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Pagerbs Pasižymėjusi
Lietuvį Sportininką

. Birželio 8 d., Bostone 
bus Vytauto Tamulio die
na. Tą dieną minėtas lietu
vis jaunuolis bus viešai 
pagerbtas. To' pagerbimo 
organizatorių komiteto 
priešaky stovi tokia žymi 
asmenybė, kaip Mass. val
stybės, policijos viršinin- 
kas (Commissioner of Pu
blic Safety) Paul G. Kirk. 
Jis pagerbiamas, kaip Bos
tone gimęs ir augęs jau
nuolis savo nepaprastais 
gabumais ir pasišventimu 
pasiekęs sporto pasauly 
didelės aukštumos. Jis 
Šiuom tarpu didžiosiose 
baseball Lygose skaitomas 
geriausiu metiku4 (pit- 
cher). j

Kas ypatingiausia, kad 
jaunasis Vytautas atletiš
kais bei‘ Sportiškais ga
bumais pasižymi net nuo 
pat savo jatmų dienų. Ir 
pirm nuėjimo į didžiąsias 
lygas, jis Bostone jau bu
vo plačiai pagarsėjęs. Lan
kydamas Michael ^Angelo 
pradinę mokyklą North 
End jis žaidė Soccer tyme, 
ir tas tymas laimėjo čam- 
pionatą. Vytautas laimėjo 
tos mokyklos rykiuotės 
‘(drilling) pirmą dovaną ir 
turėjo saržanto laipsnį.

Įstojęs į English High 
School Vytautas savo ga
bumais tuoj užimponuoja 
tos mokyklos sporto vedė-, 
ją coach Leo Dalęy. Jis 
tuoj pramato, kad iš to 
jaunuolio gali išeiti žymus 
sportininkas ir kreipia į jį 
specjalį dėmesį.

1930 m. Tamulis išrenka
mas tos mokyklos baseball 
tymo kapitonu. Savo nepa
prastu pasirodymu kaip to 
tymo sensacingas metikas 
ir geriausias mušėjas (ba- 
tter) priveda tą tymą prie 
laimėjimo mokyklos čam- 
pionato.

O tuom tarpu New York 
Yankees tymo žvalgai pas
tebėjo tą nepaprastą jau
nuolį ir jam pasiūlė pasi
rašyti kontraktą. Kadangi 
Tamulis buvo žinomas 
Bostone, kaip sensaciją 
mokyklų sportininkų tar
ne, tai laikraščiai; kaž 
kaip sužinoję, kad Tamu
lis pasirašė kontraktą su 
profesionaliu tjįmu viešai 
didelėmis antraštėmis tai' 
paskelbė. Kilo tiesiog 
skandalas, nes taisyklės 
draudžia mokiniams, ttt« 
rintiems ką bendrą su pro-

Katalikų Seimelis Reikalauja
Gerinti Darbininkų Būklę

VYTAUTAS TAMULIS, 
Sporto žvaigždė.

, ! ■................................................ .11 , ,1, .1-. I.u..,

fesionaliais sportininkais 
žaisti mokyklų rateliuose. 
O Tamulis, pasirodė jau 
pasirašęs kontraktą, pri
vedė savo mokyklos ty
mą prie čampionato. pasi
darė kebli“ padėtis. Vytau
tas turėjo aiškintis. Aiški
nosi mokyklos viršinin
kams sū ašaromis, kad jis 
turi rūpintis ne tik savo, 
bet ir savo mamytės užlai
kymu, nes jo tėvelis yra 
senai miręs, todėl ir per
žengęs mėgėjų • sportinin
kų, taisykles, ~ pasirašyda* 
mas kontraktą, tik nema-. 
nęs, kad tą kas nors galė- 
tų-sužinoti.

Tą vasarą Vytautą iš
siuntė į Chambersburg, 
Pa. tymą * lavinimui ir 
praktikai. Ir taip kas va
sarą Vytautas buvo siun
čiamas “auklėjimui” į ma
žesnius New York Yan
kees užlaikomus tymus 
“farmomis” vadinamus. 
Jis žaidė Scrantono, Cum- 
berlando, Albany ir New- 
ark tymuose. Šį metą pir
mą syk jam davė progos 
pasirodyti pačiame Yan* 
kees tyme. Ir Tamulis sa
vo šauniu žaidimu nustebi
no netik Yankees tymo va
dovybę, bet ir visą sporto 
pasaulį laimėdamas visus 
savo žaidimus šį, sezoną, 
padarydamas net tris 
“shut outs”, reiškia neduo
damas. oponentams nei 
vieno apibėgimo. . :

Žiemos metu jis žaidžia 
basketball. Kaip Vyčiai 
turėjo basketball tymą, tai

’i

“DARfclNINKO” RADIOI 
PROGRAMA

šeštadienį, birželio 8 d., š. m., kaip paprastai iš 
stoties WA AB, Boston, Mass., Darbininko Radio Cho
ras, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai, išpildys 
dainų programą nuo 2 vai, iki 2:30 vąl. po pietų.

Tad šeštadienį, pasukime savo radio aparatų ro
dyklę ant 1410 kilocyCles ir klausykime šiokios prog
ramos: / 1

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

3. Aš nuėjau į darželįJ. čižauskąs
. Darbininko Radio Choras ’’

4. Tykiai^ tykiai....,...,,..4..;............... . Pėtrauskas
Solo—Juozas Antanėlis

5. Piano duetas A.?.../.,   pasirenkant
M. Treinavičiutė ir R..Juška" '

6. Einu per dvarelį .4;..,........... z........ Šimkus
Darbininko Radi# Choras

T. Nešegfcsau rožes ..........Paulauskas
. Duętas—- Ona Valečkaitę ir Juozas Antanėlis, 
8. Darbininkę Radio Žinios ir Pranešimai. *

. , 9. Gieda; gaideliai ............. . Pocius.
. Darbininko. Radio Choras

' ^Pasiklausykime dainavimo ir kalbų ir savo įspū* 
džius parašykime Darbininkui, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass4 Jūsų laiškai užtikrins radio programų 
pastovumą ir tobulėjimą.

Elektros Darbininkų St reikas

Moderniškas Vergų
* HRojus

Andrius Šmithas, gimęs Vengrijoj, bet ilgą laiką 
gyvenęs Amerikoj, jau nuo* seniai buvo uolus komu
nistas. Tą pasaulėžiūrą jis jau buvo įsigijęs Vengrijos 
anglių kasyklose ir ją atsivežę į Ameriką. Čia jis la
bai uoliai ir karštai agitavo už komunizmą ir tiek 
jam buvo atsidavęs/ kad būtinai norėjo vykti į Rusi
ją. Pagyvenęs tris mętus sovietuose, jis visiškai išsi
gydė iš komunizmo ligos ir, sugrįžęs Amerikon, apra
šinėja savo įspūdžius Hearsto laikraščiuose. Neptoša- 
lį bus ir mums susipažinti, nors sutrauktoj formoj, su 
jo nuotikiais sovietų Rusijoj.

Smithas padavė formalią aplikaciją persikelti į 
komunistų partiją Rusijoj, bet iš karto jam buvo 
griežtai atsakyta. “Mums reikalingi visi komunistai, 
kokius tik turime, kad galėtume sukelti revoliuciją 
Amerikoj. Rusijoj komunistų užtenka”. •— taip jam 
pareiškė Israel Amter, Amerikos komunistų vadas. 
Bet Smitho būta užsispyrėlio, jis sumanę kitonišku

Tęsinys 3-Čiame puslapy +

PREZIDENTAS PARUOŠĖ j 
NAUJį NRA PLANį

WASHINGTON, D. C.— 
Pereitą antradienį, Prezi
dentas Roosevelt p'eržiū- 
rėjęs Aukščiausiojo ^Teis
mo sprendimą prieš NRA, 
pataria industrijos va
jams laikytis neteisėtos 

' URA darbo ir algų patvar
kymų nors iki balandžio 1 
d., 1936 metų.

Gen. Johnson buvęs NR- 
A administratorius, bir
želio 5 d., savo kalboje pa
reiškė,' kad Prez. Roose- 
velt planas neturi didelės 
vertės ir, kad tik Kongre
sas gali išgelbėti NRA. Jis 
pataria Kongresui peržiū
rėti tarpvalstybinius ko
mercijos įstatymus ir juos 
pritaikinti konstitucijai; 
kitaip jokis atstatymo pla
nas negali duoti apčiuopia-* 
mų vaisių.

Vadinasi NRA ir nauja
sis Prezidento planas ne
randa daug pritarėjų. La
bai abejojama, kad Kon
gresas šioje sesijoje svars* 
tys naująjį NRA planą.

žaidė su Vyčiais kartu su 
savo bręliu Julių, kurs da
bar yrą Vyčių tymo vedė
jų. - 1

Mums lietuviams svarbu 
ir smagu,_ kad Vytautas 
Savo gražios lietuviškos 
pavardės neiškraipė ir vi
sur pažymimas kaip lietu
vis. Jis savo vardą visur 
oficialiai paduoda ir rašo
si šitaip: Vitąūtas Časimi- 
rus Tamulis. Bet Spauda 
jį vadina “Vito” arba Lef- 
ty. Be brolio Juliaus jis 
turi mamytę, kurią jis pa
vyzdingai myli ir užlaiko 
ir seserį Overkienę. Mes su 
džiaugsmu linkime Vytau
tui Kazimierui Tamuliui 
pasekmingai tęsti savo 
karjierą ir gražiai šviesti 
sporto pasauly, o tas teiks 
garbę visiems lietuviams.

SporL

KOMUNIZMO IDĖJOS 
PRADEDA IŠGARUOTI
MASKVA — Sovietu 

spauda* reikalauja, kad 
diktatorius Stalinas išleis
tų griežtą įstatymą, ku
riuo baustų vyrus, pame
tančius savo žmonas ir 
vaikus..

Vadinasi ir Komunistai 
pradeda suprasti, kad lais
voji meilė, laisvoji vedyba, 
persiskyrimas ir tt. yra 
baisiausias pavojus Rūsi-

.» .» *. i- . . į panamę, Aiaauiuu u. nuujJŲ suputbu-
l Šiandien jaunoji karta, kimuose išrinkti darbininkus, kurte kolonijose organi-

sovietų komumštai ^uotų žmones vykti į Lietuvių Dieną ir taip pat pąsi- 
įsauklejo savo mokyklose, žadėtų dirbti parke. Jau laikas nusamdyti traukinius, atskyrę vaikus nuo tęvų, - x - ----- - - - - ----
tapo nebesuvaldoma. So
vietai išleido įstatymą 
šaudyti vaikus už mažiau
si kriminalinį nusikaltimą* 
Kito išėjimo komunistai 
nebesuranda Kaiu tik Šau
dyti ir bausti žmonės UŽ 
tokius darbus, Kuriuos pa
tys komunistai išpoptilerb 
zavo ir net privertė dirbti.

v - j Pasibaigė
I Į..,,.——— ......................' ' Į •

želįo 6 d., Toledo Edison 
kompanijos darbinink a i 
vakar išėjo į streiką. Rei
kalavo pakelti algas. Kom
panija nesutiko. Tuojaus 
gautas iŠ Washingtono 
Darbo Sekretoriaus atsi
šaukimas į darbininkus, 

susirinkimą. Darbininkai 
sutiko tokį susirinkimą 
šaukti, kuriame būtų iš
spręstas streiko klausi
mas. Kadangi unijos va* 
dai veda derybas sų darb
daviais dėl algų ir darbo 
sąlygų* tai darbininkai nu
tarė streiką atšaukti ir 
laukti pasitarimo rezulta
tų. Darbininkai tikisi, kad 
darbdaviai sutiks pakelti 
algas 20 nuošimčių. Taigi 
šis streikas tęsėsi tik 24 
valandas. *

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi- 

tįa”.-^"

LDS. N. A./ Apskričio 
Metinis suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį birželio 
23 dieną, 1-mą vai. po pie
tų, -Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje, 41 PrOVi’; . .. 4dėncė Street, VVorcester, ka4 , sušauktų masnųuv»vw »»cncivinlftiMa Tla.v.Ki’mvrlroi
Massū Visos kuopos kvie
čiamos dalyvauti. Kuopos, 
kurios dar iki šiol dėl ko
kių priežasčių nedalyvavo, 
dabar malonėkite prisiusi 
savo delegatus ir įteikt 
jiems gerų sumanymų or-< 
ganizacijos labui.

Kviečia LDS. N. A.
Apskričio Valdyba. /

Dvasios Vadas
Kun. S. Kneižiš 

Pirmininkas . 
VI. Paulauskas 

Raštininkas 
. Tarnas Versiackas 

Iždininkas 
? S. Čaikauskas.

Lietuvių Diena Marianapoly
Iš įvairią lietuvių kolonijų gauname klausimų 

Lietuvių Dienos reikalu. Dauguma klausia: “Ar bus 
šįmet Lietuvių Diena?” “Kur bus?” Taip, Lietuvių 
Diena kaip ir pereitais metais įvyks liepos 4 d., Ma
rianapoly (Lietuvių Kolegijos parke), Thompson, Ct.

■ Gerbiamųjų Dvasiškių, Draugijų ir Kuopų Valdy
bų ir Šiaip veikėjų prašome ateiti Lietuvių Dienos Ko
mitetui į pagalbą. Prašome draugi jų ir kuopų susirin-

Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

bus’us, kuriais visi, kurie tik norės, kad galėtų nuva- 
žinoti.' ‘

Lietuvių Dienos Komitetas spausdina lapelius ir 
laiškus,1 kuriuos išsiuntinės į visas kolonijas. Prašome 
išplatinti.

Girdėt, kad VVorcesterio ir Brocktono kolonijos 
jau organizuojasi ir Lietuvių Dienoje? turės savo sta
lus. Sportininkai miklina kojas, kad Sporto Olimpia
doje laimėti dovanas. Kas šįmet loŠ baseball? Prašo
me baseball ratelių atsišaukti, kurie norėtų dalyvau
ti. Taipgi teatsiliepia visi sportininkai. Registruokitės 
visi sportininkai Lietuvių Dienos Centre, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass. arba Marianapolio Ko
legijoj, Thompson^ Conn,

Virš 350- ‘delegatų išr 
Schuylkill, Northumber- < 
lahd, Columbai, Luzernę ir ; 
Readingo apylinkių repre
zentuodami 50,000 lietuvių 
suvažiavo į šv. Pranciš- ’ 
kaus salę, Minersville, Pa. 
Vietinis klebonas, kun. K. 
Klevinskas atidarę susi
rinkimą malda ir nuošir-. 
džiai sveikino visus dele
gatui. Kun. Dr. J. B. Kon
čius sveikino visus delega-. 
tus vardu Centralinės Ka
talikų Akcijos Organizaci
jos ir aiškino katalikų vei
klumo svarbą darbinin
kuose. ..

V. Lukošius iŠ Minersvi
lle išrinktas seimelio pir- 
mininku ir M. Lęskauskai- 
tė iš Moųrit Carmei rašti- 
nihke. . ■

Dr. Toole, Superįnten- 
dent viešų mokyklų kalbė
jo ąpie reikalingunįą ir ko- 
operavimą jaunimo be 
skirtumo tautybės. Kun. 
A. J. Alauskas iš Maizevil- 
le kalbėjo kaip suorgani
zuoti ir vėsti Šv. Vardo 
draugiją'vyrams ir Soda- 
liciją merginoms. (Jo pas
kaita tilps “Darbininkė”). 
Kongresmonas Gildea kal
bėjo apie darbininkų padė
tį Vyriausiam Teismui pa
naikinus NRA. JisuŽtife- 
uo*sasirinkuslus,kml Kon
gresas su prezidentu viską 
darys darbininkų būklę 
gerinti. Užsienio Lietu
viams remti draugijos 
pirmininkas p. Skipitis 
kalbėjo apie reikalingumą 
sudaryti tampresniais - ry
šius tarp Lietuvos ir čio
nai lietuvių gyvenančių.

Rezoliucijų tarpe Svar
biausioji buvo mainierių 
reikale; ji skamba sekan
čiai:

One of the greatest pro- 
blems of the anthracite 
workers is how to obtain 
steady employment and 
steady wages throughoiit 
the year. Many minės ope- 
rate almost continually. 
Others operate only a 
small partof _the time. We 
ask for some arrangement 
thrbugh which the miners 
will b4e able to liVe from 
their industry in a way 
fitting to human beings.

Reduction of hours 
thfoughout iš onę method. 
A general 30 hour law 
would help. .

We call upon all LitKua- 
nian miners to be active 
in the Union and i try to 
make its policy and lea* 
dership suit the needs of 
the miners and the indus
try, in harmony witK the 
general good of the coun- 
try and in accord with 
Catholic principlėš.

The deštruction of the 
NRA leaves many of our 
working people without 
thę protęction of law for 
their wages and Hours. We 
remembęr well the very 
low wages paid in th’e fac- 
torięs before the NRA be- 
gan to operate, Even the 
new NRA wageš have not 
beert ėnoųgh and the old 
wages were disgraceful.

