palai
dotą su iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis, šeš
tadienio ryte.

Ilsėkis ramybėje Viešpa
ties.

i EXTRA!
EXTRA!

r. Čia naujiena, kurios daugelis jau laukia išgirsti, 
l kad:
Fi f' Kainos už anglius
f Krito žemyn!
f • Žemyn!
t. ŽEMYN!. •
I Sužinokite kiek galima sutaupyki DABAR per- 
r kant dalį arba visą kiekį D, & H. CONE- 
į CLEANED ĄNTHRACITE anglių dėl Žiemos. 
F NAUJOS ŽEMOS PAVASARIO KAINOS, 
į LAWSON COAL &GRAIN CO. 
į 64AmesSt., Montello, Mass.

PUSRYČIAI ~
Gegužės 5 d. įvyko ben

dri pusryčiai Šodaliecių ir 
Marijos Vaikelių Draugi
jėlių. Laike pusryčių su
dainuota keletas dainelių: 
1. Piano solo — A. Graus- 
liufė; 2. Solo sudainavo O, 
Verkauskaitė; 3. Piano So
lo A. Treinavičiutė; 4. 
Solo sudainavo — J. Ta
mulevičiūtė..

Baigiant pusryčius kal
bą pasakė kun. Dr. A. 
Bružas.

MOTINOS DIENA IR ŠV. 
JUOZAPO LDS. PATRO- 

NO ŠVENTE
Klebonas prieš pamoks

lą pasveikino LDS. 65 kp. 
narius, džiaugdam a s i s, 
kad prieš tą dieną suspėjo 
įdėti šv. Juozapo naują 
langą, kuopos auka, ir 
linkėjo kuopasekmingiau- 
šiai darbuotis ateity. Po

...■•j Ant . 'y 
ASMENIŠKO PARAŠO 
NUOLAT DIRBANTIEMS UŽ 

ALGĄŽMONEMS
•Be jokių, žirantp/užstatu ar 

morgičių.,. .'
•Už $50.00 paskolą, kurį at
mokama penkiomis mėnesi
nėmis ratomis, kainuoja tik 
$4.50 —Kaina priklauso nuo 
laiko kiek pinigai laikomi.

•Atmokejimai gali Mti mė
nesiais ar- savaitėmis; kaip 
patogiau ild 2Ck mėnesiu.

•bidesnės sumos iki $300 ga
lima paskolinti per mūsų 
draugiškai mandagu finansi
nį patarnavimu.
Leista Valstybės Banko Pept

LibenseNo. 104
KENNEDY BLDG.

142 Main St., Brockton
Ofisai irgi sekančiuose 

miestuose:
Boston —. Wbroeiter 

Norwood Athol.

t r savo motinelemšrNeabejo- 
jame, kad šiandie visi a- 
teis Bažnyčion pasipuošę 
gėlėmis, kad didėlis skai
čius priims šventą Komu
niją, motinėlių intencijai; 
žodžiu, kad nebus nė vie
nos šeimynos, kur motinė
lės veidas nenušy&tų susi
laukus nuo . savo vaikelių 
Širdingų sveikinimų, mei
lingų dovanėlių.” 
Kuopos Korespondente

ATHOL, MASS.
Gegužės 13 dieną įvyko 

Lietuvos Vyčių 10 kp. Va
karas Motinas, pagerbti. 
Dalyvavo visos motinėlės. 
Vyčiai pavaišino skaniais 
užkandžiais. Po užkandžių 
įvyko kortavimas. Buvo ir 
muzikantai: J. Janušonis 
ir P. Klebauskąs. Kas no
rėjo šokti, šoko. Motinos 
skirstėsi į namus labai pa
tenkintos. Jos yra dėkin
gos vyčių kuopai. Patarti
na visiems sūnams ir dūk* 
terims priklausyti prie L. 
Vyčių kuopos, nes toji or
ganizacija, suteikia džiaug
smą ir naudą tėvams.

; ‘ . Ten BūVusi.

PARAFUOS PIKNIKAI
Parapijiečių ir draugijų! 

kiniai praeitą sekmadienį 
debonas kun.t Puidokas 
raskelbė sekančiu laiku į- 
vykstančius parapijos pik
nikus:

Pirmas piknikas; birže
lio mėn. 23 d.; antras, lie
pos 21 d. ir trečias rugpiū- 
Čiol8d.

Vieta parengimams nu
matyta ta pati kaip ir pra
eitais metais, būtent, Ly
gos gražusis parkas.

ŠLIUBAS 
šeštadienį, geg. 25 d. š. 

m.> Ona AmbroleviČienė ir 
Drobnis Vladas rengiasi 
iškilmingam amžino mote
rystės sakramento priėmi
mui. Po jungtuvių jauna
vedžiai žada vykti į vasa
rinius kurortus “medaus 
mėnesį” / praleisti.

KRIKŠTAS
P-nam Stepučiam pąva- 

sario “Garnys” atnešė do- 
yanų — sūnų, kurs praei
tą sekmadienį per krikšto 
sakramentą tapo geru pa
rapijiečiu, priimdamas sa
vo tėvo Praifuko vardą.

Krikšto tėvais buvo: H. 
Grigaliūnąitė ir P. Grigą* 
liūnas. / .

LOVVELi., MASS.
MILŽINIŠKAS KORTA- 

VIMO VAKARAS PAVY
KO

Pereitą ketvirtadieny 
(geg. 9 sd.) nariai-ės mūsų 
parapijos surengė taip va
dinamą “Telephone Bridge 
Party”. Tai pirmas toks 
vakaras mūšų parapijos 
istorijoj! Žaidime vartota 
šuvirš 300 stalų — žaidė 
bei dalyvavo suvirš 1000 
žmonių!!

Kleb. kun. P. Strakaus- 
kas aplankė daug namų, 
kur įvyko žaidimai. Viską 
tvarkė pats klebonas. Jam 
asistavo Ona T. Dirsąite ir 
keli komiteto nariai.