We ask our govemment 
to try to re-establish some 
effective, way of protec- 
tingthe working people, 
both their yrages and

hours and their rigtK td 
organize Into Unions. The 
nęed of strong Unionfe ■■ 
under wiše, leadership i* ' a 
particularly important In ■ 
this period now facing ujs< 1

Knowledge of Cathoiiį 
Sočiai Teaching, t particu* w 
larly the great Encyclicaf, .3 
“Ręconstručting the So« i 3 
cial Order”, is especially 3 
necessary now in this pę* J 
riod of grave danger. . .>

Šią rezoliuciją -nutar^ ^a 
pasiųsti prežidentui, sena* ’ ■ 
toriams, gubernatoriui, 1 
mainų unijos pirmininku^ I 
prez. Lewis, Amerikoj 1 
Darbo Federacijos pirmi* 1 
ninkui, Mr. Green ir Kon* 1 
gresmonui Gildea. Padarys 
ta ir daugiau svarbių nu* j 
tarimų. \ Kitų rezoliucijų i 
Čia ištisai netaipmsime t } 
paminėsime trumpai: į, ’■ 
Valdžios alga mainų džio* 
va sergantiems. 2. Skautų.., 
organizavimas lietuvių pa? 
rapijosė. 3. Komitetų stei* 
girnas, kad pagelbėtų lie* 
tuviams . tapti šios Šalies 
piliečiais, 4, Panaikinimas 
“sweatshops”. 5. Protes* į 
tas prieš katalikų perse* 
kiojimą Meksikoj. 6. Pro* 
tęstas prieš Vokietijos pa* > 
goniją. / į

Seimui užsibaigus gaut< *4 
svęikinimo.telegramai nu#

kai/Jo Ekscelencijos Ar* yj 
kivyskupo A. G. Cicogna*.
ni: “Kun. Dr. Končius C w 
Malonėkite perduoti manot -B 
sveikinimus lietuvių kata-: 3 
likų susirinkimo delega* « 
tams, kuriems aš Šv. Tėvoį 
vardut siunčiu Dievo palai^ Ji 
mą. i' ^-"1
Arkivyskupas Cicognani.^ 1

Jo Eminencija Kardino* įS 
Jas Dougherty: ” $

“Ąčių už malonų atsi* $ 
kreipimą. Siunčiu savo liri* 
kėjimus ir laiminimą. .

Kardinolas Dougherty?1 ; 
Korespondentes.

VĖL GRIUVO PĖANCn* 
ZIJOS MNISTERIŲ 7 

KABINETAS

PARYŽIUS — Pereitą 
antradienį griuvo naujasis 
mįnistėrių kabinetas, .ku* 
rio premieru buvo Bouis* 
son, socialistas. Šis kabi* 
netas gyvavo tik 4 dienas*

Pietri, laivyno . ministe* 
ris, pakviestas sudaryti 
naują, ministerių kabinetu
NUSMUKO DANCIGAS ’’

. 1

BERLYNAS- 
ma, kad Dancigas finan* 
siŠkai visiškai susmuko* , ] 
Dancigo senato patvarky- 1 
mu visi bankai ir kitos fi* , j 
nansines įstaigos uždary* | 
tos. žmonės nežino kas $ 
bus toliau. Šis miestas o* 
ficialiai yra nepriklauso* -j 
mas, bet faktinei vokiečių 1 
valdomas, nors jie ten ne* -J 
sudarė dviejų trečdalių 
rinkimuose, kad tirėtų ab* 1 
soliučią kontrolę.

- Praneša*

[ANSKIS IŠRINKTAS
SPORTO RATELIO 1

, VADU . y

Šiomis dienomis Antena# 1 
Planskis, uouteboatontetią^

gimo ratelio vidų. J



«**»CTM*

armonikas ir visur po ge
gužinę, groti, Tuotti palink* 
smins save ir kitus.

VIĖTIiNES Ž1MO5. ATVIRLAIŠKIS =
■ - .■ . «■

*

TAMIHI padaryta "appendicito” o-,» rAtKnOd lAMUų petacŲa p-IęlU Meškaus-
* 4—'kaitei, Žinomai mūsų kolo-
»- fiį ššštadfenį, birželio 8 nijos dainininkei. P-Įe 

' diena. Bostone yra renčia- Meškauskaitė savo akam- » m* V^uto Diena, p4er- biu baUeliu jau nekart* 
_ Irti Vytautą Tamulį, kuria ufcitamavo'pągyrinio nuo 

sporto pasaulyje pasiekt visų. Linkime jai. kuoge- “ SkščiausĮ laipsnį. &n-;riausio ir kuogreičiausio 
gi Vytautas yra lietuvis ir, IŠsveikimo, kad ją gąlėtu- 
tUomi visuomet didžiuoja-lnie vėl matyt savo tįrpe. 

J si, vytis ir per porą' metų Laimingai pasveikti. Rap. 
į žaidęs L. Vyčių 17-tos ——t—~
■ toowjssbasket.ban ragl^ ;

■ Je, tai vyčiai padėdami ir ‘ UŽSIĖMIMAS 
joširdžmi remiami lietu-1 Seniau lietuvių jaunimui

i vių profesionalų, sumane buvo vargiai galima kur 
r savo narį pagerbti. Tuo; nors susirinkti vienoje 
r Atitinkamu pagerbimu/*^
L daugiausiai rūpinasi klėb. leisti laiką. Vyčiai tą ps 
s kun. dį Vlrmauškis, Dr. tpbejoir tamtiksluiWi 
į M. V. Kasparas, E. Bateš-mavo net .šešias L 
į tini, vyčiiį kuopos pirm, allėys, kad davus progos 

3Pr. „ Ražvadauskas, grab.
: J. Kėsperas ir kiti. Šis Žįr- 
E gis turėtų rasti priturimo 

k pas kiekvieną lietuvį, neš. 
' tUOmi' norinįa parodyti, 

! kad hieš savo tautiečius 
sportininkus gerbiamo.

: P ADARE
>i Pereitą penktadienį, ge
gužės 31 a, City Hospital, 

------ ' ' ’ '■■■■■'. .

k

Seniau lietuvių jaunimui

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
L ir dainavimo. Specia- 

ięi pamokas duoda j į 
: • 4 vaikams.

Adresas: -'.."'d 
933 E. Broaūway, [ 

' SO. BOSTON, MASS. J į

ADVOLAWi>
JUOZAS CUNYS

ADVOKATAS . Į 
„ • • "'B’

414,Broadway, S.BostoiijMassĮ 
I 
f

. Tel. So.‘Boston. 0948,

: GYVENIMO
Tel.' Parkway 1864-W

Btišiekęd Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provag. Daro vi

sus legalius dokumentus .
317 Ė St. (kampas Brošdvray)

South Boston^ Mass. .
’ ^Tėtefonas': Šou. Boston 2732

■ .... ... .....-

Johnj. grigalus
ADVOKATAS

, 598 East Broadtvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Tėl.1761 RbomS
7 Residence:
16 Thomas Pk., Tel. G. B. 104?

...-, i. ■ ■ •-•••*—■—y

\ '//.'AjOtųKžiAB-- * 
. "Parbininko ° $ame* ■> 

. ,(shtro< iunoe^Rooię l)

'-Bostono Ofiias: r. 
•OStaUGt/Botoin 826

T$L Hobbatd 9606 
Gyvenimo: 83 Roseriiont Street,

f. <!■ J į .■ f. .

r TA Ro. fcortdn 8630

ADVOKATAI RAINAI
f .pABBININKO NAME

į / f |kniih BcMrton, *MMi.

4’

vietoje įr draugiškai pra- ....
A1O-A 

bowling

jaummui susieiti. " 
t PaskUtiniu laiktl sūsiren- 
ka jaunimo gražus būrys 
paminklinti savo raume
nis. Kad jaiinimųi nebūtų 
nuobodu, yra rengiamos 
rungtynės kiekvieną tre
čiadienio vakarą. Rungty
nėse dalyvauja po kelias
dešimt vaikinų bei mergi-

Pereitą trečiadienį, bir
želio 5 d., rungtynėse do
vanas laimėjo šiei/ l-mą 
dovaną laimėjo P. Kazlau
skas ulefty’\ numušdamas 
234 lazdeles. 2-rą J. 
Laučka, numušdamas 232 
lazd;, 3-Čią B, Skrickus, 
numušdamas Z22 ląžd; ir 
į-tą _ Š. Mickevičius, nu
mušdamas 221 lązd. Iš 
merginų dovaną laimėjo 
į*; Karionąite, numušdąina 
203 lazd. Bežiūrint į jauni
mo malonų susiėimą, rei
kia tik džiaugtis ir linkėti 
daugiau tokių pramogų 
surengti. Rap.
PAfe.UPIJOS GEGUŽINĖS 

.ž>ios<
Birželio d., Romuvos 

parke, Mohtellp, Mass., So. 
Bostono lietuvių Šv-. Petro 
parapija rengia didęliu 
maštabu metinę gegužinę 
(Lawh party)-. Gėgužinėn 
bandoma sutraukti - visus 
parapijiečius, jų prietėliUs 
ir kaimynus sU įvairiais 
išinišlaiš, dovanomis it pa
sidarbavimais. Taip, kad 
šioji gegužinė būtų pana
ši į anglų parapijų, rengia- 
mas ReuhidnSr •

Gegužinei vadovauja Vi
ši trys kunigai, parapijos 
veikimo ir gegužinės ko
misijos. jie visi deda pas
tangas, kad nevienas iš 
virš minėtų neliktų kuom 
nors neprisidėję ii* kad Šių 
mėtų parapijos gegužine 
būtų Įspūdinga ir naūdin-

Gautas radio. Birželio 4 
d.į broliai Beleskai perši- 
siųsdino is ChicagoS pųi- 
kų tarptautinį radio įžan
gos dovanai. Įstatytas 
New Staiūey Radio Shop, 
lange, 343 W. Brbadway 
laukia kostuinerių. ’ 
. Lanko krautuves. Gegu
žinės šeimininkės ponios: 
Marksienė, Jeskevicieną ii? 
Znotihienė lanko krautu-' 

| vių savininkus >
Į gegužinei reikmenis. Per 

krautuvės siekiami ir 
“vfhotesaiers” agentai. • 
• Parsiduoda bilietai. * Di
džiu smarkumu busų tikie- 
tus . ir radio- bei Įžangos 
ženklelius * pardavinėja šie 
geraširdžiai'ir uolūs para
pijiečiai : * A? Mająuskaitė, 
New Stantey Radio Šhop, 
V. Valatka, M. Kilmoniutė, 
K. Šidlauskas, S. Grigana- 
vičiusrp; Slatkevičienę J* 
Kumpa, ‘‘Darbininko” ad
ministraciją,Šidlauską ap- 
Heka, p. Valentaitė, • p, 
Kufooniėne, p. Nanartavi- 
Čienė, V. KaliŽius, M. Ben* 
dzeviciene, . ir eilės kitų*

TAISOME IR PARDUOpAMĘ RADIOS 

GARHIAKALBL1I aTAMEY’S RAmo sHOI’ ®
Ini. ’stMyi BtUsku, 8*v. ' ' 848 W. Bro*dwltf, So.

kBtalikų ir jį priėteUį ir pažįstamų dBmraį į &V.| *
PETRO PARAKTOS ' METBfę GKOHBIl't (®K- j naują ir Mttogesbe virtį 
UrtiON), B1MEDTO 16, 1935, ROMUVOS PARKE, Kure ir toliau jfe teiks są- 
Moimo4),MASs. . . ' . MntonjMiumvimt

Gera tai projs vieniems kitas pamatyti, susipa^ rtSo^ratus.1 
žinti, artimiau bei broližkiati sugyventi pažaisti ir pa- adresus yra 343 West remti mūs visų mylimą parapiją. Broadway,ySouth Boston.;

Kiekvieno žodis, darbas, auka bus netik nttošir-Į TIKTTTVTAT JA UNITO- ** 
džiąi priimama, bet ir labai įvertinama. Tą mūšų JVer- LIAI PASTATU YAN- 
tinimą perduosime ir visuomenei, apskelbdami jai šios į KEES TYMA PIRMON 
milžiniškos gegužinės rėmėjus bei geradarius. \ VIETON

Kviečiu visus į visokeriopą talką, ypač atvažiuoti. Geg. 30 d., New York 
Vardu Parapijos Veikimo Komisijos, ■ Gegužinės Rengimo Komisijos, , ??

♦ i J. J * įsu Washingtoni„ Benators.
Vietinių Kunigų, ir Savo [Abejuose1 žaidimuose, mę-

.. (Pasitašo) Kun. ^fcANlŠilhRMAUSKIS. /pastatė lietuvius 
’.. j... . . ; ■; - ? jaunuolius; Pirmame Vy-

Is’tofr' Ramulį iž Soutli 
Draugijd, Maldos AMšt^- Bostono, antrame Joną7 
ystęs Draugija, Blafyimii- Brauką, iš Lavrenctfo. ta’ 
kų kuopa. _ pnuiiš laimėjo 4 to 0, pa-

Trys /muzikos. Prie var- darydamas antrą iš eilės, 
tų naujasai tarptautinis |Q trečią šiame sezone 
radio gaudys programas išpshut put’^a Brauką lai- 
tiėtUvoš. Prie Beano par-r“““ 
ty skambės Beleckų vie
nas garsiakalbis. Kitas jų 
garsiakalbis gros salėj nuo 
2 vai. po pietų iki 7 vai. 
vakaro. z e

Neša. Parapijiečiai pa
prašyti neša kleboriijon 
puikiausias gegužinei do
vanas. Pirmųjų aukotojų 
eilėje raridaftie sekančius 
vardus: Ė. Skrifekienę, ad
vokatus /K. Kalinauskas, 
Dr. Kasparas, V. E. WhiteJ 
•M.; Kilmoniutė, p. Btra-Į 
yiiiškienė, p. Strigūnas, 
Juozapas Dffis, p. KibūrisJ 
adV. J. Curiyš, JUoz. Grii-| 
dzinskaš, Bronius PivariU- 
nas, čėsnulfevičienė.. Apie 
Visas aukas norima žinoti 
liržėlio U d., 7:30. Auko
to jų vardai renkami ir bus 
paskelbti “Darbininke”.4 

Atletai norį konkuruoti 
gegužinejė pašomi iš ank
sto užsiregistruoti pas J.. 
Kasparą. Laimėsite prėmi- 

: jų. . ■
Darbininkai, norintieji 

darbuotis gegužinėje tesi
kreipia prie komisijos pir
mininko V. Širkbs ar šei
mininkių pirmininkes Ė. 
Mąrkšienės. Gali atsiklau
stijr kimiį?C H . , . j

AutomobiHštai, kurie no
ri ; gegužinėje prįgėlbėti, 
gali gėgužinėn ...važiuoti 
pro S v. Petro bažnyčią, ir 
paimti šų savim vieną ki
ta našažieri.

Kunigai Aukoja Geguži
nei. Kunigas VirmaUskiS 
su broliais Beleckais nu-r 
ss ass mm- 
Kun. K. Urbonavičius au- Į ^VYČIAI PRIEŠ 
koja dovanėlę draugijai, JUODUKUS 

šiai uždirbs Kūm K. Jen-

už dauginusiai ‘’jšpardavi-1 Bostone, bet Carters Field, 
mą Įžangos * radio ženkle- Bostone (prie Huntington 
lių. . /.r Avė.) su Boston Rangerš,

TASTABA: Jeigu biržė- Juodukų tymu. •.....
lio 16 diėnąlytų, tai pata- Į Ketvirtadienį, birželio 13 
pijos salėje, 492 E. 7th Si., d.. Vyčiai žais South Bos
imo 2 vaLpo pietųį įvyktų tone, Kolumbus Stądiume, 
Beano party ir pasilinks- su Mįlirock tymų iš Dor- 
minimai. . Į chester., Lietuviai kviečia-

t
vai. J___._____ __
Romuvos parką, tęsti ge-1

Pageidaujama daug i a u, 
daugiau tokių geradarių.

Draugijos darbuojasi. *— 
Sekančios parapijos drau
gijos aktyviai prisideda 
prie gegužines- darbų. 
(Kaikurios pardavinėja 
skirtingus savo draugijos 
vardu bilietėlius, kitos tu
rės savo stalus bet Vėi- 
kiančius departamentus). 
Choras, Vyčiai, Pranciško* 
nai, Amžinojo Raždnčiaus 
draugija, LDS kuopa, Mo
terų Sąjungos kuopa, So- 
dalietęs, Lietuvos Diikterų

MUZIKOSMOKYKLA
M. Treinavičiute, moky

toja, moko muzikos piarili. 
Ji yra baigusi 

FAELTEN PIANOFORTE
KOLEGIJA

444 E. Sixth Street, < ;
So. Boston, Mass. ’ “

n AK T A R Al
DR. RORER^M)
- Tel. Devonshire 7906

OFIŠO VALANDOS: f

3 Malden Street, 
Boston

S Tel. Bo. Boston 0828 T 
| LIETUVIS DANTISTAS | 

IDR. M. V. GASPERI 
•’S'( , • ■£
| Arti Municipal Building ( | 
| 525 E..Broadway, S. BostonĮ 
| Ofiso Valandos į
|Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Įkiš 
= 5 ir huo'6 iki $ vai, vakare. Ofi-Ę
= bas uždarytas subatoS vakarais ir H 
| nedfildlepiais, taipgi eeredomlą nuo į 
i 12-toa diena uždarytas. . j 
i . Taipgi nuimti ir X-Ray s

. lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKA8)

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

Ofisas atdaras hito 10 Iki 12 vai. 
ryta, nuo 1:30 iki 5:30 po >įetų ir 
ntio 6 iki 9 L Vakare. iSveiltį diena 

įtikai susitarimu..

Tfei. So. Boston 2&K) ‘ 
Lietuvis b&ritiatas

A. U KAPOČIUS
281 W. Bpiadway, So. Bo>toii
Ofiso valandoi nuoJLiid-12, ihįb 
1:80 iki fc ir tiko 6:30 Iki (K v. v, 
Seredonjls nuo'9 iki 12 v.'djeijg. 
SubatonUs jyuo 9 iki. 8 vai vakare/ 
NedOiiomia nuo U iki 12 vai. tfieus.
’ ’ ’ ” (pniat’ imtaetD T -

T6j. Trowhridge*683Q,

JOHN REPSHIS.M. D.
(femYs) .

Qfi»9 Val.ndo',: t^-1 ir lM}.
' 378 Btmrd Rimt, ;• 

kamp. lirtm arti Central Sų, 
cMbMdge, Mm <

mėjo 9 to 3, Laimėdami 
šiuos abu žaidimu dėka 
sumaniam lietuvių jaunuo
lių bolės metimu, Yankees 
tymas pateko pirmon vie
ton American Lygoje. Jei 
toje aukštumoje jam pasi
seks išsilaikyti, tai rudenį 
turės progos žaisti “Worid 
Series” už pasaulinį base* 
ballčampiohatą.

: ■ VYČIAMS PAVYKO
Pirmadieny, Lietuvos 

Vyčiai žaidė su Štai* of 
Sėd tymu iš Kast Bostono, 
Cdliiiiibtiš .Stadium prieš 

I tūkstantinę žmonių minią; 
[Metiku stojo pats tyinb 
vadas Julius Tamulis; it 
taip sumaniai bolę mėtė, 
kad oponentams tedavė tik 
vieną apibėgimą, o Vyčiai 
padarė viėnuoliką. ' '
puikiai - žaidė. $r*g 

Į Balčiauska> ' 
“home run’ .... v „ 
buvo “Gummy” Kundro
tas; Žaidimo žiūrėjo ir mū
sų klebonas kum Virmaus- 
kiš..; • \.r • “ ;a

Antradieny, Vyčiai buvę 
nuvykę į Roslindale ir žai
dė su Roslindalę Town 
Team. Nors pirmu syk Vyr- 
Čiai šiam tymui skaudžiai 
pralaimėjo j bet šį sykį ki
taip šėkėsi. Mūsiškiai tu
rėjo 2, o oponentai 0. Užė
jęs lietus pertraukė žaidi- 
mą ketvirtame persimai- 

[nyme. Metiku buvo Lauč- 
ka. Pasirodo, kad Vyčių 

’ tymas jau nusikratė pra
pirko ‘ Chicagoje s w

Kun. K Vrbbriavičiūs au- j 

kuri gegužinėje daūgiau* I ■ ■. —.
šiai uždirbs Kun. k. Jen- Šį pirmadienį birželio 10 kus duos premiją asmeniui ] d., Vyčiai žais ilėSdUth 
už dauginusiai . išpardavi- Bostone, bet Carters Field, 
mą įžangos * radio ženkle* Bostone (prie Huntmgton 

Avė.) su Boston Rangerš, 
TASTABA: Jeigu birže- juodukų tymų. , a-:

lio 16 diėnąlytų, tai pata-1 Ketvirtadienį, birželio 13 
pijos salėje, 492 E. Tth St.į do Vyčiai žais South Bos
imo 2 vai. po pietųį įvyktų tone, (Kolumbus Stądiume, 
Beano party ir pasilinks- su Millrock tymu iš Dor- 
minimai . chester., Lietuviai kviečia-

O rytbjaūs dieną nuo M ibį atvykti šių žaidimų pa- 
val. pradetuihe važiuoti į žiūrėti. Sport,
Romuvos parką, tęsti ge- • '. ’ %
gužinę visą dieną, r \ * MIKE.' *.

Skleisti plačiai šias* ži- . * Birželio ! dM džiovininkų 
nias tepahdri kiekvienas name Mattapane, mirė Ma- 
parapijietis; ’ * -Įrijona^Stankevičienėi(Pap* 

: ĮJar 100 darbininkų tru- kiūto) 57 metų, Paliko’ šu
kėta tinkamai aptarnauti nų juozaį>|, dukterį; Koijs- 
parapijoB didžiulės geguži- tanchą ir. seserį Jasinskie
nės dalyviuos. Norimieji nęįPmmdotą iš Žv, Pę^ro 
pasidarbuoti- atsikreipkite bažnyčios 8 vai;.ryte,’Nau- 
j komisijų narius ar vįetbrjos Kalvarijos kapnose. 
nius kunigus. -

Vienas iš Daugelio, * ; - **?.'*- ' ‘
’ ■: ' ......... .. \ Gfeg. '30 dį Kunigai Sv<
^SW<WKĄi>I0 Petro bašnyčioje dėkdjo 

.. NAUJOJE VIETOJE žmonėms už gružų puikios! 
Lietuviams • gerži Žino- j Gegužinės Ptobėsijos parė

mus radio inŽinlerius Sta- mimą.
sys Beleskas, savininkas Jie perdavė Jėzaus Nu* 
Stanley’s Radio .Shop, šią kryžiuoto Seserų padėką 
savaitę perkėlė savo ofisą ' už pąsekmlngą parengimą.

Viši 
jas’ ir 

padare pd 
Gaudytoju

Eimburst Nąšlaityno nau
dai, įvykusio geg. 19 d.

Jie taip pat skelbė Ek- 
zekvijas ‘ ir mišias (meti
nes) už M. Karbausko vė
lę ir jo artimuosius, ku
rias atgiedos " kun. F« A. 
Vinpėuskls. biri 11 d, Ra
ginta* melskis ir už 'vėles 
kunigų Jorio ir Tarno Ži
linskų ir jų artimųjų.

Birželio 2 d., po mišps-į 
rų parapijiečiai sunešė pa
rapijos Gegužinei dovanų. 
Iki šiol tai metinei gegu
žinei aukavo apie 50 žmo
nių. Jąi darbuojasi: 19 
draugijų ir apie 40 paviė- 
niU žmonių. Buvo praneš
ta šioji savaitė yra dovanų 
suiiešimui/išmtelų išmisli- 
jimui ir 100 darbininkų Į 
gavimui. Ūpas pakilus. 
Entuziazmas didelis. Susi
rinkę tik gaudė radio -- į- 
žangos ir busų bilietėlius^

TRYS MU2TKOS IR 
DAUGIAU

šv, Petro parapijos ge
gužinėje, Romuvos parke, 
birželio 16 d., bus daug 
muzikefe. Prie įžangos di
džiųjų Vartų gros naujas 
tarptautinis radio, ką tik 
Beleskų iš Chicagos par
trauktas. Prie VBeano Pa- 
*ty” bus garsiakalbiai. Sa
lėje nuo ? vai. po pietų iki 
T vai. vaki grieš Belecko 
jarsiakalbiai.. Apart t Šių 
;rijų Vietų bus daug muzi
kos girdėti po visą puikų 
Romuvos parką, nes gegu
žinės rengėjai ragina vį- 
sus souihboštoniečius mu
zikantus pasiimti smuiku^

MENDAVOJA
Du- iirėdyti, užšildyti karnifa- 

riai int' M G”. Street vyrui arba 
motetei. DŠI baltesnių hifonnaąv 
jų kreipkitės pas A. A.,^% “Dar- 
jininkas”, 866 W. Broadway, So. 
Boston, Mass;
' - % ’ *4. JI - * s.- - *

T .*• . Tet S. B. 2805-B ’ Į
I, L IB TV VI S I 

lOFTOMETRISTASi 
5 ISegzaminuoju akls!
I priskiriu akinitlfe:
8 kreivas akis atttiė«|
= Binto, ir amblijonlŠ-š.
i košė (aklose) ‘ akyse sugražinu j 
'ĮŠviešį tlnkamii laiku;1, ■ j
| j/l: ėašakarnis, o. d. r 
i 447 Btoadway, South Boston į

Lietuvis Anštoliš — Constable 
Lioitatorlus *

ROHAIfJ. VAŠU
Apdraudos ir NejudOiriU
.x Turto Agentas

409. Hroądwūy, Room 4 
South Boston, Mass.

Telefonas.:, P«±kway 1735-Nj

uetuvis Monius
• (fiUftlU 0A8AS) ‘ 

Ofisas: «9 Windsor Si.
Tel: Univenity 4116 ;,

Namai: 167 Washington St. 
Tek Ųniverrity 9231

Cambrfdge,Mass.

‘' 1068 *

Bitw 
MOTOR SERVICE

■ BTnDKBJJUOl<
. . AutmobUių^ Treką 

p Aąoa*IUa« .H »»■
Tulžia* visokių JfcHrbyteią *Utch 
mobUiUM. Ganymo Ir 
mo vitiM

SOUTH BOSTON,'MASS.
Jed, KaHfttoMMV F«<ev* Tr^Mtas 

minintaii
■milu,Ui iiii|liųi.ii ..,liimwiui^>f>aiiį i'|i į lil.lili

BAIDUS 
Perkraus- 

tome 
VISUR

' PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 

326-328 W.Droadmy 
TeL South Boston 4618

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir proslnamo visokius 
drabužius. Mes palmaine Ir grista, 
tome drabužius’ visur, , kaip tat: 
Bo, Boston, Cambrldge, Bjfiihton 
Dorchester ir. kitur, - Bftineglnkite 
tr patyrslte, kad gaunate patarnu- 

VjihS 9ž piglt kalną.
7-9 BHorrSt;, So. Boston 

Tel. So. Boston 2023į į t ....

BRONIS KONTRIM
. REAL ESTATE 

INSURAHOE
v COKSTABLE • 
Juatįįe ofrthė. Pfidcc

Visokios rflSlea apdraudę ir tel- 
, z Slngąs putaynaviinflS.
598 E. Broadvvay, 86, Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
r '■ Besudeneec ‘

120 Marine Rd., So, Boston 
NamąteL: Šou. Bostbh 2483-w

I FOTOGRAFAI STULAI 
padaro geriausius ir gražiau
sias paveikslus, - šeimyną, ves- 
; tiivni ię pavienių asmenų.

JURGIS 0. STUKAS’ 
-j Broadwayį 
•South Boston, Mass.
T<el, Šou. Boston 2020 <

1 • TeL-Hor. 0242
ALKUk Š; ’STUHlBHfi

aa£

PIGIAI TAISOME
■ STOGUS ■ 

so. BOSTON nboFING -co. 

JOHN MARTIN &. 00. 
. Taisome Visokius Stogus 
. *414 W. Broadway

iTELEl?QNAI:
South Boston 0574 dienomis 
South, Boston 0184. vakarais

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi' ir pataisau,

366W:Broadway
sq.' bostcoNj:mass.

Tel. Soti. Boston 3694

Stanley
BOTTLINGCO.

a r GRIGO, SAVININKAS 
IšdirbSjaa gerų minkštų

• < 1 gėrimą.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mms.
Namai; 181' D» &■> Boston

t

t

S. BARASEVI6IUS IR 
SUNOS

: SehiahHta Ir SaHstovii iiW 
Valstybė , .

LIETUVIŲ GRAB0RIU8 IR
• MALMAMUOTOJAI

Gyvuoja 2C metus. Pilnai priulruo- 
aavo itiinkteu ir hmitveidmiii 

sutelkti dio-
uą.ir naktie Tarutuja ir apyllukb 
'C. Littuvių kolonijom*. 
; TURI NOTARO TKI8S8

354 W.*BrMdvay. IhKjįMrtoa 
Ttl. Šou. Botum mo

i : •

Į- 838 Dorchwkr At».
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Detroito Žinios
Gegužis 26 dieną įvyko 

Catholic Instruction Lea- 
gūe mokytojų susirinki
mas. Dalyvavo keletas 
šimtą mokytojų ir šiaip 
Žymių svečių. Pamaldos f- 
vyko Šv. Alijošiaus ba& 
iiyčtoje, o posėdžiai Leland 
Viešbuty.

Į tą susirinkimą buvo 
pakviestas ir Šv. Petro lie
tuvių pat. choras. Jis visą 
programą išpildė taip ge- 
»ii, kad mokytojai ir visi 

zuotą dainelę. Visos dai
nos buvo dviem ir trims 
balsais.

Šis musų choras buvo 
pripažintas kaip geriau
sias visoje valstybėje. Gar
be mums, kad taip gerai 
mokėjome pasirodyti tarp 
žymių žmenių — mokyto
jų. Tas darbas atliktas 
šios parapijos gerų norų 
jaunimo su klebono pa
tvarkymu ir muz. ponios 
O’Neil, kuri veda vaikučių 
katekizacijos mokyklų.

Birželio 2 dieną mūsų 
parapijos vaikučiai priė
mė Pirmą Šv. Komuniją.

Gegužes 28 d. iš Šv. Jur
gio par. bažnyčios palaido-

gližkai it totinižkai. Vado- 
vavo ponia O’Neil. Tarp- 
veiksmiuose sudainavo vie 
tinio klebono parašytą, o 
vedėjoB O’Neil suamoni-tas a. a. Bukšaitis? Ųaido-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
, Hrkti pas biznierius mėsą/ vaisius, daržoves ir 
MtduiMŠ daiktus, kurie skelbiasi <<Darbihiiike,> apsi
moka, hes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai

•au-

POVILAS BUSHMANAS 
, 48 Crtacent Avenue, 
Teleįbįne Columbia 6702 

29 Savin Hill Avenue. 
DORdHKSTER. MASS.

45 H&npden St., 
Tel HIGhlands 4855 
ROlBURY MASS.

SO. BOSTON, MASS.

PEItkINŠ SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadwajr, Tęl.S.Boston3120

tUBomu

BROADWAY MARKET 
887 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VAUACKAS 
75 “G” Street, 

Telephone South Boston 1600

K. ŠIDLAUSKAS 
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINEOKAS 
502 E. Eighth Si., 

Tel. So. Boston 9621

JOSEPH W. CASPER
. (KASPARAS)

494 B. Broadway, 
South Boston, Mass. 

Office: Tel. S. B, 143T 
Res. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960 
Patarnavimas dieną ir naktį.

P. HKONEMS
GRABORIUS /V-

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

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W, Broadway 
Tel: £ B. 4486 
^mOnteelo 
16 Intervale St.

—.... , Tel: 4110

Tel. South Boston 0815 -■

Graborius - Balsamuotojas 

Patarnavimas dienų ir naktį 
. Fanerai Home ir Bes.

564 East Broadway,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI 

idi&VOS BUKTERę DRJOS 
itf RlOfeA MOTISOS SVC.

PiritfIMitilfc kva Markrien8į
625 A 8tli ŠE, So. Boston, Mass.
T& Sd. Botsoh 1298 

Vle&jJjtiiiirilrikS — Ona SlaurienO, • 
448 M 7th St, So. Boston, Mass. 
Tel. SO. Bostod 3422•.'< 

Ptoį. Rdiit. •*- Brone CtaMenS, 
29ėbūld St, T^est Rtotoury, Mass. 
Tėl PiirkW 1864-W • .. . 

Pilt Ūiit — Sišrljoni MaritohiutS, 
S3.,NaVį-irrė St, RokUndaie^ Mrbs. 

Tel. Pirkiny W58-W 
itifoin& f-. Ona Stanlullui*, 

5 105 W <Jth St, So. Bbston, Mase 
TYŠtkdRrt. Ona Miitųdimė, 

1812 Columbia Rd.,So., Boston, Mass.
,^ąaos -7 E. JannžonienS.

1426061 umbIa k(l., So. Boston, Masu. 
DriugŲa tavo susirinkimus laiko kas 

/ antru niariilnk^ kiekvieno mčnefdo.

.ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPINŽ 
DRAUGIJOS VAIDYBA

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

Vice* pirm. — V. Modomis,
2X Sanger St, So. Boston, Mass.

Prot. Baštiniijkas —. J. Glineckiš, 
Thomas Paxk, So. Boston, Mass.

Fin* RaStininkSfi — Alb. Neviera, ;
16 Winfield St, So. Boston, Masą

Iždininkas —” A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So- Boston, Mass.

Mrtrgalkft ~ J, Zaikis^
7 Winfield Št, Šo. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedčiditaį kiekvieno mčnesio, 

. 2 vai po pietų, Parapijos salėj, 402 
K Tfli SU Bto Boston, Mum

7:80 vai, vakare, pobainytinėj sve
taine).

Vitais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolu raitininke.

vo kun. Masęvičius, kun. 
Valaitis ir vietihte klebo
nas. Bukšaičlai yra seni 
Detroito gyventojai. Ve
lionis paliko nuliudime 
vieną dukterj vienuolę 
PranciŠkietę ir vieną duk
terį namuose ir vedusį sū-* 
nų. . .

Gegužes 21 d., Seserų 
Pranciškiečių Akademijos 
mokinės vaidino Šv. Pet
ro parapijoj, Vaidinimas 
pavyko. .

Užpereitą savaitę įvyko 
vakarėlis pas p. Adomą 
Roką,* kuri suruošė S. Ro
kas ir Jonas Bąguckis tik
slu išleisti p. Š. Atkočiūną 
į Lietuvą. Dalyvavo būre
lis artimųjų p. Atkočiūno 
draugų ir jam linkėjo lai
mingos kelionės ir sugrįži
mo. Labai gerai, kad c 
gai draugui užjaučia.

Bražinskų šeimyna nuo
širdžiai dėkoja visiems, 
kurie patarnavo ir dalyva
vo a. a. Jurgio Bražinsko 
laidotuvėse. Labai dėkin
gi šios parapijos žmonėms 
už , pareikštą užuojautą. 
Taipgi dėkoja Šv. Petro 
draugijos nariams ir val
dybai už atėjimą į Šerme
nis, atkalbėjimą ražan- 
čiaus ir užprašymą šv. .mi
šių. Nors širdys suspaus
tos, bet džiaugiasi, kad bu
vo gražios laidotuvės ir 
tiek daug užuojautos.