Komitete buvo sekančios 
šeimininkės : Alena Kašė
taitė, P, Aliukonytė, Uršė 
Žukauskaitė, Mari j o n a 
Pelkevičiute, Joanna Ta- 
makauskaitė, T, Barisiutė,’ 
Marijona Bojnovskienė, 
Kazlauskaitė, O. Kučins
kaitė, B; Janulis, M. Krau- 
čiūnaitė, V. Adruskevičiu- 
te, E. Drevihskaitė,v O. 
Matkevięiutė, A. Alabur- 
da. S: šukšta, T; Karšokie- 
nė ir R. Gendreau.

Dėkoja klebonas ir ko
mitetas visiems-oms, ku
rie dalyvavo, aukavo ir do
vanojo dovanas.

Kiek pastebėjau visiems 
nepaprastas “Tęlepho ne 
Bridge Party” patiko ir 
laukia kito tokio panašaus* 
vakaro!

SYKES & SY KĖS 
E A Sykei ir B. U Syku 
IMTUVUI ADVOKATAI 

J Ofisu: 
BAMBOM BLOOK 

. 681 Wuhingt<m St.' 
K0RW00D, MASS, 
Tel. Noarood 0330

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė, 

J Tel. Nomood 1020

DUNDULIS LUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir šviežius 

: . valgius
ATDARA:.

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

Nonvood, ‘ Mass.

Tel. Norwood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS
REALfeSTATE

: - . ■ INSURANCE 
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

Laivakortės visoms linijoms
Teisingas Patarnavimas
1122 Washington St., 

Norwood, Mass.

MORRIS SHOE STORE'
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ * ŠLIPIŲ
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER. GLOBĖ 0EVERYKUS
. Darbinius ir Šventadieninius

1152 Washington St., 
Norvvood, Mass.

EDW. V.WARABOW 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTO JAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Mbntello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

Tel. 3368

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS, GRABORIUS

Virs 13 metų kaip tarnauja
Lietiiviams Mbntello ir apylin-

■ k$ib.
Laidotuvių įstaiga:

124 Atneš St., Brockton, Mass.
gyvenimo vieta: .

25 Enterprise St., Brockton

WESTFIELD,MASS.

1DEAL PERSONA
HIMNU ASSOęHĮĮpN

|

INCORPORATED

KONCERTAS
Sekmadienį, gegužes 26 

d., 7:30 vai, vakarė, Šv. 
Kazimiero draugijos; salė
je, mūsų gabūs choristai, 
vargoninkui Januškevičiui 
vadovaujant, rengia kon
certą. Girdėt, kad net ir iŠ 
kitur atvažiuos artistų pa
sižiūrėti bei lenktyniuoti 
su mūsų choro artistais. 
Todėl yra sutrauktos ge
riausios pajėgos, kad Žiū
rėtojams davus tą, ko visi 
tikisi. Tad prašome kaip 
Westfieldiėčius, taip ir to
liau gyvenančius lietuvius 
atsilankyti. ,

MARATHOHIAN HAT
CLEANING CO. | 

Pataisome ir Nuvalome I
■ Čeverykūs . ’ i 

; Ar jau užėjote į mūsą naują I
■ Vietą? |

i Mes atliekame visą eilę skrytie-1 
įlią valymo ir čeveryką taisy-| 

mo garbus, su vėliausiais f. 
į • . Įtaisais. • 
= Garantuojame savo darbus. | ’ 
Į Kaip praeityje, taip ir ateityje | 
| f atliksime jūsų darbus. i ‘ 
Į PrleSais Brockton National Babk | .
Į 93 Main St., Brockton, Mass. ! 

------------ ----------- -jį Tel. 3685 ‘ | 
Rūdininkas.

:AR tamstai rkikia
PINIGŲ?

PRAKTIKA
Sparčiai ruošiasi mūsų 

sportininkai - baseball’i- 
ninkai. Tikime, jog už sa
vaitės kitos ratelis bus su
darytas, o tada ieškos op- 
ponentų. Kviečiame visus.

5

J Mes esame pasiruošę padėti Tamstai paskolinti^
į r tokią sumą, kiek Tamstai yra relkalingk.
| : Mūsų savaitims atmokėjimo planus bus 

Tamstai patogus.
n 
.h.

i! •

I Crescent Credit Union ; 1 ■ 
S 63—65 EAST ELM STREET.,-ii
!j PRIEŠAIS CITY HALL, BROCKTON, TEL. 4474 |!

U u u .
<

Ą
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LIETUVIU DARBININKU DIENA
r Romuvos Parke, MonteUo, Mass.

—    —  ————-—'——   —   —  i, , ■ ............

Pennsylvanijos Žinios GEGUŽINĖ’ GEGUŽINĖ!,

SHENANDOAH, PA.
Kun. J. A. Karalius ir 

kun. A. j. Degutis, perei
tą pirmadienį ir antradie 
nį, dalyvavo Keturdešim- 
tės pamaldose, Sald. šir
dies bažnyčioje, New Phi- 

"ladėlphia. ’
t KORTĄVIMAS

Sodalietės rengia korta- 
vimo pramogėlę bažnyčios 
naūdai. Sodalietės uoliai 
darbuojasi ir daug gražių 
ir naudingų dovanų surin
ko ir daugelį bijietų par
davė. Kortąvimąs įvyks ai
rių mokyklos svetainėje, 
gegužės 31 d. Visi kviečia
mi.dalyvauti. Įžanga 50c.

VYČIŲ VEIKIMAI
Vyčiai rengia “pikniką^, 

kuris įvyks Laudeman’š 
parke, birž. 2 d., Vyčiai 

^stengiasi visomis pastan
gomis, kad gklėtų aprūpin
ti didžiausią minią žmo
nių. . , , ’

Visi kviečiami atsilan
kyti. Bus’ai išvyks nuo 
bažnyčios po kiekvienų mi
šių; paskutinis hus’as iš
vyks 1:00 vai. po pietų.,

. MISIJŲS
Misijos kum 

skelbtos moterims, pasi
baigė sekmadienį.
.Moterys kasdien skait- 

' lihgiau lankėsi išklausyti 
pamokslų«ir dalyvauti pa* 
maldose.

Išpažinčių klaušimas į- 
vyko ketvirtadieny.

Šventoji valanda buvo 
šeštadienio^ vakare. Palai
minimas vaikams sekma
dienį po .pietų.

Sekmadienį,. motė rys 
skaitlingai priėmė šš. Sa
kramentą.

Šią savaitę prasidėjo vy
rų misijos^ Pirmoje, dieno* 
je vyrai gan skaitlingai 
atsilankė, Misijonieri u s 
ragino, vyrus tapti misijo *1 
nieriais ir atsivesti su sa
vimi kitus vyrus, kurie, 
dar nedalyvavo misijose.

‘Tutis”

^PHILADĖLPHIA, PA.

T

"t • '

NO VVAITING
7A

NO INVESTIGATION

j
iįiįį

YOUR CREDIT IS 
GOOD HERE

Regardiesa of your esperienCes 
. elsewhere—comę here'and. we 

vrilt- make it easy fbr you to uše 
our Modern Pay Plan.

NO EfflBRRRflSSMENlf^''
. il:l i

EASYTERMSON
AUTORADIOS

. Nawyou toq can 
tnioy a raillo in 
your c*r. Lct u> 
ftirė you a dem- 
pnatration. ... 7

Fa,« Sm.fl AmevntVf««M,
" ” BkrTERIES

"Any nlza fot 
any.Car.

I EASYTERMS
To Sult You

Our new Modern Budgct Pdy Plan mukęs it 
very easy to buy the Tires you’ve ahvaya 
wanted—the famousHood Whitė Arrow Deluse 
-r^with the scnsational new Speed Sįhield fea- 
ture for greater safety. Even with this added 
Pfotection Hood Tires cost no mare than 
ordinary tires.

EASY TERMA
* Unbęlievablel—our new Modern 

Budįet Pay Plan—Yes SIr! A plan 
deslgned fot ūse by everyonė and 
to fit eyeiyone’s needs. You make 
your seleetion, arrunge thetermsto 
your Hking.and we-wiU' install'free 
—all in a vėry few minutes—Unbe- 
Hevable.butTRUE—we mean what

Ywe ad vertise. ‘ •

1 NO EXTRA CHARGES

BUDGET 
PAY PLAKI

To Our PĮintcd tist

Schedute of Weėkly PiaymentB
HOOD PAtRIOTS

ŠtŽEr TERM DOWN 
fAYM’T

4.50x21 
4.75x19, 
5.00x19 
5:25x18. 
5.25x21i
v

Only5®c 
Only 550 
Only 55c 
OnlySOc 
Only 55c

Nohe
None
Nbn6 •
None 
None"

Fully 
Guaranteed

\ 663 ■.

THO.M PSON T [RE CO
turėtų užtekti, ar nė po
nai socialistai ? Taigi pla
čioji visuomenė turi teisę 
reikalauti apyskaitų ir į- 
vykdinti antrąjį skridimą. 
Visuomenė sako, kad $35,- 
000 užtenka ir daugiau nė 
cento socialistams. S.

Kairieji tautininkai - so- 
. ciąlistai ruošia taip vadi

namas aviaėijij dienas tik
slu pasipinigauti. Surinkę 
apie $35,000 dar nori dau
giau. Pernai apvylė visuo
menę skridimu, gali tą pa
tį padaryti ir šį metą./Da
riui - Girėnui užteko iš vi
suomenės apie 8 tūkstan
čių dolenių, o Vaitkui ne
užtenka $35,000. Kame da
lykas, ponai socialistai?; 
Reikalaujame i š d u o t į 
smulkmeniškos apyskai
tos.

Lietuvos kūrimąsi soęia- 
listai šaukės/‘Lietuvai ne 
cento”! šiandien jie nori 
pasirodyti dideliais ‘pabi
jotais. Ruošia skridimą, 
kad “iškelti Lietuvos var
dą”. Tai veidmainiavimas. 
Socialistams ne Lietuvos „ _
vardas rūpi,, bet visuome- žadinus dalyvių širdyse 
neš pinigai. Plačioji visuo- meilę ir prisirišimą prie 
meųė sudėjo $35,000 an- didžiausių žmogaus brau
tajam skridimui. Rodos, genybių, būtent, tikėjimo,

O.

Aušros Vartų parapija 
kas metą, nuo pat savo įsi
kūrimo, iškilmingai apvai- 
kšęioja Motinos Dieną, bet , 
šiemet gal visų įspūdin- 
giausiai. *

. Bažnyčioje klebono pa
mokslas, svetainėje prieš 
pradedant programą kle- 
bono įžanginė kalba,: dai
nos, vaidinimai, žodžiu vis
kas sudaryta taip, kad pa
reiškus pagarbą, meilę ir 
dėkingumą motinai ir su-

doros ir savo, šiame atve
ju jė mūsų lietuviškos kal
kes. .

Po rūpestingo, matyt, 
pasirengimo, po tinkamo 
visų veikėjų Savo uždavė 
nio išpildymo, ūpas pas vi
sus atsilankiusius susida
rė tikrai jaukus, švelnus, 
malonus. Net svetimtau
čiai miesto majoras su 
žmoną — ir tie paskendo 
bendroje nuotaikoje. .
Programa turtinga. Svam
biausios Jos dalys: Maža
sis Choras, Didysis Cho
ras, Antanukas Našlaitis- 
ivaizdelis, Piano, Lėlių šo
kis — drilius, Godok Tė
vą ir Motiną Tavo —. dra
ma — M. Mitrulytės vei
kalas ir pagalios M. Mitru* 
lytės -J;
sudainuotas* tikrai artis
tiškai sukėlę trukšrftiri- 
giausį delnų plojimą.^ Rei-

liuje tikslus
‘ 

žavėjo akį.

-f M. Mitrulytėg _vei- 

lytės —'vąrgoninkes solq, 
sudainuotas* tikrai artis
tiškai šukele ‘trukšrftiri- 
giausį delnų plojimą. Rei
kia dar paminėki, kad dirį- 
liuje tikslus kostiumų 
spalvų suderinimas žavėti

H

A • ■
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meniškai, kad “važiuoja-! yardų be poilsio --rekor*- 
me, ir veŽamės savo visas, ^as tolio ir laiko................. 2
gražiau s i ą s merginas”, Moterų paslaptys; deį-4 
A, aa... manau sau! Gali ™ollnC3 r'”,° 
būti ir labai gražių pažin
čių... O jų merginos tokios 
gražios ir simpatingos.
Neliksiu ir aš.