šv. Petro parapijos pir
mutinis šių metų piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 
9 d., Beėchnut Grove, Si
mono gerai žinomame dar
že. Vardu parapijos ir kle
bono kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti piknike. 
Parapijos piknikai visuo
met būna linksmūs, nes 
visi stengiasi mandagiai 
patarnauti. Dalyvaukime.

Praneša Bakų šeimyna, 
kad jų duktė Loreta susi
tarė susižiedūotį su Juo
zapu Malausku. Jungtuvės 
įvyks Šv. Petro par. baž
nyčioje. . '• , ■ '

Dabartiniais laikais la
bai daug mišrių vedybų. 
Šios diecezijos vyskupas 
prisiuntė visiems klebo
nams patvarkymą. Jeigu 
kas nori vesti kito tikėji
mo, tai turi gauti nuo kle
bono bent dešimts ins
trukcijų ir tai dar nėra 
užtikrinimo, kad gaus lei
dimą. Jeigu, kurie apsive
dė be kunigo,.© paskui no
ri šliūbą pataisyti, tai ta
da klebonas turi viską iš- 
naujo padaryti ir tai nega
li duoti jokio pažadėjimo 
kaip tokį šliūbą gali ati
taisyti. Šis patvarkymas 
išduotas dėlto, kad dabar 
labai daug kataliką vedasi 
su nekatalikais. Nekaltin
kite klebonų, jeigu kam 
negalės patarnauti.

Užpereitą sekmadienį, 
laike mišių, prie bažnyčios 
automobiliu sužeidė vai
kutį. Nors nė lietuvis, bet 
vistiek gaila '

DARBININKAS
......  (tHB W0RKER)

Piiblishėa etery Tuesday and Friday except Holidays suoh as 
Nėw«Year, Good Friday, Memorial Day, Inde endence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and.Christmas 
by—-—:'

SAINT JOSEPH’S LrrHUAMIAMR.aASSOCIATIONOF LABOR
> Entered ta secoud-elass matter Sept 12, 1915 at the post Office at Boston,' 
■$ Ma&t under the Act of- March 3, 1870 *

Acceptnhce for pmiling at ėpecial rate of postage provided for in Section 1108 
/ Acl of October 8,1917, authorised pn Jftly Į2, 1918
f SUBSORtPTION KATES: 
Į Doroestic ............................... . $4.00

Potelgn yearly       $5.00 —  ................. ,£
Ųoineatlc once per week yearly $2.00 Vienu kart savaitėje metams , . $2.00 
Foreign onęe per week yearly. . $2,50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.00

DARBININKAS 
South Boston, 

____  ToWwm ftmth feoffpm 2680 „ 1

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ............ $4,00 
Užsieny metams .........  $5.00

SYK ES & S Y KĖS 
P. A Sykes Ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

' Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washingtoh St 
N0RW00D, MAflS. 
Tel. N-onrood 0330 

Gyvenimo vieta : 
32 Walnut Avė.

TeL Norvrood 1020

DARBININKAS
11Modemiškas Vergų. “Rojus'

f.WME
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

< Telefonai r
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

H

Pradžia 1-mame puslapy 
keliu įvažiuoti į Rusiją. Jis nuvyko I Amtorg’ą* (sovie
tų prekybos įstaiga New Yorke) ir ten pasisiūlė vyk
ti f Rusiją mechaniko rolėje, prie to pareikšdamas, 
kad paaukuos 3000 dol; sovietų mašinoms nupirkti. 
Bogdanov, Amtorgo gąlva, Smitho pasisiūlymą ma
loniai priėmė ir jį patį labai išgyrė.

Bet vos Smithas parėjo, namon, kaip tuoj gavo te
lefoną, telegramą ir laišką iš Amterio. Tame laiške 
komunistų vadas subarė Smithą už tai, kad jis krei
pėsi i Amtorgą, nepranešęs apie' tai komunistų parti
jos valdybai, ir .liepė jam tuojau ateiti į valdybos kan
celiariją. Smithas nustebo dėl tokių artimų santykių 
tarp Amtorgo ir komunistų partijos, bet kaipo klus
nus komunistas, tuojau nuvyko pas Amterį. Jis ten 
buvo greit ir mandagiai priimtas, ir komunistų parti
josvadasfštai ką jam pasakė:

“Rusijoj ‘piatilietka’ jau beveik užbaigta. Jiems 
ten nereikia daugiau mašinų. Būtų daug naudingiau, 
jei tamsta paaukotum, savo pinigus mūsų partijai čia 
Amerikoje; kad galėtume sėkmingiau finansuoti revo
liucini judėjimą Jungtinėse Valstybėse, šiaip jau, vi
sus tamstos reikalus mes aprūpinsime. Komunistų 
partija išsiųs tamstą Rusijon su Turistų Draugija.. 
Duosime jums visus dokumentus ir rekomendaeijąs. 
Sovietai jus priims kaip gerą draugą ir visa kuom ap
rūpins. Važiuojate į darbininkų tėvynę, taigi pinigų 
tamstai ten nebereikės”.

Smithas jam įtikėjo. Sausio 29 d. jis išsiėmė iš 
Newarko banko 2000 doL ir juos atidavė komunistų 
partijai. Bet Smithas tuoj pastebėjo, kad komunistų 
su 2000 dol. neužkiši. Pasklydus žiniai apie Smitho 
duosnumą, bematant keturios komunistų organizaci
jos atkišo rankas daugiau aukų gauti. Teko kiekvie
nai duoti ipo 250 dol. Prie to, Amteris dar iškaulino 
250 dol. priedo komunistų centrui. Kai Smithas pabai
gė dalinęs savo pinigus komunistinėms organizaci- 
joms, tai pastebėjoj kad jam maža kas beliko. Už tai 
komunistai iškėlė jam su motere puikų atsisveikinimo 
bankietą. Jis buvo pilnas prakilnių įspūdžių.

Berehgarijos laivu Smithas išplaukė į Rusiją vas. 
16, 1932 m. Jis jautėsi laimingas. Galop išsipildė jo 
gyvenimo svajonės: keliauja į darbininkų tėvynę! 
Drauge, sū juo vyko į Rusiją būrys Amerikos pirklių, 
biznierių ir darbihinkų. Smithas jiems žadėjo aukso 
kalnus Rusijoj. Ten bus ir darbo ir uždarbio. Kiek
vienas gaus Savo atostogas. Ligoj ir senatvėj visi bus 
aprūpinti. Ko gi daugiau bereikia? Kuomi tai ne ro
jus? Viši klausėsi su didžiausiu entuziazmu. Privažia
vus Angliją, Daniją ir Finlandiją, kaikurie keleiviai 
norėjo pirktis visokių daiktų, k. a. laikrodėlių ir šiaip 
kokiii.mąžų..r^įeą^ ,tet Smithte juos
nieko nepirkti nuo kapitalistų. Rusijoj daug pigiau 
galėsią nusipirkti. Finlandijoj, pačiam Rusijos pasie
ny, išalkę keleiviai norėjo nusipirkti valgių, kurie taip 
viliojančiai buvo iškabinti krautuvėse, bet ir čia Smi
thas juos atkalbino: “nieko čia nepirkit. Žiūrėkit, ten 
už tiltelio jau plevėsuoja raudona vėliava. Tai sovie
tų žemė. Ten viskas skaniau ir pigiau”. Keleiviai, nors 
labai alkani, jo paklausė ir skubinosi. įžengti į sovie
tų teritoriją. . -• •

Pagaliau įžengė. Tėn sutiko keletą labai suliesė
jusių-kaimiečių. Amerikos keliauninkai trukšmingai 
juos pasveikino:

“tegyvuoja sovietų sąjunga’ Tegyvuoja darbinin
kų respublika! Tegyvuoja raudonoji armiją!”

’ Mirtina tyla. Nė žodžio, nė šypsenos. Ant sūsirau- 
. kuisių kaimiečių veidų pasirodė aiškus pykčius. Visi 
neprieteliai ir su panieką deptelėjo akimis į atvyku
sius svečius. Kelios apiplysusios moterysv pradėjo 
niurnėti: “daugiau svetimtaučių! Jiems tai čia nebus 
bado!” v

Amerikiečiai pasižiūrėjo viens į kįtą. Kas tai? Ar 
čia koks klaidinantis sapnas? Bet samprotauti nebu
vo kada,nes reikėjo surasti valgyklą, nes visi buvo 
išalkę, Valgyklą greit surado, nes ji ištolo smirdėjo. 
Stalai neuždengti, lentų plyšiuose pašvinkusios žu
vies gabalėliai. Valgis — žuvų sriuba, po 49 kapeikas 
už porciją. Sriubos skysčius panašūs į pamazgas, ku
riose plūdariąvo žuvų galvos, akys ir viduriai. Siūar- 
vėneapsakoma.

“Kodėl nevalgai, Andrįūk? — paklausė Smitho 
žmona. Juk esame darbininkų tėvynėj”.

Bet Andriukui buvo ne do Valgio. Smarvė, sarma
ta ir skaudus nusivylimas visiškai užmušė jo apetitą. 
Jautėsi lyg gavęs šu lazda per galvą. Nebeišdrįso pa
žiūrėt savo draugams į akis. Nė tie nevalgė. Pirmas 
kąsnis užkliuvo gerklėje. Visi pietūs taip ir paliko. 
Bet neilgam. Būrys ten esamų kaimiečių godžiai puo
lėsi ant pašvinkusios žuvies ir viską bematant sušlavė.

Smithas tartum iš sapno atbudo. Visas magiškas 
sovietų gerbūvio, palocius išsyk pasikeitė į popierinę 
pašiurę. Bet kaipo aršus komunistas, Smithas pasirį- 
žd to visko nepaisyti ir ištirti sovietų rojų iki dugno. 
Ir ištyrė. ~ ;

Pagyvenęs Rusijoj tris metus, jis įsitikino, kad 
ten buvo ne koks pripuolamas, atsitiktinas badas, bet 
amžinas hedavalgymas — darbininkams gaunant ma
žiau kaip pusę normalaus maisto, Tas nuolatinis ne- 
davalgymas numaririo šešis milijonus žmonių. Ypa
čiai sunkios yra Žiemos, kuomet badui į talką ateina 
šaltis, o kūrę Rusijoj kaip ir nėra.

Nuodugniai ištyręs ruso darbininko gyvenimą 
ant savo asmens, Smithas pareiškia, - kad Amerikos 
bedarbis daug geriau stovi už Rusijos darbininką. 
Tos valgio liekanos, kurias Amerikos darbininkas iš
meta į statinę, sudarytų karališką valgį Rusijos dar
bininkui. Prie to prisideda negirdėta istorijoj darbo 
nelaisvė. Darbininkas negali nė protestuoti, nė niekąm 
pasiskųsti. Kurie yra bandę tai daryti, buvo negailės* 
tingai baūdžiami kalėjimu, ištrėmimu ir mirtimi. Iš 
viso, anot Smitho, sovietų Rusija tai dideliaūsia pa
sauly darbininkų Vergovė.

I ____ Udarnilauk

Milžiniškas Metinis 
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Rengia 
HAVERIItLL’IO LIETUVIŲ ŠV. JURGIO 

PARAPIJA

SEKMADIENĮ, '

Birželio 9 d., 1935
UĖTUVIŲ DARŽE 

Brookside Avė, nuo Salem St, Bradford, 
HaverhilI, Mass.

Bus įvairiausių pasilinksminimų - žaidimų - spor
tų * šokių - lietuviškų kalbų - dainų - muzikos ir tt.

- Kviečiame svečius iš visų lietuvių kolonijų. Jan i 
prižadėjo atvažiuoti daugelis iŠ'Brocktono, Norwoodo, 
Nashua, Cambridge, Bostono, Lynn’o, Lmvrence’o.

Prižadėjo Nashua ir Norwoodo choristai sudai
nuoti lietuviškas gražiausias dainas. Taip pat ir vieti
niai choristai rengiasi pasirodyti pirmą kartą publi
koje. ( '

Atvažiuos lietuvis ristikas Jonas Tėtulis, ir paro
dys savo miklumąprieš armėną — John Dearon.

“Darbininko” redaktorius Antanas F. Kneižys, 
atvažiuoja pasakyt) prakalbą.

Su tokia parama iŠ kitų kolonijų tegul nė vienas 
Haverhill’io lietuvys neatsilieka. ' •

Tą dieną nuo County Bridge kas pusvalandį ves 
bušais į pikniko vietą — dykai, Vakare taip pat ir 
parveš. . \ V *'

KELRODIS. Svečiams iš kitų kolonijų; Route 28 
iki Andover — Route 125 iki HaverhilI. Važiubk Rou
te 125 iki Bradford Parko arba Salem Street. Pasisuk 
j dešinį — važiūok Salem Street iki Pikniko vietos —• • 
apie pusę mylios nuo Bradford Parko. .

KNIEČIA HAVERinLLTO KATALIKAI

Gyvenimo nei nėmylėkim, nei neapkįskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. Milton.

M

K

I i •• tai/vir < ... _• V»...|r«;
DIDŽIAUSIA KAILIŲ ĮSTAIGA AMERIKOJE

DUODA 10% NUOLAIDA

LIETUVĖMS
’ ' ■ ■ . • ■ i? • .

Atiduokit savo kailinius pataisymui arba pirkit nau
jus per jų atstovą lietuvį Kailių žinovą p. BERNAR

DA J. KORITES
Taipgi, dėl smulkmeniškų informacijų apie saugų kailiu užlaikymu, 
ar taisymu bei pėrsiuvimų savo kailinių šių vasarų kreipkitės pas 
p. B. J, Koritėš asmeniškai arba Imšku (lietuviškai.ar angliškai). 
Jis suteiks Tamstai reikalingus patarimus DYKAI.

J
n 
M 
ii 
><

SPECIAL
užlaikymas kailinių

šaltose Kamerose 
Apdrausti $100.00 t . 
Pristatymas jt 10 minuciR 
ApžiūrSjimas. Kasdien 
Smulkus pataisymas 
Paėmimas ir pristatymas 
$5,000,000 Apsauga

u

SPECIAL PAMUŠALAS

PERSIUVIMAS UŽ $12.00
Apykaklės ir .apyrankės Rali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados.
Truputi brangiau Vartojant bob- 
ra,: tūlio, ūdros ar kitu bran
gesniu kailiu. '

Garantuotoji Medžiagos

M Darbai žinovų
■ I H Užlaikymas Maltai;

Apdrausti $100
$5,000,000 Apsauga.

PERDIRBK SAVO SKNUS

Vienas 8 mūsų žinovų parodyu 
vėliausiai madas' iž Pat taus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas: 
Tamstos seno,palto, kad jia 0* 
rodytu kaip naujaav -

BOSTON,

Tel. HUBbard 6000
iki vidurnakčio

411 WASHINGTON STREET



PREZIDENTAS ir NRA80PARBIRIR^AS

i

Ar Turėsime Kongrese 
Katalikišką Repre-

♦ A* «■

r -

ginti darbo valandas ai 
bandymus priimti nepilna 
mečrns darbininkus.
« Darbininkų vadai prade 
ję sm&ritoU' ręlkąląuti 
kąd kongtesąą priimtų į 
statymus, kurie užtikrinti 
kolčktyviaš derybas ir pa 

ta, £ad butų visame krąš 
te įvesta 30 valandų darbį 
savaitė. Bęt kąikuri°S( 
sfėrdąe manoma, kad je: 
tiejdu įstatymai ir būti, 
kongreso priimti, aukš 
Čiausiąs teismas panaikin 
tų dėl tų pačių priežaščii. 
dėl kurių jiš panaikint 
NBA- / į 

Antradienio ryte, po pa 
skelbimo teismo sprendi 
mo, įvįrko smarkus judėji
mas biržose ir/ąkcijų kai
nos smarkiai kilo, bet Vė
liau, tą pačią dieną, kainoj- 
vėl pradėję kristi.

Prekių kainos,ypatinga 
cigaretų, kosmetikų ir kn$ 
gų smarkiai krito/ Dėžutė 
SU 200 cigaretų New Yor 
ke parsidavė po 64 centus 
Valdžia gaudavo 60 centų

Kongresas ■ laukia ka, 
prezidentas darys, bet pre- 
sideritas įsakė nutrąukt 
411 bylų, kurios buvo už
vestos ' dėl nesilaikyme 
NRA ta išvąžiavo kelioms 
dieųoms atostogų.

Manorpą, kad preziden
tas rejįąlaųs, Į^ad šalies 
konstitųpiją pūtų pakeista 
ta prasme, kad duotu kon
gresų; teisę5 Bpiręst; socia
lius ta ękąnomįriius klau
simus, kurie kyla dėl kraš- 
toiridustriaiizačijos.

KILK IB KOKIE (JKIAI 
7 LENKIJOJ? /

Visuotinio žemės suraši
nėjimu ’davinįąįs Lenkijo
je yrą viso 3.264.000 ūkių. 

, Tų ūkių didumas toks: ų- 
km į 7/^ fė^ąrų didumo 
yra 1,100.000, top 2 iki b 
hektarų — 1.0^.000, nuę 
£ iki 10 tokt- 734.000, 
nuą 10 ik; 20 hekt. —• 311.- 
000, ųųo 20 iki 400 hekt.— 
87.000 įr 0į;ų sii daugiau 
kaip 100 hektarų yra 19.- 
000. Tępka pažymėti, kad 
tie *i0.tfO(Į stambiųjų ūkių 
yąldę viso 16.001000 hek
tarų, tuo tarpų kąi likusie
ji smulkesnieji 3.245.001 
ūkiai valdo vos ąpįe 12 mi
lijonų hektarų.