Norwopda jaunimas, sa
ko, “Mes užkariausime vi
sus. Mes, — sako jie -—tu
rime gražių ir smarkių 
vaikinų, bet mūsų puikios 
ir merginos. Kad trepte
lėsime Romuvoje, tai net 
Norwoodebusgirdėt.Ne’ 
sinori tikėt, kad jie galėtų

Visi juda, ruošiasi Gegu
žės 30 d. vykti į gegužinę 
iš visų kolonijų. Iš * Cam- 
bridge rašo p. šakalys, 
kad “važiuosime automo
biliais j ir traukiniu, kiti 
vyks bus’ais.

Lovvelliečiai rašo, kad 
vyks dideliu bus’ū, netik 
jaunimas, bet ir sėnesnie- 
ji. Mat Montelliečiai labai 
nuoširdūs ir Vaišingi. Lo- 
welliečiaitaižino irsako: 
“pašuminsim’r -

Lawręnce tik juokiasi;L“subytint” * So. Boštonie- 
Jie smarkiai organizuoja- ’
si važiuoti bus’ais. Jauni
mas bendrai su sėnesniai- 
šiais organizuoja grupes. 
Man teko .sužinoti, kad bus 
jaunimo tarpe ir p-lės ši-’ 
moniutė^ Vęličkaitė, Kva- 
raciejute ir kitos.
. . Iš Nashua vyksta visas 
jaunimo klubas. . Man teko 
sužinoti, kąd bus ir jų my
limasis vargoninkas p. J. 
Tamulionis, dzūkas.5 Net 
ir patarlėryra dzūkiška a- 
pie dzūkiškus šposus:1 
“Atvažiuoja dzūkas kietas 
lyg bužukas, ką tik priva
žiuoja, tą juokais pravirg- 
džia”. ■..

'Taip ir nashuaieciai, jie 
juokais pravirgdžia. Gir
dėjau, kad jie priklausys 
prie Dr. Budreckio “Tug 
oi War” —- Tai yra šposų 
karės..' -

Iš ‘ Hąverhill praneša, 
kad . ,yyks automobiliais, 
mat šitos kolonijos darbi
ninkai labai giminingi dar
bu. Šančiai moka pašumic. 
Anot mūsų tetulės. Vaišin
gi, kaip lietuviai.

Provįdenciečįai neąpsi- 
leidžia. Rašo p. Dzekevi- 
Čius, ir p. čįočys man as-

meilės prie vyrų. Kažin ar*, 
vyrai pasiduos moterims

Okiek čia pažinčių!.. In- rt 
viskas už dyką!! •nlj

Valio visi į gegužinę, Ro- ”4 
muvoj... nes viskas įvyks: z 
gegužės ŠO-oj, MonteUo;
Mass. 4 . Kviesiys^'tį

LOS. GEGUŽINĖS 5
BIIIETUKM ; 3

LDS,v Naujos Anglijos1^ 
Apskričio Gegužinės ren*^ 
gimo sekretoriatas išsiunj,^h

cius. ’
So. Bostone, tik ir šne- cj___  ______________ __

ka: Kaip važiuosime? Ką tinejo įvairiose koIomjoseySį 
dainuosime? .Ką matysi-parėmimui LDS. geg. 30-u5/ 
me ? Ką sutiksime ? Juk į sios Gegužinės bilietukus. I * 
tai visos Naujos vAnglijos Bilietukai LDS. narių itL<^
didžiulis kermošius!. Sp. prietelių smarkiai platina-;12į; 
Bostoniėtės merginos jau- mi ir jau dalis galiukų surast 
sdamos gana simpatingos “cąsh” grįžta sekretorija-j-S 
tariasi užkariauti ne vieno tan. šiomis dienomis jau 
širdelę. “Fain”, merginos, prisiuntė pinigus ir išpar-,r>į 
“Goodluck”. Jūsų dabar įduotų bilietukų galiukus 
laikąs. . I šie asmenys: . A. DzekevkiSj

'Brocktoniečiai žino, kad čius iš Providence, R.
bus daug svečių iš visų ko- LDS. kp. sekretorius vienais.^ 
lonijų, tai jie dabar dirba dolerį; Kaz* Nadzeika iš /. 
dieną ir naktį. Man. B. B. Nashua, N. H., LDS. kp, ; 
sakę, kad jis bus.su “kni- sekretorius vieną dolerį; 
ckers” ar baltomis kelinė-j v. širka iš So. Bostono*, 
mis. Klausiu kodėl? Sako, LDS. 1 kp.. narys ir rėmė-; * • 
pats matysi, kaip būsi Ro-( jas vieną dolerį; Andrius^" 
muvoj. Koks čia šposas ne- (Zaletskas iš So. Bostono^ 
suprantu. Ir daug ko ne- LDS. 1 kp. narys, priėte*“* 
suprantu. Įdomu bus vis- lius-rėmėjas, vieną dolerį/’-’ 
kas patirti. A, kad grei- Nuoširdus ačiū pirmiem^ 
ciąu ta gegužės 30-ji. Jo
kiu būdu neliksiu namie.-

Tik pamąstykite! Įža#-1 
gos nebus. F 
Merginos lošia basėball. 
Sporto Olimpiada: Šoki
mas į dangų;; lėkimas į to
lį; ritimas žeme; kirtimas 
oro; T

Bilietukai LDS. nariui#?:*

ačiū pirmiem^ 2 
mūsų LDS org. priete<^ 
lianas. i - Sekretorius:* 

' • [n., .----------------------------- ---------

■n r >

ošia basėball. JONO KM!TO EILES 'į! 
z Tai gražus mūsų išeivi- jį 
jos įžymaus poeto kun.