Jeigu prie mąnq kojų su
dėtų visų yiešpatiji; vaini
kus vietoj mano knygų ii 
maųo pabėgimo skaitytį as 
vįsa tai atsimočiau.

laikysianti ir nęprąeįąią įr Vilniaus gatvės negrįs- 
5 metai, kai Lietuva pati tos, Šaligatviai skylėti, 

teteko spdąį ąpJęUtį. Bai
siai apleistos Gedjminp 
kalnas: tąkaį’ išgru^f 
suplai supuvę, tvoros įi- 
virtuaįoa ir m šąlią ššfteU 
kmrmių lenku kareiviai 
vaikšto į Gedimino įalnp 
tankumynus kasdieninių 
reikalų ątiikti** Bendrai, 
dabar į Gedemino kainą 
negalima įlipti be pavo
jaus nusisukti sprandą.

Taip išrodo prie lenkų 
mūsų senoji Gedimino so- 
UtinA

O ką davę linkai Vil
ią: ne tiK. pęsjbĮniaus krašto sodžiui? 
bet žymiai Bįdą ir skurdą. Visi gerai 

p arename, kas dėjosi Vil
niaus. krašto sodžiuje pra
eitais metais. Negeriau' ir 
jįęmet, nęę keįeriais pas
iutimais metais Vilniaus 
krašto sodžius chroniškai 
kasmet badauja. Sodiečiai 
vaikšto vyžoti, vietoj Žibą* 
lo lempų vartojamos bala
nos. Yiątej mpdemiškų ū- 
kip įrąnkių yąrtoiąnią me
dinės žagrės " ir /akėčios, 
Įęuriosę ir už centą nerasi 
gęĮęžįes. Ir " tai nedaugiau 
kąįp 20 kilbmėįrų nuo 
Vilniaus miesto; , kur yrą 
lenkų univęrsįtėtąi. Ūkio 
kultūros kėlime lenkai nė
ra rifeko padaru jįe tikt ji 
stumia Vilniaus krašto u-

deglui teisę Jeistį įstaty- 

dėl atstatymo ariMetįmo 
prekybos ir pramones. , 
' Kadangį NRA baudė re
guliuoti prekybą ir pramo
nę,' kuri veikė vien vienos 
valstybė? tybbse,, o tas 
priklauso kiekvienai ats
kirai valstybei,* tai Aukš
čiausia Teismas tą teisę ir 
panaikino. Jei to nebūtų, 
tą{ federalę valdžia turėtų 
neribotą teisę visoje vals
tybėje, o atskiroms vals-

paprašysianti lenkų glau
desnių santykių. BSą, Lie
tuva esanti mužikų šalis, 
maža turi inteligentų, to
dėl viena, neatairęmus į 
stipresne valstybę, pęga’ 
liūtį išsilaikyti.

Yįlųiaus krašto gyven
tojams lenkai prižadėjo 
visko- ir druskos ir ang
lies, ir naftos, ir gerbūvio. 
Nuo ,to laiko praėjo jau 15 
metų Įr, kaip matome, Įęn- 
Mpran^ylmąį ne 
neišsipildė, bet ir nesireų-

Reprezentacija’nclietuyižkąs žodis, bet'jis labai 
suprantamas amerikiečiams, tos dėl jo kilo karas su 

del j0 gfattrįų Amerikos kolonijos iškovoję 
rik|aųsomybę- ’ Anglija imdavo Amerikos 

______ us, bet neduodavo jai teisių: tu tik užsimokėk, 
o mes jau žinosime, ką su pinigais padaryti. Tas va
dinosi utaxation without repreBentation” (mokesčiai 
be teisių) ir tai, žinoma, tiek suęrzino Amerikos kolo
nistus, kad jie pasįrįža iškovoti ąr reprezentaciją, ar 

: nepriklausomybę. Jie iškovojo nepriklausomybę. Tai
gi reprezentacija bei teisių pripažinimas yrą pats o- 
piąpsjas klausimas amerikiečio gyvenime. Ir ne vien

~ rąmer$kj0Čtą- Visam pasąuHųi jis labą! svąrbus. ^
1 Ęųriųo tikslu keliam klausimą apie Jęataįikų 

reprezentaciją vįsatiniamę Lietuvių Kongrese? Tiks
las, rodęs, aiškus. Jei Kongresas žada būti vatinis, 
tai jis torį inįmti jr kątalįkus, ir duoti jieras tinkamą 
rępręzentaci ją. Ar męs Amerikos katalikai ją ųžsipel- 
neme? Rodos, kad taip. Tiesa, mes mokesčių Lietuvai 
nemokėjome iš prievartos, bet gera valia aukų jai ne* 
šigafięjoųĮę. Kiek čia yra buvę svečių įš Lietuvos, prą- 
dęjųs nuo Basanavičiaus iri Yčo ir baigiant (geriau 
pasakius darne baigiant) finansinę riiišiją, visus męs 
nriimdąyom atvira širdimi ir atrištudęlinonu iy gau* 
šiai remdaVorii ir tikybinių? Ir tautinį.Lietuvos rei
kalus. Q ątėjųs Lietuvos nepriklausomybės klausimui, 
tol jau lietuyįU katalikų dųosnumąs pasiekė .aųkšpiau- 
šio laipsnio. Taigi savo dalį mes išpildėm. Rodąs, esa
me užsipelnę šiokios tokios reprezentacijos. Lietuvos 

• vyriausybė pent teorijoj tai mums pripažįsta ir dabar 
nori mUms atsilyginti ir paimti savo globom visą išei
viją. $am ji įsteigę DULR Draugijąf ir per būsimą

. Kongresą tori muš sukonsoliduoti su visa tautą. Tiks
las labai gražus, tora gal kiek ir pavėluotas. Tiek to. 
Męs suprantame Lietuvos padėtį įr žinome, kad jai 
teko sunkiai kovoti savo nepriklausomybė išlaikyti, ir 
rftptotig išeivių likimų ji neturėję nei laiko nęi pajė
gų. Taigi męs labai įvertiname tęvynėš pastangas mus

. visus dabar’prie savęs priglausti. Dėlto užgyrėme 
DŪLĘ žygį ir Kongrese žadame dalyvauti.

" Bet — širdis širdžia, mandagumas mandagumu— 
mums vis dėlto, nereikia pražiopsoti svarbus momen-

' , tas. Mums reikia žiūrėti,.kokią naudą galime ištrauk
ti iš busimojo Kongreso jei ne sąu, tai bent mūsų bro
liams katalikams'Lietuvoje? Mes žinome, kad kas 
nors iš tą Kongreso daug ’ pąšinaudos, tai kodėl jau 
mes katalikai ne /per nago juodumą negalėtume juo t 
pasinaudoti? Taigi, kokia bus kątalikij reprezgi}tąci- tfstątyba? Už tąA iniesto 
ja Kongrese? Ji gąli puti didėlę dalyvių skaičiumi, bet '•-J-• <— 
ne apie tokią reprezentaciją čia kalbama. Mums turė
tų rūpėti, koks bus katalikų teisių pripažinimas. Lie
tuvos, katalikai yra organizuoti. Jie turi Katalikų Vei
kimo Centrąį Kokią rolę KVG Kongrese vaidins? Gal 
nėjokios ? Gal bus visai ignoruojamas t Gal nė nekvies
tas dalyvauti?

Tuos kląpšlmus būtiųai turime išrišti pirtoku to” 
gu prądęsįiųe į Kongresą ruoštis, nes jei KVC nevąi-

.. airis jokios rolės Kon^ęse^ tai musų dalyvavimas bus 
tik skaudus smūgis1 mūsų broliams Lietuvoj. Ir juo 
dalyvavimas skaitlingesnis, juo smūgis skaudesnis. K*

Kaip'Vilniaus Kraštas Nusi- 
gyveno Be Lietuvos 

•• 1 ———-----------
, 'UžgrobęVilnĮaus kraštą, dęrųptis su Lenkija “kaip 

lenkai; kaip žinoma, Wyk *x_._
Lietuvai siūle atnaujinti Lietuvai ir šį leųkų pasiū- 
Liublino Uniją, fi Liėtuyąi “j“;; J

. nesutikus, vėliąų siūlė fę- viena Lietuva ilgai neišsi-

BH1

to-

lygus su iygįu}?- Atmetus 

lymą, jįe ššvę ramino, kad

sųstĮpręjp. Laikinoji Lie« 
tųvos sostinę išaugo ir su
sitvarkė, taip, kad kasi 
Kaupą yra niątęs prieš Di
dįjį karą Jo dabar nebė- 
pažįntų. Išaugo ir kiti Lie
tuvos miestai, o Lietuvos 
sodžius visai nepanašus į 
prįęŠ karinį. •■ / <

Kaune atsirado nemaža 
bankų, Pieno centras, Lie
tūkis ir kitos rimtos įstai
gas. Žemes ūkio srityje at
liktas milžiniškas darbas: 
daug sodžių išskirstyta į 
yienkiemiųs; atsiradę ne
maža naujakuriu, didėlį 
plote} nusausinti/ Bę to, 
taip truinpįį Jąikų Lietu
vos ūkispritaikintasnaų- 
joms sąĮygomę. LĮėtuypje 
šekm’rigąi prąyešta žertos 
rę^ogpĮa. ; ■ <

davė Vilniaus kraštui Įęp- 
ką;* čiupai: paąąkfts, 
Įepkai Vilųiaus kraštų; 4at 
ye skurdą, ‘ badą ta tuks- 
tanpjiĮS bgtarta. ’ Rąt§ 
Vilnius w]ęnRų bąįgią} 
nususp. - Statybos nokiąs 
pęra ;,nęt seni riąįnai visai 
neĮ^montųpjami. ? Tikt ą | 
priemiesčiuose Išdygo i — 
2 butų med,mių pąpięlįų, 
bet ar tai galm;ą pąvądip- 

centre" kai kurta pairiąį 
baigia grįįįti ta praeinam 
tĮeipš sudaro nemažą pa
vojų, Mat’ lenkų bankai 
paskolų neduodą, o gyvenu 
tojai patys neturi iš ko 
narni! remontuoti. Mokes
čių našta * be galo supkit 
net paiyš gyventojai ne
susivokia už ką įr kiek mo
kesčių jie turi sumokėti* 
Dabar dąr įvesti nau ji mo
kesčiai už langus ir balko
nus./ ,v ’

Didžiulės prieškarinės 
firmos subankrutavo, o 
jų savininkaį virto-elgeto
mis. Norą beveik tos dįe- 
nos, kąd Vilniaus krašte 
def skurdo keliolika nępą- 
Šįkąrtų. O jųk prieškari- 
piais laikais tai buvo labai 
retį ątsįtikįmaL ’1 ’

ląiįtoą totenntii 
teisės leisti įstatymu su
reguliuoti socialius ų1 eko
nomiškus klausimus, ku
rie Hilo valstybėje Išsivys
čiusiai iš žemės ūkio šą- L w n r ...................
lies į milžinišką pražiotos tybęms liktų tik'tos’teikės, 
Šalį. 4 ‘ kųfįąš fedepalė valdžią su-

Sprendimas pastate taftsmi: Ar fpdpral# vį4 da taSrtur&upie c 
džia, ar kiekvieną $ 48

, iri ta- 
centrali- t.iii. ...» *,.y, .»»; . . 1 Jfr .»zuotą valdžią.

NRA buyp užtvirtinusi 
731 kodą, kupė tvarkę 
fehcrąalyąąs (Įė| la.OOfi,- 
000 darbininkų; nustatė 
nedaugiau 40 dgrbc valan
dų į savaitę ir minimąlį 
atlyginimą už dąrbą nuo 
12 iki 70 centui į valandą. 
NRA administracija Ima 
metai kainavo valdžiai įr 
industrijai apie 55,000,000 
dolerių! metus.
• Paskelbus sprendimą, 
Donald Riehberg, NRA di
rektorius tuojaus įsakė 
nutraukti visų NRA kodų 
vykdysią priverstinu bū- 
du. Jis prąsė,’ kad indus- 
trijąs vądaį laikytųsi ke- 
doše nustatytų taisyklių 
dą darbfi valandų, tarta 
ninku atiyginimę. Išlaiky
mą švarięs konkųrepcĮjos 
ir vengimą apgaulingų ir 
nešvarių prekybos papro- 
čių.

Harper Sibley, pirininim 
kas’United Statės Preky
bos Rūmų ragino visus na
rius nedaryti jokių pakei
timų darbo valandose ar 
atlyginime darbininkams

Standard 6il kompaniją 
ir Tidę Water Oil kompa
nijos pakėlę šąyo darbi™11' 
kąms algas pęnkiąis nuo
šimčiais ir pra '
darbo' valandos 

kode.- '

nių pramonės įmonių pa* 
reiškę, kad ąol kas nebus 
jokių pakeitimų algose įr 
darbo valandose, bet jie 
atsisakė garantuoti kaš 
gal; įvykti’ ateityje,

William Green,' Ameri- 
___ Fedęrącijos 

prezidęntąs išgirdęs apie 
teismo Sprendimą nuliūdo. 
Vėliau jis pareiškė, kad 
vis dažniau yra nusiskun
dimų, kad darbdaviai pra
deda dąrbimnkus išnaudo
ti* Jįs įsakė visoms uni
joms mobilizuoti savo eko
nomines pajėgas ir grięz-

tymiią regųĮiųpjančiuS so- 
cialius įr ękonomipius j 
statymus? Prezidentas nė- ’ 
dyejotinąi -pareiškė, kad 
vien tik fędęrąle valdžią, ' 
gąlį tą darbi tipkamai at- : 
likti. / ’ *v :

Bot kaip tą atitekti : 
Prezideptas dar neparąiš- 
M- Wyti’ jie Įgyta (tfll 
susikristalizuos viešoji p- ' 
pinija ir kils reikaląyimas, 
kad NBA principai butų 
atgaivinti /

geismas ne tik panaiki
no b$t. Jąiįų o-
TO1 W9te“ kos įstatymas yęą priešin
gas konstitucijai įr, kad 
nrezideritaš ’ nėlėgąifai pa
sielgė pašalindamas Fęde- 
ralį Prekybos komišijonie- 
rių. Tą aįėną rireziderito 
admįništraęiją T susilaukė 
smarkiausių smūgių.

Kiekvienas kongreso vei
ksmas turį būtį paremtas 
teisėmis, ' kuriąs suteikia 
Šalies konstituciją. NRA 
įstatymas buvo paremtas 
tuomi, kad kongresas turi 
teisę f reguliuoti prekybą 
tarpe, vąlstybįų. Bet teis
mas rado, kad NBA yra 
priešinga konštitįcijaį ■ dėl 
tp/ kad kongresas leido 
prekybos Ir p^monės gru
pėmis per NBA kodus pri
imti įstatymus tvarkymui 
ju industrijų. Toks delega
vusias įstatymdayys t;ė s 
teisiu yra visai priešingas 
konstitucijoje numatytu 
kongreso teisių ir pėręįgų. 
Kongresas davė pręzidėn- 
tui teisę, patvirtinti ar nu
statyti kodus. Bęt kongre
sas negąii/dęlpguoti prezį- 
IgM. -4uBa^į? ir w 
Vilniuje būtų buvę nepa
lyginti gėriau; jei'jis būtų 
palikęs Įnetiivos tortine. 
Taip viešai dabar pasisa
ko tori tie sulęnkė ję lietįi* 
yįaiį kurie Sąyp laįkįi daug 
vilčių dėjo Lenkijai ir kų-

» nė Visorius gerklėmis Šau
kė: -Do ppĮski. po pplškrj. mams mažinti algas, dau-

pr;ęšų,\ kurie platindami klaidingus mokslut 
kėsinasi tą Kristaus šv. tikėjimą Sugriauti. Sv 
Dvasia, regimos Katalikų Bažnyčios galvos 
gv. Tėvo, įr jos tarnų - kunigų Inppinis sklei 
džia katalikiškąjį tikėjimą po visą, pasaulį ir j 
gaivina kiekvieno žmogaus širdyj. Jeį ne Šv 
Dvasia, tas Šv. musų tĮkejĮmo paramas įr mo 
kytojąs, jau senai gal būtų žlugusi Kataliki 
Bažnyčia iri Šy. tikėjimas. Be Dvasios pą 
galbos ir mes to Kristaus mokslo butume, kaų 
reikiant, nesupratę ir gal būtume arba visa 
netikį, arba kokį klaidingą mokslą išpažintų- 
mė, arba mūsų tikėjimas, kokį įr jturėtuine 
taip būtų silpnas ir atšalęs, jog mažiausias ne 
Smagumas ar kas truputį sunkesnio, tai jį mes 
tuįne įę iSsiią^ėtetto .0 kądangi turime titr: 
ir tvirtą tikėjimą, tai tųripae dėkoti Dievui u: 
tokią Šv. Dvąsios dovaną,

Šv. Augustinas yra pasakęs: ‘'Viešpats Die 
vas sutvėrė tave, žmogau, bę tavęs, bet tav< 
neišganys be paties”. Taigi, neužtenka to, kai 
šy, Dvasia į mus a|eĮtų.tetū mes W fK PV 
sės privalome klausyti sv. Dvasios nurodymų 
su Ją bendrai vęikti, peš kitaip visas šv. Dva 
sios mumyse veikimas nueis per niek ir neat 
tol vaisiaus, nes Ji, mums rodydama išgaųynv 
Jęelį<, nespiria ta būtinai siti, bet paliekalais t 
vai mūsų v*l|a|. Jei dilime šv. Dvasios nurody | 
jnu. jei klausyaimt Jos tadinimų ir darysim Į 
visa tai, ko Ji ii mūsų reikalauja, tuomet tik į 
rai rinksime gausta šv. Dvasios mumyse vei s 
kimo vislus, piĮsĮnte HĮfflĮflf i ir palaiminti. . 1

V.’ t

iųkstąnčiąi bedarbių? Ne- 
gulima net .suprasti kuo įr 
kaip šiė'f vargšai 'gyveną* 
Jeigu prisirišime, jog 
(įidžiųma bedarbių turi 
seįriias, lengvąį sųjųąęrito* 
kąd alkanų žmęiuų' įkaį- 
cĮįis Vilniaus kriąste toks 
įvertinti desetįąįš tūks
tančių. VįĮniąiis gątvęs 
pilnos elgetaujančių vaikų, 
kurie praeĮviams nėdųąda 
ramumo. Suriku, itįkėti, 
kad tai dąrąma iŠ. gefo. 
Kadangi suaugusieji be- 
aįrbiąi iš maldos pąEras- 
tai negauna, tai išvaro el
getauti mažus" sąyo vąį-, 
kušr’ Patys iš. tolo steW 
kaip šie; atlieką savo “pa- 
rieįgąs^ ’

Kaip bedarbiai paprašo 
miesto savivaldybės dari 
po, tai lenkų poHęJJa pa* 
vaišina juos guminėmis 
lažddiriię ir ašarinėmis 
granatomis/Prie strategi
nių kariškų plentų darbų 
yietos beŠąrbįal darbo nėr 
garina, o atveža daribfcįn- 
įuę iš LtoMbą gilumos. 
Tąįgi vištoj fenkų žadėtą- 
jo gėrbūvįo, Vilniaus kraš
tas susilaukė tikro prąga- 
/ /_ Viši Vįlmąus krašto 
jgnrpW bw 
tą, kad VISO to skurdo dp 
džiausįas ’ kaltininkas yra

Dvasią ir mums. Ir, istikrųjųl šv; Dvasia, toji 
“vargšų Tėvas’1/ “Visų geradarybių Šaltinis”, 
jau per dėvynioliką amžių nesiliauja ėjusį į 
žpĮoriiiį širdis, nesiliauja vedusi irius prie gera, 
pr;e Dlevo’l Ji, paėmusi muš j Savo' globą, ĮnO- 
ko, kąįp turime naudotis Kristauš nuopelnais, 
kaip suvąrtotį Aįpirkimo vaisius. Bę to, Šv. 

/Dvasią, pųdąina, kkipį Šv. Raštas reiškia, švie- 
šos ir švęųtumo Dvasia, Ji apšviečia mūsų pro
tą, duoda Suprasti visasTCnstaus mokslo tie- 
sąs, dtoįą pažinti tikras išganyrno priemones, 
O padedamą nuveikti kūną, pasaulį ir šėtoną, 
mus sutvįrtpitų malonėmis ir tiesos kelių veda 
j švęnfumą ir išganymą. ’ ; \
, yiešpato Jėzus Kristus, kiirs apie Save kal
bėjo: Mš Kelias, Tiesa iri Gyvenimas”-(Jon. 
KĮV, į šį pasaulį tikrai yra atnešęs tikrąjį 
tįkėjtoą, skelbęs išganymo mokslą ir PangaUs 
karalystę. Tačiau, kad tą Jo mokslą išlaikius 
gryna, nesuterštą, kad jį padavus visiems ir 
kiekvienam skyrium Žmogui, viešpats Dievas 
piųms siunčią DvaS|i> ąpie Wrią PaĮs Išga
nyto jasypa pasakęs: “Kuomęt gi ateis ta Tįe-

ro.

darbo valandos (jus tpkios 
pat’kaip' nustatytos NRA 
kode: '

Atstovai- kitų stambes- 
—T”ęc |EįT ~"77.?T,,rr:rT CT'"'“T—r-c V” '

reiškę, kad Jtol kas nebus 
jokių pakeitimų algose įr 
darbo valandose, bet jie

gali įvyktu ateityje,
William Green,' Ameri

kos Darbo Federacijos 
prezidęntąs išgirdęs apie 
teismo sprendimą nuliūdo. 
Vėliau jis pareiškė, kad 
vis dažniau yra nusiskun- 

deto darbininkus išnaudo
ti. Jis įsakė visoms uni
joms mpbilizubtį savo eko----------- -------------------

tai Rrięšintis pasikėsini- Tinginyste — jauno žmo 
gaus kapai; 2f. Sigumi

Viešpats Jėzus Kristus gęrąl žinojo, kas 
laukia šv. Jo mokslo, kąs dęsis šų ąpąštąląis 
ir jų įpėdiniais — jąm mirus> kad jų ir 
Katalikų Bažnyčios nepalikus našlaičiaią, Jiš, 
per Paskutinę Vakarienę, prižadėjo ąpaštalams 
atsiųsti Ramintoją, būtent, gyC Dvasią/ kuri 
juos f‘įves į vįsokią tiesą” (Jori. XVI, 13 j. Tą 
Savo prižadėjimą Viešpats Jėzus atkartojo, 
žengdamas j Dangų. Taigi, apaštalai, atsisky
rę su Medinguoju Mokytoju ir Viešpačiu; nu
liūdę ir <įar prisibiją žydų persekiotojų, susi
renku už'Jęrųząlės miešto nuošalioj grįtelėj ir 
g kartu šu Švenč. Marija, Dievo Motina, kar-

i mdsdamieųi,. laukia išsipildant tą, ką Jė
zus Knatus buvo jiems prižadėjęs. Įiefnš taip 
toįąųkįąnfį dešimtą dięhą; Viešpačiui Jėzui

nunąs taip yra iškreiptas, jok SSK? UI?JPaa *? KąaMaltume,; MTrei&a$ £•
KsF-i jo. Jįems pasirodė pasidalinę tarsi ugnies lie

žuviai, ir.ant kiekvięųo Jųjų nusileido po vie
ną^ Visi jie pasidąte pilni sv. Dvasios Įrėmė 
kalbėti visokiomis kalbomis, taip kaip švento
ji Dvasia jiems davė prabilti” (Apast. Darb 

JEI, 1 T”
Bet šią dar pe galas/šv. DvasĮos veikimas

Ęųn. J’ Vaitukaitis.

; Šv. Dvasios Atsiuntimas
«. T, ' - ...

*
47 r, 
*■

*1. ■
- v»

H

I 4 
a »■
\ / 
r

Gerai žinome, kad pirmieji tėvai, Adomas ir 
Ieva, Dievui pasidėję Rojuje per nepaklusnu
mą, ir už tai buvo nubausti ne tik jie vienį,, bet 
ir visą žmonių giminė. Dėl tos prięžąšties 
kiekvienas žmogus, ateidamas į šį pasaulį, jau 

; kartu su savim atsineša tą, šv. Krikštu vien 
nuvalomą nųpdPRft vadinamą pirmpradė nuo
dėmę. Be to, mes visi turime mirti, o gyvenime

VitĮss i^ūsa pąariimęs 
be Dievo‘nagalbos neg;, jlgaį^Hį’y^ ’^ąpnga,
negalėtume atskirti gera'npo blogo, o kada it 
sužiba kokia norą šviesos kibirkštėlė, taį silp
ną mūsų valia, kūno geidųįįų prislėgta, neį
stengia save nuveikti Ir priversti eiti dorovės 

išįąnymo tąWgf Tąčiąu, • Visagąlią Dievas, 
geriminį ihflgįį ARięft praptiHies

reikąl

ip ajmpm’mtuhi mw|l. siusdams.mms.j ’kuriJįajp yra
reika|inga, parodo Pate Ižgapytaas, pareikš
damas: 7lJei kas neatgims iŠ vandens ir Šven
tosios Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo kara
lyste" (Jon. III, 5).

rižadėjęs, jiems taip 
ąj Viešpačiui Jėzui

paštetai amžių negyveno, tai aiškus dalytos, 
kad Jėzus Kritus yra prižadėjęs atsiųsti 6v<

garbĮns manę, nes Imą įš to, kąrmiano, ir aps- 

tąįp ir yrą. Sv. Dvasią nuo pat krikščionybės 
pradžios, pųps tos dienpą, kada yrapžengųe 
M JR»?teIm lvi2tu“
si. Jį laiko šventąjį tikėjimą Katalikų Bažny
čioje, Ji daboja jo grynumą, gyna nuo įvairių

Am ii tiMi
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■ FĘ. ŠATAS

Bioiktaui
■ PftT^Uoki už

MM žraųapdą
Kalti '

24 MniBURV &TMKp 
yfoTOMteL Mri.

10 < W0RCESTERI0 ŽODIS į
Katalikiškoji Spauda

Dial 6-1944 

. POPE OPTICAl CO, 
ALBERT R. BARKER 
Ęe^irtrąotM OphMąetriitai 
Jeigu Jumis vargins, akis, 

atsilankykite pas mprnis dėl 
akinių. į

897 st, Wi.

SQQTK(M)S DRŲG CO.
90A Millbury «t Tel. 2-9875.

VIENINT4L2 UETUVISEA . 
VAISTINE WORCESTERYJ

Mūsų “Special” 
“Kapo-Salve^

Gedausią moštis dėl rainatų ar 
kitų SkaudupllŲ. Mes patys darom 
jį. (r Garantuojam. Pinigus sugra- 
i|pfl|U jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paJta su mielu noru bile kur.

Tel. 2-8186

py! KrRfayės
Užlaikome puikiausiu drabu

žių visai šeimynai.* Persitikrin
kite!‘Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir. ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS. 
372-376 Millbury įt.

Worcester, Mass.
į ■■■■ P .f..-.......u?-, ■ tUf 1 ^■T-TTf----- -------- :----T

fe) P0ĘO3 ŽVH.GSNIŲ “ r . .
Tikraj bjogos spąudos’tranas yrą ųžplūdęs Triūsų 

laįkųs. Gnąujančios dorovę knygos, paveikslai, ląjk- 
rašČiai, vadinamieji magazinui virsta tiesiog mados 
dalyki; — tiesiog ištvirkimo, pasileidimo tvanas. Ne- 
dorovinei romanai verčiami iš svetimų kalbų. Tas, 
žinomą, dažnai tdąrbmą bi^įo - pelno sųjnetįmąis, įet 
jąunųomenės dorą1 pastatoma1 tiesiog ant bedugnės 
kranto. Visą mūsų vadinamoji geltonoji spaudą tik 
ieško, kąd kąip bP£S gąlėtų plačiau aprašinėti įvairius 
skąndaius, teisman pątekusius ntmikaitimųš,\ŽĘbg  ̂
dystes,šeimps suirimus, laisvą meilę,'“naktinę kultū
rą” ir iš viso tiesioginiu ar įe|i0iąfoginĮU bu^iį; rągdų| 
atsipalaiduoti nuo bent kokių: doroves varžybų. 7

pejtp mes, katalikai, turime turėti tokią spaudą, 
kuri būtų įdomiu bet drauge ir tokia švari, kad, be bąį 
mes
spaudos, stpyincios ant krikščioniškosios dorovės pa
matų ir netarnąujančįos minios smalsumui žemie
siems žmogaus palinkimams. Dėkui Dievui, kšiąliki^- 
kų ląįį:rąščių Amerikoj ir Lietuvoj turime 'jiemąžą, 
tik mūsų yrą pateigąįkąd.tie ląikrąščiąi gerąi įąilęy- 
tųsi, kad jų. turines būtųįdopius Įr kadi jie galėtų Pa
siekti visus Įnūsų
doras katalikas ^rf^ąrei^ gaįędąm^s>p|ątmti 
gerąją spaudą ir' tokiu hū’^vi^k^ uz-
kirsti kelįą. Kas to’|iedąrd/ tai pąpiįdo’ apsileidimo 
nuodėmę- . “ . - *

ŽMOGAU^ GYVENIMO KEISTUMAI —

TIIP DPADT P’C IJUj i LVi Juu 3

Mįlįa _ r- JaĮaį
UrppK Pr- — Nr. 43P4; 5, 
giw<w ^60įSpw 7- 
f^tauųkag Penn Ą- 
ve. — Nr. 474Ž; •& Ląn-

F.A. VABNORA, M. tf
(VBlĮKSNlRy J 

LIRTUVIA GYDTTOJAįj 
96 Vemori 8t„ Ttl-5-7M

Ofiso Valandose
W H

BBKMADIENIAIB - 
supvu gUTĄKIMO J

T*'

BĮLUNG’SSft.
TAILORS A'OLEANERS

Martinas Kazlauskas ir
’ Jųck įil®? ^^yinįkai^.,.

Siuva Naujas, Taiso ir valo 
; senas drapanas ir futras

I Geriausia Lietuvis Siuvėjas 
Tek 56034; 345A Grafton St

Tęį 3-5710

6REENW00D DAIRY
Mūsų pienas ir Smetoną 
x t užganėdina visus. '

WORCESTER, 
MAS& ' . • •

GHARBONNEAU’S
Catholic Ąrt Shdp and

BOOK STORE
Lietuviškos Maldaknygės, Žva
kės, Rąžančiai, Stovylos, ška
plieriai, Pay lai ir Reipai

■ Sulig Jūsų. Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tel.x54516
10 Trumbull St.,. Worcester

MODERNIŠKA UETWQ 
KRAUTUVĖ

UŽLAIKO
JONAS B. KAČINSKAS 

’ {ŠŪNJUS)
344 Millbury St. Tel. M7«
Namy, pkųj, Pirkinio, Parda

vimo Reikalus Veda .
JO^Ag V BAŠINSKAS

■ '/ (T6VAŠ). ‘

i

Fiaųps Ramios
GRUNOW 

' BLEKTRIKINIAI
. ŠALDYTUVAI -

Parduodame lengįomia
z " S»lygomiĮ
Per' 30 meta pąten/įimnčįai ,

turėjome,rėiįalUB' bu lietuviais

CHARRON’S
20 Trumbull St. . Woroe8ter,

7el,<p4W Mm*.

+

SAVINGSBANK
•• . » « . I .r M' .r *. .. ... - ' , . .

f -
Draugiško Patarnavimo Bankas

,450MAIN STRPPPT

Skęrsa^3ą|vės;^i||p Cįty Įiąll.t
Wri' * .• .. ■- - ... * * ■ «• s • * * ' ■ , . - • «

UH butų įdomi, bet drauge ir tokia švari, kad, be bajr 16' LABDARINGOS
ąęs ją galėtume duoti jaunimui. Mums reįlpa^tiprios jjį 
naltrlncf Q^nvinXiHtt .«£■»#•• lr¥‘ilzanir>niŠVr4airiCj <4rkv»Ax,ZG »ia_l ' ’ r I ’ ’ *’ •■. f-*! •« M

Ang}ij spaudai: 4,

I- 
i J 

J

; Mųsų dienos ir nakties laikas praeina be galo 
greitai. Po valandą, po minutę mes sugaištame įvai
riems dąrbąins įr rpi^uiąms. Ir dažnai ^fpdo, jog mes 
turime labai daug įvairiausiu nereikšmingų smųljape? 

rnų^04ačiau, Jštiespyieryisą^gyyenimąįs^ių susįdą* 
'ro gana stambūs laikoskaičiai. ‘tik mažytę da
lelį laiko kasdien nuo tų smulkmenų nuvogtume nau- 
dingesnięms darbams, tai per vįsą gyvenimą jau bū
tume labai dąug susitaupę. Akyvąizdumųi‘duodame 
vieųą 80 mętųsenuko apytikrių statistiką:
Praleista ; Metų, Dienų, Valandų
Miegant ....... ____ .......
Dirbant...... .............................. .
Pykstant ................... ..o...........
Valgant .......
Laukiant .................................. 
Meilės pergyvenimuose .........
Ilsintis gamtoje ...................... 
Važiuojant_________ __ _____
Laikraščius: skaitant ..............
Barzdą skutant ......... .............. 
Pinigus mokant 
Vardą pasirašant ............. ..į..
Kojas aunant ........... 
Žiūrint į laikrodį ....
Atidarant apris ............
Maitinąpt yąikus .... ......
PĮųnkęįą rašalu pąšlakstant 
Užrišant Uakl^aištį...... .
Teatrą lankant ..........v...,*.’
Nosį šluostant ...................... 
Užsirūkant ..........
Apykaklės sagos beieškant 
Akinius šluostant 
žiovaujant . 
Šųnįiii “fui” sąkant .............
Juokiantis ..... ......

LAIKRODIS

26, 312, .
21,

&

5?

4,
3,
1,

“Gegužės įfotą* 4yyko 
piknikas, kuri * >ųrępgė 
Worcesterio 19-kA draugi
jų bęi ta>pįL.> pzaugiju 
atstovų buvo. išrinktas 
pikniko rengimu •toinĮtė;i 
tąą..^ . "v1 •
Jr 'Pirmt> M Tamošiūnas. V;

Rašt. X Bučinskas; prot. 
rast. 0. Račienė; iždinin
kas p. Račila; Kasos &Job. 
P. BaČinskiehe,; P. Aikšnp- 
ras; korespondentai: X 
Degesiimas- ir Alavošius.

BEA’S BEAUTY 
' SHOPPE
T-15 PetrončlS. ParuliutS, savininke 

156 Green £|r. ąpt Kelly šq. 
Tel. 60055, Worcester, Mass.
LIETUVAITES, dabinkltės pas 

„ ’ lietuvaitę
Ringe? Waves, Maničuring, 

Permanent AVaving, Shampop.