eilių rmkh į 
šimto ligi dėvynių šimtų nys. ; . . • . . ? /g

L. D. S. Naujosios Anglijos Apskričio, į

GEGUŽINE.
\ Tai gražus kultūrinis 
darbas; čia ^.Amerikoje 
mums taip' labai reikalin
gas. Malonu, kad Čia gimu
si panelė M. Mitrulytė, 
taip uoliai ir taip sėkmin
gai tą darbą varo pirmyn

. Dalyve 
■. . ■ * * ’

40 VALANDŲ ATLAIDAI

St. Clair, Pa. — 26 d. šio 
mėnesio, įvyksta čionai 40 
valandų atlaidai. Laukia
ma daug svetimų kunigų. 
Pamokslus Sakys: sekma
dienio vakare t. yra pirmą 
atlaidų dieną kun. Garmus 

’iš Reading; antrą dieną 
pirmadienį pėr- sumą kum 
Valančius iš Philadėlphia, 
o vakare kun. Žvirblis, Do
minikonas, -neseniai atvy
kęs ’iš Lietuvės. Antradie
nį, pėr sumą kum Klevas, 
vakare kun. Draugelis iŠ 
Kaštono. Daugelis parapi
jos narių1 dar neatikę vely
kinės. ' Taigi tikimės, kad

Ketvirtadieni

Gegūžės-May30,19353
Romuvos Parke

4

Gegužinės programa prasidės 11 vai. ryte ir tęsis iki vėlybos nakties.
Ši GEGUŽINE —. tai Naujosios Anglijos lietuvių susipažinimo, atnaujinimo 

pažinčių ir džiaugsmo švente. Tai šventei viskas prirengta: parkas papuoštas, 
šokiams svetainė išdekoruota; daug įvairių patogumų. s

1 vai. po pietų. So. Bostoniečių Mergaičių. sportininkių ratelis loš “Basėball”**,
(Softball) su MonteUo mergaičių sportininkių rateliu. Tuo pačiu laiku saleje pra^M 
sidės šokiai 7- dykai. / 1

2 val. po pietų vadovaujant M. Grigųi prasidės Sporto Olimpiados pirmoji J
dalis, būtent: Buhning High Jump; Running Broad Jump; Role Voult; Shot Put; ! 
ir 100 yards; 440 yards; 880 yards lenkt-ynes. ‘ < i

3 vai. pp. vadovaujant Dr. Budreckiui įvyksta antroji dalis Olimpiados, bū- 
tenti/^Tug of War?> žemaičiai - Dzūkai - Kapsai - Zanavykai - (Sandrai ir K^* d 
piškėnaiž— krės šposus. Moterys parodys, kaip myli vyrus. Kačergų kova, ir tfc >

4 valandą po pietų — gausioms dovanoms įrengta “Beano Party”.— j

5 valandą po pietų — Chorų Dainos Kontęstas.—\ j
Po tc/seks įvairūs šokiai “check dance” prie šaunios orkestroš, iki vėlumos, I 
Muzika, dainos, sportiški Šposai ir rimtos lenktynės M rungtynės bus per* *

duota didžiuliais garsiakalbiais, taip, kad parke visi galės girdėti.
NEI I PARKA, NEI Į ŠOKIUS ĮŽANGOS NEBUS. YIS^ POPIETĮ GALB-

' . . SIME ŠOKTI DYKAI! . . .
Valgiai ir gėrimai nupigintomis kainomis. Bus įvairių? laimėjimų. Linksmin

kis ir džiaugkis sulaukės gegužės 80 d., nes tai bus nepaprasta proga visus pažįs
tamus bei gimines susitikti ir pasivaišinti. Visi nuoširdžiai kviečianti atvykti. j 
,x‘ , BENGBJAL -J

bus.su
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į - PASKUTINIS ALTO- Šis Pranciškonų Vienuoly- 
r ftlAUS IR ROŽANČIAUS no lankymas, tai metinė 
r DR-JOS KORTAVIMO " 

VAKARAS
- Paskutini& Šio sėzoną Al- 

ĮtMaus ir Rožančiaus dr- 
pfcs kortavimo vakaras į- 
t fyko penktadienį, gegužės

d. Komisija susidedan- 
iš sekančių narių: Val- 

įftčkiene Pranė, Valaikįenė 
Ifendruta, Valtarienė Ona, 
k Varnauskienė Zofija, Vaš- 
Ikevičienė Magdė, Venckie- 
f M Ona, Višniauskienė Ma- 
| gdė, Zabtockienė, Anelė ir 
I Šukaitienė Mare darbavosi 
į gan rūpestingai, kad šis 
e paskutinis Altoriaus ir 
f Rožančiaus dr-jos vakaras 
I pasisektų, žmonių nors ir 
Į nebuvo perdaugiausiai, tą- 
|8Au parapijai pelno liks 
f #pie $1001 Ypač daug pasi- 
| darbavo šios dr-jos pirmi- 
E ninkė ponia Stepone Šilan- 
| ekiehė.
I PIRMAS PARAPIJOS 
E PIKNIKAS
Į Firmas 1935 m. vasarinis 
f parapijos išvažiavimas į- 
tvyko senoje vietoje, Arion 
| Park, pereitą sekmadienį, 
į Diena buvo graži ir publi- 
I kos buvo pilnas parkas. 
| Suvalgyta 300 svarų žu- 
tvių, 50 svarų dešrukių, pq- 
In katilų vėžių sriubos. 
|Felno parapijai _ bus arti* 
rssoo. Už gražius šio išva- j 
g feavimo vaisius ypatinga 
i garbė priklauso gaspado- 
I riui ir jo padėjėjams. Vi- 
Usos šeimininkės, vyrai, 
^jaunuoliai ir mergaitės 
į dirbo sušilę,, kad patenki- 
į.hns minios reikalavimus, 
K nes visas pikniko darbas 
į buvo atliktas nuo 3-Čios 
r valandos po pietų iki 7 va- 
g landai vakare.
t . Antras vasarinis išva- 
fcžiayimas įvyks tame pa- 
| čiame parke ne 4 dieną lie- 
| pos, kaip tai būdavo kitais' 
& metais, bet 14 d. liepos. .■
| ANTRA ŠVENTA KE- 
t LIONE Į WASHINGTO- 
I ■
E • Kaip tenka sužinoti tai 
B antra šventa kelionė įi 
B Pranciškonų Vienuolyną;' 
K Washingtone, žada /būti 
B daug skaitlingesnė, negu 
E pereitais metais. Tos ke- 
B lionės dienotvarkė bus se- 
|hanti.
j. -vRyte,8 vai. Bušai išvyks, 

litro Šv. Alfonso Sales. 
į>;9:30 vai. Įėjimo procesi-

‘4 ir šv. Mišios. Šv. mišių 
Rike galima bris eiti prie 
įv. Komunijos.
;* 12 vai. Pietus, 
r Po pietų —

|į-*l vai, Paaiškinimas įvai- 
įįpių Vienuolyno įdomybių.