1%
• U.

14.
5,
16.
8.

15.
18.
7.

95,
116,
346,

. 302,
39,
12,

273,
243,
288, ■

23.
23.
19.

9.
4;

14.
15.
12.

6?
a

16. 
21.

140,
140,

39, 
« 30,

29,
26,
26,
18, 

- M
13,

• . r 12,
&

• ‘ &

2,
4. 

14: 
22.

Vienas įtą|ų ipžmierius Florencijoj išįądp laikro
dį — žadįitUV^Ę kuris įtf minųčįų pp|eš ękąipbųtį pa
leidžia elektros srpvę ir ųžkaičią elektros yirtųyėj ką- 
vą ir arbatą* Atsikėlęs pHietis jąų turi paruoštus pus
ryčius.— . ;

GROCERNEirBUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

. . SAVININKEI .. '
63 FENN AVĖ. .' WORCESIĘB, MASS. 

DIAL5-6367
^■■■■^ ‘ -„,,,11 ...rriiiByM- ' i.iiiiiii i , įnrii,,'«lii.'nnrrw

GREEN MOUNTAIN 
DADRY 

i' SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

,.WoTcester To Webster Road '
Visokių Valgių, Užkandau ir

Gėralu. ' • 
r PARDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirmų - 
“TRAFFIC LIGHT” kakėje.

“Daugiausia Gėlių Uz Jūsų . 
’•/ Pinigus •’

pas ' . • *'

GEORGE’S F10WER
SH0P

30 Trumbull ŠL
Krautuvės Tel. 5-1384

NąmoTel.5-3524 
“Gėles siunčiamos per pashin- 

. tini" i visas dalis pąsaulio’’.

. BU'SLLfNCH
Lietuviška Valgykla

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

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greita/ pa- 
tarnavimas. Persitikrinkite.
VINCAS WARAS-bąyininkw 

Dial 3-9025 1
..................-*■' I II ./lllllH,, I m |‘I

nė. Aukos surinkta sekan
čiai iš bfepįerįų ir payw 
nių asmenų: ęharronĘa- 4io Sftop. .0^% 
Granite St. Truėk Dfiyer.

I- ^eŠbOTę;'tyt<Wįr 
nėr Co.; , 8i^arnsqn gt 
P, *Mąrvq 1 ru'rnitupe Cp., 

. Fūįnitjirė Pp. 
Chąą, -B Nfąttson & Cp., 
Įnė;; Milbury Fųrnitųre 
Čo. ,‘ Cąrlšbn Rolandėr Cb. 
Furgeson Eurmtūrė Co. 
Art Curtain ’Shop. A. Ka- 
šėtienė, M. Prąskeitienė, 
X Tamkūs, O. Ėarulaitie- 
nė, Q. Ęačienš, E. ;Kupsr 
tienę, C. Sbepers Co.; 
M. Kąyėękienė,' Ą* Įjįikase- 

(.vįčienė, M. Žįdąriąyičienė, 
' “"2 ' ' Įgtkeyfe
eiene,' m. Yųrgęloųįenė, A. 
Paulauskiene, Q. Šimans
kienė, A. Nedzvąękienė, 
M. Delpnieųė, A. pąrulie- 
nė, Q. Brpzienė, 'Dąrbinin- 
kes ir Darbininkui : J. Po- 
vilaitięhej/ Q. Lukoševičie
nė, P. Račila, P. BąČinskie- 
nė, 'F: Stakalūnąš, A. Ye- 
varutė, X Kažalauskas, S. 
Bilįnskąs, M. Trumpaitie- 
nė/B'Tamsonienė, p. Ka- 
yickienė, P. Kpsulienė, P. 
Laužąrąitiene, K. Žakec- 
kas, ’A. Kiįpstąp, Ba
rauskiene, A. Paulauskie
ne, M. Žurihškienė, R. U- 
šinskienė, O. Brolienė, M. 
Yurgelonienė, P. Bendara- 
ymięnė, P. Kirklauskiene, 
P. Pąrulięnė, K. Miliene, 
F. Anušauskienė, P. Milus,
O. Ppvilaitięnė, K. Palu? 
beckienė. P* Ščiuka, X De- 
gesiųnąs, F- ^dšką, M. 
Kirmpnas, X Baeys, X Paį 
lubeckas, X Brąžaųskas, 
Mr. Walter, W. štąnkus, 
X Daučiunaš, P. Viraltis, 
Ė, Kupstienę, Ą. Nęvulis,
P. Yurkevįčius, P. Ąlavo
gius, M. Ndyądauskąs, X 
Bačinskąs, P-Kataųskas, 
P. Delonis, Cąspadinės: 
Mrs. Ščiukienė ir E. Kups
tienė.
TIKIETV TRAUKIMAS: 

r-« - *-• • ' '—.A Ub »< »—

^rtkorž St. 

jaus r

Ir

V» (UJ čiene,

1. Skalbtuvę ląimejo: X 
Esy, 28 Northboro St. 
Nn 2941; 2. 50 gorčių aUe- 
jaus — P. Kraklis, 47 Wa- 
verly St,.Nr. 14J5; 3. Sta? 
Ją t— Mr. Kųnigauskas, -13 
Alpine St., Nr. 54Q4; 4.

kp'Vięše Beano.< f \ ;
. šv.r Kazimiero, par. cųo- 

ras, vądovąująnt X &mąi- 
įįųL su4ąiųp.yo kptetft link’ 
smų dąmękų, ■

Kalbėtojai: ■ p. /^ątąųs- 
kas, M. Tamošiūnas, X že
maity, Dr. Vaįkšnorąs ir 
Kun. Vembre, už pardavi
nėjimą-’: knygelių laimėjo 
doyąnąę “ifėT gv^^yąrdo 
Marijos Draugija -r-Xem- 
pąį Aušros Vartų prąųgp 
ja —• mąišą miltų; fv. 
Petronėlės Draugija — 
Three end £able.

Diena pasįtaikė labai' 
Vėsi; '■ ' '/ ’, 1

Bet į minimą pikniką su
važiavo labai daug žmo
nių ip viši linksminosi iki 
vėlumos,’ Gryno 'pelųb Ląb- “ 
dariiigąi draugijai liko 
virš keturi šimtai dolęrių. 
' VarduLąbdaringos Dr, 
visoms draugijpmg, kuri°s 
prisidėjo su savo' atsto
vais, pikniko renginio ko
misijai, aukotojams, ‘ biz
nieriams ir pavieniams au- 

1 kotojąms; visiems darbi
ninkams ir darbininkėms, 

1 chorui, Vyčiams," kalbėto
jams ir publikai ir kas 

’ kuo npys priėi^.jP šio 
' pikniko tariu širdingą at 

čiū. ' ’ ‘*
BOFf Jonas Dęgesiunas;

...

Nuoširdžiai dčkuojtt 5- 
tos ir 69 kuopos Moterų 
Sąjungos nafėms, taipgi 
ponam Šhea ir pone! Putę- 
jiėnėi Už mano dukrelei ir 
man sureng’tą “Šhower”. 
žodžiu'trūksta išreikšt dė
kingumą už jūsų širdin
gus linkėjimus ir gražią 
dovaną. Nesijausiu užsi-. 
tarnavus tokio “surprįzo”

‘ • Teklė B. Mažeikienė;

Kur važiuosite, kur ne
važiuosite, bet jokiu būdų 
nepraleiskite Moterų * Są
jungos 5 kuopos pikniko, 
kuris įvyks birželio 16: d., 
Maironio Darže./

■ Apie šį pikniką daugelis 
kalba susitikę savo pažy
stamus, nes visi žino, kad 
šąjungietes moką šaunius 
parėngimųs suruošti, g'ąr- 

, džius užkandžius pagamin
ti ir paruošti tokių įvairu
mų, kad nei laikas nepra
ilgsta; nei nenusibosta at
silankius į jų parengimus.

p cįą, dar kartu įVykšta 
ir Mašs., Maine ir N. H. 
Moterų Sąjungos Apskri
čiosuvažiavimas, tad ir iš 
kitur privažiuos viešnių— 
moterų ir merginų, reiškia 
graži proga ųžmėgstinąu- 
jaspažintis.'

, Tat nepamirškite wor- 
. cesteriečiai ir apylinkės 
• lietuviai, birfelįp vi“ 
> si į Maironio Daržą prie 
į Qulnsigmond ežero.

FS^e jBLUERIBBON PAIRI i
j Lozotaiėiai f* Savininkai
i Išdirbame gerus minkštus Rė- 
Irimus. Geriausias 'patamavi- 
I mas vakarėliams jr«piknikam* 
| bei ilvaiįavimam*
I Tel. fe-6525

495 Milfyury St., 
Į r W.QBQESK 
IlttHOimHhiHHtmmiHiiM

MPSŲ VARDAS GERAI ŽINOMAS
‘ , ■ *■ . , ■ , •■ • ■ ... v

•/• 22 Spruce St.

Į«l. <-6758, STąmai M. MM

FBJĮU J. JOMUJJ 
«ww» (

Offiė£ų • : / '■ J
633-642 W0RC18ttj
Slatėr Bldg. 1

Tei-5-5M K^nai-Til.5'

ANTHWJ.m
ADVOKATAS

Office
fOMps
Slater Bldg.

M » ■

MAŽA S

T»I. 0-S6^ Wai0; 2-fjjąi

/ ADVOKATAS ..
, Offigp: . - £

527? WOR01M»
01atėr_ Bldg. MAUtn

L------- -■■■■■■■■■■■■•-r'- Tssssgįgg^

•.. '.. . „.n,,Iffi “1 ' ia

M. A. GHHMSKAi! * CO«
. LIETUVIS 

Oratorių, fe BaltamuotaftįĮ

WOBnESTER,. MAS®
Afdpa . Tėl. » j 

Dieną ir Jfąktį DįąĮ-5-Sg

W. «i arfa 448» J

JUOZAS J. OIRSA J 
Oratorius ir BalsamįotojiĮ’

“Fimęral BarląnT’ fr įtari
• ; . ■•. ąpt. .

13 $LLSWQRTH ST.

Išnuomojam Automobiliai i 
Visokiems Reikalams. , -d

i!

•'.b 
T_. 5-0945 1! 

xe1, 6-1889 d

w R) w riju y

Renkite profęiionalusir btaieHų®, kurfo ffolMąsi 
“Darbininko” “Worc««Urio Žody” .

6-1889

j VERN0N STUDI9 j
* ** . - •’** fra

JONAS čERNIUS-BaviniU^
■ ’ • ' • j

8 Vernon St - TeĮ. 54Sfl

VĮKNINTfiLIS . A
: WORCBSTERIO J

FOTOGBAM
.T/'.""" ***.*•«* u" "r"

Vėliausios matuos niaukų fcj 
pilnas’ vyrams, jųotęriri 

vaikams.
Vyrams irMoterimi—• 
Pradinės mok. vaikam* lįį 

b. mažuka ir j.josrAęį 
86 WąpiSfr,

w

COMPANY
’ ■* . . ■ , ' • • .

Bsldti, Kilimai. Nuiįplit 
ĮUUndai, Btdioa ir.KNK kiniai GRUN0W &ld^9 
GLCGTOOD * ir ATU«it

VirUvfa Mhl U

Serw rūMi«« baldai uiJhri| 
t kaina. Mokant tuojau a 

azimokijiinuL

178-200 MlUMuryTTTT
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PENNŠYLVANIJOS ŽINIOS
OUNT CARMEL, PA.
; Kryžiaus lietuvių pa
jos mokyklos užbaigi- 
ftkilmės (Graduation 
teises)’ įvyks birželio 
7:30 vai. vakare mo

tos gražioj auditorijoj. 
I skyrių mokyklos val
ai atliks gražius Vai
nius; bus dainų ir ope- 
s dalis: Apart vietos 
ono, kun. dr. J. B. 
ciaus, baigusiems kai- 
pasąkys Maizeville’s 
ivių klebonas kun. P, 
įskas. Į tą gražų ir iš* 
dngą vakarą atvyks 
aynai kunigai ir yra 
Čiaini dalyvauti skait
ai Mount Carmelio ir 
nnkės lietuviai.’ 
dgusieji aštuonių metų 

Kifyklos kursą gaus di- 
įjojius sekantieji: 
hfcgdalena Aniukštytė, 
pAa Eremičiutė, Vitali- 
įį įAraveekaitė, Agnietė 
į^įuskiutė, Anastazi j a 
5n|oseviČiutė, Emiliją Mi- 
fijskaitė, Emiliją Našlė- 
|į|e, Birutė Paūziutė,

REIKALINGAS
P&BININKAS ant FARMO^ 
įTiri suprasti ūkės da^bus ge- 
|i,2r mokėti karves melžti. Dar- 
bgmVisuomet, Žiemą ir vasarą. 
Sėskitės asmeniškai arba lai&

pįTRAS ČESNULEVIČIUS, 
| £ 466 E. Ashland St, 
į; * Brockton, Mass.

Mildreda Rameikiūte, Ade
lė Radzevičiūtė, Katarina 
VaŠkytė, Edvardas Andru- 
levičius, Juozapas Anilaus- 
kas, Edvardas Bražinskas, 
Vincentas BemotaviČius, 
Edvardas čemauškas, An
tanas Inkratą, Stanislovas 
Juodis, Petras Kereckas, 
Kazimieras Paliokas, An
tanas PoVilaitis, Adolfas 
RaslaviČius, Jonas Sugen- 
tąs, Jonas Shierantas, To
mas Vaitekūnas ir Edvar
das Vaivada.

SHENAHDOAH, PA.

ttoNTELU), MASS.
įyfiSuoja Lietuvą aplankyti pi- 
fcfeSusaną Lolis. Išvažiuoja į 
stitovą apsigyventi mamyte Ka- 

ra Liaudanskiene ir palieka 
feSelloj daug giminių ir duk-

pTbeas Adomaitis, gabus jauni- 
■titfe jau pasiekė Lietuvą. Lauk* 
■Mg daug naujienų. Gerbiamas 
BtPka JatkauskasSu savo žmo- 
k & į laivų "Bremenu, birže
li & dieną. Tas laivas plauks 
B* Jhtndenyną tik 4 paras.- ' 
r Ola Laukaitytė iš Randolph, 
fibros laivu “Drottingholm”. 
hrį Bostonietis Feliksas Dirin- 
|i Ja sesute Julijona Diringaite 
gk -Lietuvoje. Panelė Antanina 
mUeaite iš Mattapan jau Lietu- 
gjb* Važiavo laivu ‘Gripsholm’. 
infeavo Julijonas Kvietkaus- 
Lįfenkas), kuris dirbo Lenin- 

prie Lenkų Raudonojo
Ryli&ug. Kalba apie Rusijos pa- 
Į^Z&ogai — baitas, skurdas.
M^jonas Kvietkauskas pamo- 
nį vyras. Apsigyveno 60 Al- 
feįStreet. Apie kitus važiuo- 
fe|gs parašysiu vėliau.
Ehįfie . manot važiuoti Į Lietu- 
ĮsS.į Lenkiją, tai tuojau kreip- 

paš mane dėl sutvarkymi
Įfcfinentų.--
t STRAŠ BARTKEVIČIUS
| jfeĖNTAS IR NOTARAS 
B įj&78 No. Main Street, 
E J Montello, Mass,

PARAPIJOS ŽINIOS
Suvirš 30 atstovų nuvy

ko Į Minersville iŠ mūsų 
parapijos,- ten šios apylin
kės lietuvių katalikų ‘ka
talikiškos akcijos’ seime, 
atstovauti įvairias parapi
jines draugijas.

Daugelis iš mūsų para
pijos taip pat lankėsi Pott- 
svillėj dalyvauti Seserų 
KazimierieČių studentų su
ruoštame vakarėly,.

Sodatiečių surengtas kb- 
rtavimo vakarėlis buvo sė
kmingas. Sodalietės kor- 
tavimą surengė, bilietus 
pardavė ir tvarkingai ve
dė. Pelnas paskirtas para
pijos reikalams.

SHENANDOAH’E 
VEIKIMAI

Šįmet suėjo Šimtas me
tų kai pirmutiniai gyven
tojai apsigyveno Shenan- 
®ėm*e;

Tuo tikslu surengtas 
milžiniškas “šimtmeč i o 
pažangos” parodymas, su
rengtas panašiai kai ir 
Chicagos “Century of Pro- 
gress”, tiktai mažesniu už
simojimu. Šiuo reikalu-rū
pintis apsiėmė mįesto val
dyba,* mokyklos vedėjai ir 
mokiniai.