3 vai. Kryžiaus Keliai 
vienuolyno darže.
L. 4 vai. Palaiminimas su
&Š< Sakramentu.
[r 5 vai, -Rus’ai grįžta į 
įfealtimore.
-/Antra Šventa kelionė į- 
Jvyks Šeštadienį, birželio 1 
,<5L pačiame gražiausiame 
|metų laike, kuomet vie- 

aiolyno rūpestihgai pri
tūrimas daržas bus pas
pendęs rožėse, šv. mišių 
(rike giedos Tėvų Pranciš- 
ronų choras. Bilietas į a- 

puses bua’u. tik $1.25.

Trejoms; Jonas, jolnigas V. Karkatiskas, ku- gūžės 28 dieną, pas p. Ja- 
ii Tninrinnnnv rirnu/in nABTtr fį1 sūnus — B. Kazakevičiusj'nigas J. Valantiejus apie 98
U WATERBDRY SAVINGS BANK j - G. JenkeHunaiterjšoZ parapijos įskūrimą^ir 
J . __ * l Darata, senutė našlė — S. ——i—-
f WATEBBUBY, (MJNNECTICUT ir Matulytė; Pranas, našiai’

«K. Kavaliauskas; Te
kus, Žydas — A. Kveda
ras; valstiečiai ir valstie
tės •— choro nariai. Muzi
kantas J. Savonis. i 

Vaidintojai savo roles 
atliko labai gerai, ypatin
gai S. Matulyte ir A. Kve
daras. \ /

Po vaidinimo koncertas. 
Pirmiausiai Jaunamečių 
choras, vadovaujant varg. 
K. žalnieraiČiui, sudainavo 
keletą dainelių. “Tap dan- 
ce,hpašokop.Zdanytė. So» 
lo ir duetą sudainavo O. 
RiŽauskaitė ir S. Matuly
tė. Taipgi gražiai sudaina
vo oktetas. 7

Pp. V. ir O. Sintautai iš 
Hartford sudainavo solo 
ir duetą. Publika jiem ne
sigailėjo aplodismentų. Ši 
porelė tikrai Dievo apdo 
vanota talentu.

Scenoje pasirodo krt. 0- 
na Katkauskaitė. Ji savo 
dainavimu sužavėjo publi
ką^ Iššaukta antrą kartą 
sudainuoja linksmą liau
dies dainelę. Garbė mums 
lietuviams turėti-tokią ta- 
lentingą dainininkę.

Bendras. Šv. Cecilijos 
choras sudainavo keletą 
dainų gan gražiai, Choris- 
tų-čių tautiškai drabužiai 
sudarė gražų įspūdį, 
* Balninkams akompana
vo pje JV Jenkeliunaitė.

Protarpiuose kalbėjo ku-

KUN. J. BRUŽIKO, S, J.

ii WATERBURY SAVINGS BANK AS -
• i ~ . .u Darata
įį WATEBBURY, CONNECTICUT į'Matuly
U' RrnnHvn ■! tiS —Įit Brooklyn Office

!: Waterbury’o Stvingg Banko* BrookJyn’o Skyriui gali aj>rt- ; l 
PiaŪ tftv0 yiaųa hankot reikalui. j i

■ j Toa pačio* banko# knygai?#, kariu gavote nuo Waterbaty i į 
! į w yvinga Bank galite nandoti ir Brooklyu’o Bankoje. Taipgi 

J f . . turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS
u 
it

dvasiška pramoga, kurios 
ne vienas Baltimores Ka
talikas Lietuvis neturėtų 
apleisti. Tie, kurie dalyva
vo pereitą metą, tai ir šį
met negali pamiršti tų ma
lonių įspūdžių, kuriuos į- 
sigyjo toje šventoje kelio
nėje. ,

FOREIGN DRAFTS
it . »
J L—Ateikite, mei Janu pataraatuime, kaip ir senoje Banltoje^ S 
!• 793-797 Bank St. |

KUN. JONAS MENDELIS 
ŠV..ŽEMEJE

Daugelis iš kun. Jono 
Mendelio prietelių Čia Bal- 
timoreje gavo atvirutes 
nuo kun. Jono iš Palesti
nos; Tenka sužinoti, kad 
kun. Jonas praleido di
džiąją savaitę ir Velykų 
Šventes Jeruzalėje. Ta pro
ga jis atlankė ir kitas vie- 
tas šv. žemėje. Ant atvi
ručių su sveikinimais kun. 
Jonas-pažymėjo, kad gau
tus įspūdžius šventose vie
tose jis papasakos sugrį
žęs į Ameriką, rugsėjo mė
nesy. . ; .

Baltimores Kronistas.

KUN. VALANTIEJUS
išvyko į lietuvi

panija būtų priversta tai* 
kintis. Bet dabar darbinin
kai patys sau duobę kasa. 
Darbininkas . darbininką 
smaugia. Yra tokių, kurie

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
, GYaboriuM ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
B ALTIMORE,MD.

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVISGRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St.. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrobus paruošiu.

; Nuo $75—-$100—$150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0083

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS.
LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ — AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigų, siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai Pardavinė
jami liętuv^ki laikraščiai ir knygos 

• Užeikime ir būsite -patenkinti
433 Tark St., Hartford, Conn.

Waterbury, Conn. —Ge- galėtų ramiai be streiklau- 
gužės 23 dieną, kun. Juo- žiavimo sėdėti namuose, 
zapas Valantiejus, Šv. Bet ne, eina dirbti ir tuo 
Juozapo parapijos klebo- padeda kompanijai laužy
nas, išvyko į Lietuvą. Jis ti streiką. Streiklaužiai 
ten žada prabūti apie 3 užsitarnauja viešo pas? 

merkimo? Šiaip ar taip 
streikieriai nepasiduoda ir 
tikisi streiką laimėti.

■!'. . Koresp.

NEW BRIlįlN, CONN.
JUBILEJINISKONėER- 

TAS PAVYKO
Gegužės 19 dieną, įvyko 

.šv. Andriejaus parapijos 
jubilėjinis parengimas — 
^koncertas, kurio programa 
išpildė šv. Cecilijos cho
ras, varg. p.-KJ Žalnierai
Čiui yadovjMįįąrit. Šiais 
metais suėjo® metų pa
rapijos gyvavimo. ,

Publikos "buvo gana 
daug, bet galėjo būti daug 
daugiau. BuVo ir garbingų 
svečių, kaip1 tai: kun. V, 
Karkauskas • t iš New Ha
ven, kun. J. Valantiejus ir 
kun.:F.-Gradėekis iš Wa- 
terbury, kun. Ražaitis iš 
Hartford, Dr- Aukštikal
nis su Žmoną iš Watęrbu- 
ry, vietiniai Dr. E, Tutlis, 
adv. A. Povilaitis ir kiti. 
Visi buvo patenkinti vaka
ro programa^

Programos ’ vedėju. buvo 
klėb< kun. Ai Vaškelis. Jis 
pasakė ‘ gražią įžanginę 
kalbą,?; gražiai pasveikin
damas susirinkusią publi. 
ką.

Suvaidintas veikalai ‘Su-

mėnesius.
Linkime klebonui kun. 

Valantiejui laimingos ke
lionės, ir geriausio pasise
kimo gimtiniame krašte.

LDS. 5-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 26 d. gegu
žės, Šv. Juozapo parapijos 
senos mokyklos kamba
riuose, antrą vai. po pietų.

Ateikite visi nariai, ku
rie esate dar nėužsimokė- 
ję už laikraštį, užsimokėti, 
nes kitaip būsime priversti 
sulaikyti <tDarbininką’,<

Valdybą.

HARTFORD, CONN,
L. R. K. S. A. 89 kp. su- 

sirinkimas turėjo įvykti 
sekmadienį, gegužes 26 d<, 
bet dėl svarbiu priežasčių 
perkeltas į pirmadienį, ge
gužės 27 d., 7:30 vai. va
kare. Nepamirškite ateiti, 
nes komisijos ir atstovai 
išduos raportus. Valdyba.

STREIKAS DAR 
NEUŽBAIGTAS

Streiklaužiai

gyvavimą. Pažymėjo, kad 
iš šios parapijos jau turi
me keturius dvasiškius, 
būtent, kun. J. Kazlaus* 
kas, kun. M Gradeckis, 
kun. P. P. Kartonas ir kun. 
V- Ražaitis, ir keturias 
vienuoles, būtent, V. Kara- 
šauskaitė, A. ir S. Staigy- 
tes, M. KlasaViČiutė; du 
advokatu — T. Kubilius, ir 
A. Povilaitis; Dr. Tutlis; 
devynias slauges ir kitose 
profesijose asmenų, kurie 
kelia nevvbritainieČių lietu
vių vardą.
' Kun. Valantiejus kalbė
damas pranešė, kad jis 
trumpam laikui važiuojąs 
Lietuvon, Publika jam lin
kėjo laimingos kelionės ir 
sveikatos. : . T. M.

KORTAVIMO VAKARAS
Gegužės 25 dieną įvyks 

kortavimo vakaras, Šv. 
Andriejaus parapijos sa
lėje, kampas Stanley ir 
Church Sts. Rengia LDS. 
36 kp., L. R. K. M. S. 38 
kp. ir S. L.' R, K. A. 109 
kp. Kviečia visus narius ir 
svečius atsilankyti. Bus 
daug gražių ir brangių do
vanų ir užkandžių.

i Komisija.

NEW H1VEN, CONN,

nųšonienę, 28 Catherine 
St. Kviečiame visas sąjun* 
gietes, viešnias ir svečius 
dalyvauti. ' ' . •

Motinos Dieną sąjungie- 
tės labai* gražiai paminėjo. 
Ryte, visos nares “in cor- 
pore” priėmė Šv. Komuni
ją ir iškilmės šv. mišių, 8 
Vai., kurias atnašavo kun. 
Kartavičius. Po mišių įvy
ko bendri pusryčiai sve
tainėje. Kalbėjo kun. Pa
kalnis ir kun. Kartavičius 
ir keletas sąjungiečių. 
Pusryčius pagamino M. 
Kivitienė, J. Misevičienė, 
P. Benzuvienė, Kašėtienė 

erebeižiėnėz- -------- —

AMERIKOS LIETUVIŲ < 
JĖZUITŲ MISIJOS

Geguž. 26 — Birž. 2,.St.
George’š, (T. MeŠlis) 
3580 Salmon St., Phila, 
Pa.

Birž. 4 -15, St. Anthony’s 
(T. Aukštikalnis) 1515 
So. 50th. Avė., Cicero, III.

Birž. 16 - 25, St. Casimir’s, 
(T. Aukštikalnis) - 2601 
West Marquette Rd., Chi- ' 
cagOj III.

Colts darbininkų strei
kas dar nepasibaigė. Jau 
10 savaičių , kaip' streikuo
ja ir negali* susitarti su 
kampanija. Daug- darbi- 
ninku streiklauziauja,, kas ( 
ir apsunkina darbininkų saedutuvės’. -Vaidino šie: 
kovą. Yra ir lietuvių strei- Jokūbas, ūkininkas — Ą< 
klaūžių. Jeigu * nebūtų ValinČius; 7 1 ‘ 
streiklaužių, tai streikas duktė —• N. Jurkūnaitė; 
greit užsibaigtų, nes kom- Stasys/ Jokūbo kaimynas

Katriutė, ja

Nuo Geg. 20, iki 26 d., 
St. George’š Church 
1910 East Falls St., 
Niagarą Falls, N. Y. 
Kun. J. Bružiko, S. J.

nuolatinis adresas: 259 N* 
5th St., Brooklyn, N. Y.

PARDUODU
RANKU DARBO RAŠANČIUS

Aš jonas Szeslauckas, jau a- 
pie vienuolika metų, turėdamas 
suparaližuotų kojų ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu, gra
žius ir stiprius rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

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

Kas norite įsigyti gerų rašan
čių siųskite pinigus šiuo adresu: 

John ShiSlosky,
King’s County Chronic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N. Y.

. Sekmadienį, gegužės 26 
•4. įvyks svarbus susirin
kimas Trilypės Gegužinės 
rengimo komisijos ir, visų 
darbininkų, kurie apsiėmė 
ir pasižadėjo' dirbti šioje 
Gegužinėje. *

Kadangi surengimo dar
bas pavestas mūsų koloni
jos 3-jų organizacijų kuo
poms, tai kviečiu Moterų 
Sąjungos 33-čios kuopos 
nares, Susivienijimo L. R. , 
K. A. 116 kuopos narius ir 
LDS kp. narius kuoskait- 
lipgiausiai atsilankyti į šį 
susirinkimą, kad būtų ga« 
Įima sėkmingai prisirūpš- 
ti ir padaryti šią -mūsų 
Gegužinę ir Dainų Dieną 
sėkminga, tvarkia ir link
sma.

Taigi visi vyrai, moterys 
ir jaunime stokime į dar
bą suvienytomis spėkomis 
ir stengkimės šią Geguži
nę, kuri įvyks birželio 9 d., 
Maenner Chor Park, Oran- 
ge Avė, West Haven, 
Conn., padaryti sėkminga 
visais atžvilgiais.

Vieta Gegužinei graži, 
patogi ir lengva pasiekti. 
Iš miesto važiuojant rei
kia imti Savin Rock karą 
su raide M. ir važiuoti li
gi Orangę Avė. Išlipus, ei
ti tiesiai į kalną, kur kai
rėje randasi Maennėr Chor 
,Park.
* ’ . * *• . į • -

Vardu rengimo komise 
jos visus kviečiu atsilan
kyti į susirinkimą.

M. Jokubaitė,
Rengiino kom. rašt.

BROOKLYN, N. Y.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame, visokios rūšies Šei

mynos skalbimu - plovimo 
‘ ‘ darbus

Telefonai: 
Waterg^

Tel. 755

JOSEPH S. KARIA
DANTISTAS
476MainSt.,

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
-y • ■ ■ • - ’. . ’ ‘

■ ■ / ...

Oratorius ir Balsamuotojas
Pilnai prisiruosęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
.visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. /arba 

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

^MARLES a HfČKĖĮį^rMileot

~7(te Standard SSxcet(ence

* t
j JAMES P.UlCKEY

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEWP, BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS \ 
G&AB0RIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y. .

Paikiai {rengto* dri koplyčlo* duo
damo* mylimiem* pažaAotido
vanai Nulludlmo valandoj kraip- 
kitę* pas mos. Patarnavimas yra 
ultlkrlntas Ir ai prieiname kala*.

in ddunerat'.Service

JOHNAHiCKEY

L*

.si To a!| who call on us 
we pledge the full męasurę oF our skili 
and our experience -- withoŲt regard for 
price < m- r t J \

(Shurirj® M*WrW^',iNc.' 
403 MAIN STREET BROCKTON - MASSACHUSEHS \ 

TĘLEPHONE 345

VAKACIJA DYKAI
Ant 1() Akerių Formos
Visai vasarai dėl poros, vyras 

turi mokėti piauti šieną, o mote
ris pagelbėti prie virtuves bei na
mą. Valgia labai gezas. Kas nori 
už tokią padirbėjnną yakacijas 
tegul atsišaukia šiuo adresu:

AVANTA FARM 
ULSTER PARK, N. Y.

■. . j. ........ 1 —
JEIGU GALVA SVAIGS

TA SUSTABDYKIT
SVAIGULĮ SU NUGA-

• TONE .
. Nuodai, kurie susikaupia jūsų or. 
gimtame paeina' nuo to, kad jisai ga
nėtinai neišsivalo ir todėl praplatinu 
bakterijas kurios užkrečia jus Ilgo* 
rota, susilpnina jūsų organizmu Ir Jus 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau
dėjimo ir* tt.. • . ‘

NUGA-TONET išvaro visus nuodus iš 
jpsų systetnos. Yra mllijoūat, moterų 
ir vytų — kuria atgavo savo spčkae 
ir patalas savo sveikatų su Šiuo pa- 
stebčtinu vaistu, Jeigu jūs jaučiatės 
pavargt* arba .nesveikas, pamėginkite 
NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NTJGA-TONE. 
Parduodamus visose atsakomingose 
Yalstluyčlose.
Nuo-uŽkietSjlmo imkit — UGA-SOL 

Idealu Lluoeuotoia vidurių 25c. Ir 
5Qc.

Gegužes 15 dieną įvyko 
Moterų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas, kurį atidarė 
malda kleb* kun. N.'Pakal
nis. Prie kuopos prisirašė 
dvi naujos nares: J. Bu- 
gailiškiene ir M. Miklose- 
vičiene. Kuopa išrinko 4 
nares prisidėti prie rengia
mos vakarienės klėb. kun. 
N. Pakalnį pagerbti; Taip
gi įšrinko 4 atstoves į ap
skričio suvažiavimą.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
rengia “bunco party”, ge-

Te!*phone Stagg 2—4400 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS, MDZEVK
GUBORIVJ

402 MūUOpoliim AVi. 
BROOKLYN, N. Y

Priešais Apreiškimo parapijų* 
Bažnyčių

Paminčiau Automobiliui Vea* 
tuvčma, Krikštynom* ir viso- 

kiemą pokyliams.
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