Suvirs 3,000 mokyklos 
mokinių dalyvavo šioje pa
rodoje. Yra vaizdų iš vi
sos Sh'enandoah’o istori
jos: pirmųjų gyventojų 
apsigyvenimas, anglių at
radimas, pirmų namų sta
tymas, įvairių tautų žmo
nių čion apsigyvenimas, 
mokyklų ir dienraščių sta
tymas, įvairių „ bažnyčių 
šventinimas, senos ir nau
jos mados mokyklos, ka
syklose darbas, i? tt. -

Be to parodyta įvai
rių v Shenandoah’e gyve
nančių tautinių šokių, pa
pročių ir dainų. Paroda 
vyko “Memorial Field” 
parke, birž. ’4 ir 5 dieno- 
mis. '

GEGUŽINE PROCESIJA
Svarbiausia ir įspūdin

giausia Šio mėnesio įvykis, 
be abejo, buvo metinė ge
gužes mėn.’procesija, kuri 
buvo atlikta sekmadienį 
gegužes 26 d. Diena buvo 
kaip tik tinkama tokiai 
'eisenai, saulėta, Šilta, gra
ži! Jau apie antrą valan
dą po pietų žmonės pradė
jo skaitlingai rinktis į pa
rapijos salę ir prie bažny
čios | vieni dalyvauti pro
cesijoj, o kiti tik pažiūrė
ti. . Kaip tik keturiomis 
bažnyčios varpai linksmai 
sugaudė, kad metinis Pa
nelės ŠŠ< pagerbimas: jau 
prasideda. Visi parapijos 
kunigai, išskyriant Klebo
ną kun. Lietuvniką, kurs 
dėl senatvės šįmet pirmą 
kartą nebegalėjo dalyvau
ti, vedami skaitlingo bū
rio altoriaus tarnų, išėjo 
iš bažnyčios, kad paimti 
procesijos dalyvius iš sa- 
lės. Visų pirmiausiai, kry-

žiaus vedami, maršavo 
baltai apsirengę altoriaus 
tarnai, virš 46 jų; Alto-

kupo residenciją iki Fran- 
klin g-vėS'ir grįžo į bažny
čią Park avenue. Pačioj 
procesijoj dalyvavo arti 
800 žmonių, nes eisena už
ėmė du ir pusę miesto blo
kų, o šaligatviuose stovė
jo antra tiek, kurie susi
rinko tik pažiūrėti; Proce
sijai sugrįžus bažnyčion, 
visa bažnyčia užtraukė 
giesmę į Panelę ŠŠ, o po 
to p-lė Maskevičįutė, visų 
susirinkusių ’ vardu atkal
bėjo pasišventimo , aktą, 
kurio užbaigoje, ' pirmo 
skyriaus - mažytė Pranė 
Petkiute apvainikavo Ma- 

mes buvo'užbaigtos su pa
laiminimu šš. Sakramen
to, bet prieš palaiminimą 
visi susirinkusieji pagar
bino Mariją gražiai sugie
dodami Jos garbei litahi- 
> . ■ ■ L '

KUN.MENDELIS 
DŽIAUGĖSI

Savo trumpam pamoks
lėlyje, kurį pasakė prieš 
Palaiminimą, Kun. - Dr. 
Mendelis dėkojo visiems, 
kurie ėmė dalyvumą pro
cesijoje. Jisai visiems pri
minėj kad mes privalomi 
džiaugtis turėdami čia A- 
merikojė laisvę pasirody* 
ti viešai esant' katalikais, 
nes Rusijoj, Meksikoj ir 
kitur, kur katalikų bažny
čia > yra persekiojama, 
žmonės labai norėtų vie-

paskui juos ėjo baltai pa- rijos stovylą. Dienos iškila 
sipuošusios Altoriaus ir - - • ■ **- - 
Rožančiaus Dr-jos mote
rys. įvairiaspalviai apsi
rengusios, su gėlių puokš
tėmis rankose, parapijos 
sodalietės sekė savo ma
mytes/ o savo vyresniąs 
sesutes sekė mokyklos vai
kučiai. Vaikučių užpakąly 
ėjo, lydima savo tarnaičių, 
p-lė Anelė Maskęvičiutė, 
šių metų sodaliečių išrink
ta gegužes karalienė, o už 
jos tai keturios mergaites 
nešė gėlėse paskendusįą 
puikią gegužes Karalienės 
statulą. • \ .

PROCESIJOSEISENA
Procesijos dalyviai, išė

ję iš Sv. Alfonso svetainės, 
Saratoga gatve maršavo i- 
ki Charles gatvės, pasuko 
į šiaurę pro J. M. Arkivys-

šai Mariją pagerbti, bet 
tas jiems negalima. Jisai 
pašake, kad nuo pat pirmų 
muilų, kuomet bažnyčia 
gavo laisvę, ji visuoriiet 
skatino tikinčiuosius da
ryti procesijas, kad savyje 
gaivinti ir stiprinti tikėji
mą ir duoti gražu pavyzdį 
kitiems* Už gražią proce
sijos tvarką ypatinga gar
bė priklauso Antanui Stra- 
zdauskui, Kazimierui Tau- 
teriui, Jonui Mazurevičiui 
ir Feliksui Petkui, kųrię 
sušilę bėgiojo, kad viską 
gražiai sutvarByti. .

Baltimorės Krojiistas.
DAR DU NAUJI DARBI-

KAZIMIERAS

KAZLAUSKAS
GRABORIUS 

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

Tel. 1961-R

izITjT

Telėfoius r Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborfas ir Balsamuotojaa

Pąca Street — 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

ir Balsamuotojas
637 S. Faėa St. . , 

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

Nuo ^75-4100-4150 ir
*■ aukščiau

Tel._— South 0088

| Wj B- W M
IŠ* " MF IK *■ .

Vurneuf
BUDGET 

PAY PLAlil

Šv. Antano diena, birže
lio 13 d. bus laiminga Jo* 
saičių it šalkevičių šeimy
noms, nęs’ tą dieną jų sū* 
neliai Juozas ir Kazimie
ras bus įšventinti į kuni
gus. Abudu baigia moks
lus šv. Marijos, tėvų Sul- 
picijonų seminarijoj, ir a- 
bųdu apturėję šventimus 
darbuosis Baltimorės Ar
kivyskupijoj. Kjm. Juozas 
Josaitis laikys primjbijas 
mūsų bažnyčioje birželio 
16 d., o kun. Kazimieras 
Šalkevičius birželio 23 d. 
Su šių dviejų jaunuolių į- 
šventinimu lietuvių kuni
gų skaitlius Baltimorės 
arkivyskupijoj padidės net 
iki devynių. . Buvo laikai, 
kada Klebonas kun. Lie- 
tuvnikas vienas turėjo 
vargti, šiandien sulaukė 
padėjėjų, kurie atims nuo 
jo pečių naštą, kuri yra 
gana sunki šioje išsiblaš- 
kusioje Lietuvių parapijo
je. ’ - • Nuntius,

DUNDULIS LUNCH
Uetuviška Valgykla

Gamina skanius ir Šviežius 
valgius

ATDARA:

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
1118 Wa«hington Si, 

Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1009 . - Notarai

A. K. NEVIACKAS
REAL ESTATE 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms linijoms 
TeMnffat Patarnavimas' .
1122 Washington Si,

Norwood, .v Mass.

MORRIS SROE STORE
Lietuvis Savininkas

4 Užlaiko Vėliausios Mados 
ČEVERYKU - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams Lietuvių išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS 

Darbinius ir Šventadieninius
1152 Washington St, 

Norwood, Mass.

EDW.V. WARABOW
(WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

t 1000 Vaahington St.

TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.‘ 
TEL. Brockton 2005

■ Tel» 3368

ADAMWAITEKUNAS
LIETUVIS GRABOBIUS

Virš 13 metą, kaip t tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.-
Laidotuvių Įstaiga :. /

124 Ameg St., Brockton, Mass;
Gyvenimo' vieta:

25 Enterprise Si, Brocktonfe"
NO WA8TING

663 NO. MAIN ST., MONTELLO, MASS.

—-Tr-Ta*.

THOMPSON TIRE CO.

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

Our new ModerirBudget Pay Plan makee it 
very eajy >to. buy The Tires you’ve always : 
wanted—thefaniouaHood White ArrowDeluxe - 
—with the •enjatidnal new Speed Shield fea- •••• 

. . tore, for irėater satety. Even with thla added 
proteetion Hood Tires coat no mote than 
ordinary tires.

EASY T E Ii M S 
Unbellevablel—our nevr Modem 
Budget Pay Plan-rYM Sir! A plati 
designed for uaė by ėvtryone and 
to fit everyonė’s nfeedt. Youmukę 
youreelection, atrange the terma to' 
your liking and we will liūtai! free 
—«1I in a vety fęfririlnutes—Unbe- 
lievable, būt TRUĖ-'-freinėan what

, veadrertl&L

AR TAMSTAI REIKIA I
Į PINIGŲ?

esame pasiruošę padėti Tamstai paskolinti Si 
L Z,*tokią sumą, kiek Tamstai yra reikalinga. j į 
I *. Mūsų savaitinisatmokėjimo planus bus ' 
į x' ■ Tamstai patogus. į į

NO EfcTRA CHARGES
. To Our PrihUd LUt

3V00Q1PAfRW
’ SIM L TtMM BOWN 

PAYM’T
isfcįl .OttiyM* Non»

<4.75x19 OsilySH Non»
5.WxlV 
5.25x18 
5.25121 Only kS«

Non» .
Nbne
Nojhė ,

EASY TERMS ON 
AUTORADIOS 
Now you- too can 
jenloy a radio iri■->, 
your čir. Let Us

. gira you a
onatration.,

r«y a SmaB Anįovnt W««My 
lATTERIĖS 

Any aizafoc 
any Car 
Fully 

-Guaranteed
EASY TERMS 
ToSultYou

SįJUHčiy DĖMESIUI
Motetu' Sąjungos Mass., 

Maine ir'N* H. Apskričio 
metinis ir priešmetinis su
važiavimas Įvyks sekma
dienį, birželio 16 d., 1:30 
vai. po pietų, Maironio 
Darže, ’ So. Quinsigmond, 
Avė., Worcester,,Mass.

' Visos kuopos malonėki
te dalyvauti, nes šiame su
važiavime bus rinkimas 
Apskričio Valdybos ir ats
tovių į Seimą. ;

Kuopos pagaminkite ir 
raštu įteikite . savo įneši
mus Seimui; taipgi savo 
prįeinįmą, atmetimą, ar 
pataisas naujos konstitu
cijos punktų.

Uršule T. Jotubaite.
Apskričio Raštininkę

I MARATHŪNIAN HAT R
CLEANING CO. t 

j Pataisome ir Nuvalome! 
| Čeverykus | 
Į Ar jąu užėjote į mūsų naują ! 
i* • Vkįtąi ■ | 
| Mes atliekame visą eilę skrybe* | 
|lhj valymo ir čeverykų. taisy-1 
Į ■ mo darbus, su vėliausiais | 
j Įtaisais. |
| Garantuojame savo darbus, j 
| Kaip praeityje, taip ir ateityje į 
Į atliksime jūsų darbus. | 
| PrieMafs Brockton National Bank I 
193 Main St., Brockton, Mm į 
I Tol. 8685 Į

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurio skelbiasi “Darbininke’* tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite#- “Darbininke”.

Y<S5A,B!l1’ ■ GOOD HERE
will mak* it My for you to um 
-m ourModamPayPhui.

NO INVESTIGATION

NO C M BARRAS S M E N Tl

? i U
U 
U;

Crescent Credit Union
63—66 EAST ELM STREET., 

UKSAIS CITY HALL, BROCKTON, TEL'. 4474
HMatMatMN

‘ Paraft- B JURG1LA f
TURINYS: Dariaus ir Girėno | 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. J 
Skridimas per Atlantą. Soldi- X 
no miško paslaptie Žygio at- S

■ garsiai pasauly. Dariaus ir Gi- J 
rėno nuopelnai aviacijai ir mū- S 
aą tautai. Poezija apie LITU- S 
ANIĘ4* Skridimo rėmėjai ir J 

rėm. komitetai, j..
384 puti, su 86 pareikildi j S 
tkrti rirMial. KAINA *1.(0, i 

siunėianęp*štuL65. 1
Reikalaukite: i

DARBININKAS | 

366 W. Bro*dway> f 
80. Boston, Mm*. f

f

j NkemCNUfl
....... ..... x
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Į '■ Kam rūpintis apie ma- j 
žą ardidj Jūsų namų re- 

Į montą. Iškritusis tinkas, 
į kiauras stogas nusine-. 

šiojus maliava, apruku- I 
šios lubos ir /t; t. tūrėtų 
būti dabar pataisytos, 

i kada kainos yra prieina- 
mos.- Tik tada busi pateh- 

k kiHta»,kSda»iim>si,kad^ 
jūsų namai yra geraitti 

. stovyje. . ; 7 ;.

’ • ’t , • 
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Bird fiftansavimo planas su pagėlba Nątional Housing Aėt padės jums reikalingą remontą atlikti dabar.
•. ’ ‘ ■ ■ , : ■ . . „• . ■ . ’

Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontaskainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskalą. Jokių keblumu
* .< ’ . • • • ’ : ’ • ■.*”■ • : * • t ’’ * ’ '*■ -S /• 1 *• ; >. ♦ t , . ■ ; ' .

nėra. Nuošimčiai už paskolą yra prieinami. Telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

PERŽIUREK ŠI SARAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI
BIRD PRODUKTU YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS ’
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 

-.f PASTOGE
MIEGAMIEJI KAMBARIAI

■ MAUDYNES
;■ '< '' VIRTUVE'-.--

PRIEANGIS (PORCH) 
RUSIS -'V-': ;<’< . 44 

GARAŽAS
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■ BIRD THICK BUTT SHINGLES }
BIRD ART BRIC SIDiNG 
BIRD INSOLATED BRICSIDING4 
BIRD INSULAT1NG BOARD5 
BIRD NEPONSET WALLBOARD ; 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT 'M'45

- BIRDEMUĖSlHlNTŠ C 4 
BIRD LIOUIDROOPf >

I
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C. BROOKLYN, N. Y.
J. E. VYSKUPO T. MĄ- 

A TULIONIO ATSILANKY
MAS

Gegužės 30 d., Šv. Jurgio 
parapijos nariuose liks 

/ viena iŠ įspūdingiausių į- 
storijos dienų, nės tą die
ną atsilankė pas mus J, E. 
Vyskupas T. Matulionis. 
Tarsi ir gamta tą dieną 

■- prisidėjo prie tos taip
> branginamos šventės*

Nors tą dieną buvo daug
* parengimų kitur ir, rodos, 

gan skaitlingi, bet 11 vai
‘ sv^ Jurgio par^ nemaža 
E bažnyčia jau kimštinai bu

vo užsikimšus. Pažvelgus į 
gatvę, atrodė lig Velykų 
pirmadienis, nes automo
bilių buvo eilės nustatytos 
pas bažnyčią.

Prasideda pamaldos. Jo 
Ekscelencija iškilmingai 
atlydimas su procesija. 
Choras galingai užgieda 

c pasveikinimo giesmę "Ec- 
ce Sacerdos”.- , . r .

- Prasideda Sutvirtinimo 
Sakramento’ apeigos, ku- 
rios tęsėsi . virš pusvalan- 

r džio. Choras sutartinai 
- gieda įvairias giesmes.

J talką pribuvo visi broo- 
klyniečiai lietuyiai vąrgo- 

p ninkai. Gražus tai pavyz- 
? dys.

1 Pritrūkus vietų apačioje 
ir man, kaip žinių gaudy
tojui teko palipėti į viršų.

l Koks gražus reginys. Dir- 
mavonės berniukai ir mer- 

' gaitės, kurių viso buvo 
virš 100, gražiai pasipuo- 

t šę; mergaitės atrodė tarsi 
baltos lelijos, visos balto- 
tais suknelėmis tai ne2 

į kaltybės ženklas. Kyla į 
| viršų įvairių gėlių kvapas, 
į, nes didelius puokštus gė-
> lių laiko dirmavoneš ma- 

mos .dėl savo dukrelių.
* Slenka tvarkingai visi prie 
/ didžiojo altoriaus, kur sė- 
» di J. E. Vyskupas kanki

nys. Veik visi Brooklyno 
lietuviai kunigai Jam' pa
tarnauja'. Prasideda ponti-

' f įkalės Šv. mišios, kurias 
atnašauja patsai J. E. vys
kupas Matulionis. Choris
tai, prakaitą braukdami, 
energingai gieda mišias. 
Ir taip, tos retos, bet bran
gios dvasiai, iškilmės bai- 

į giasi pusė po pirmos vai.
Negalima pamiršti ir 9 

Vai. ceremonijų. Tai buvo

pirmoji komunija. Vietos 
klebonas kun. Paulonis at
lydi Jo E. Vyskupą į Jam 
paskirtą Sostą.

Pasimeldęs valandėlę, 
prabyla į tų jaunučių šir
dis. Jo žodžiai, tur būt, 
liks amžinai jų širdelėse. 
Primena jiems, koki jie 
laimingi, už pačius ange
lus laimingesni, nes, esą, 
angelai tik Šalę Dievo sėdi, 
jūs gi — tuoj priimsite Tą, 
kuris sutvėrė dangų ir že
mę į savo širdis.

Prasidėjus šv. mišioms, 
kurias atnašavo kun. Pet
rauskas, . klebonas atsi
klaupęs kartu suoluose, 
atkalba au tais jaunučiais 
reikalingas maldas prieš 
komuniją. . > «

Vargonai tykiai groja, 
kad nesutrukdžius * ben
dros maldos. Reikia paste
bėti. kad vaikučiai labai 
gražiai taisyklingai lietu
vių kalba atkalbėjo tiek 
daug maldų. Tai nuopelnas 
mūsų čia gimusio, bet pa- 
triotingo klebono, atsižvel
gus, kad prie parapijos nė
ra parapijinės mokyklos^

Komuniją jaunučiams 
suteikė J. E. Vyskupas. 
Laike komunijos pritaikinu 
tą giesmę žavėjančiai gie
dojo p. B. Brundzieriė 
“Prieš tavo altorių” p. Ži
levičiaus, smuiką pritarė 
p. O. Petrauskaitė. Jaunu
tė smuikininkė pirmą'kar* 
tą mūsų bažnyčioj pasiro
dė. Ji turi gabumų ir rim
tai muzikoj lavinasi. Var
gonais pritarę vargonin
kas J. Brundza. ’

Gražaus įspūdžio darė, 
kaip “angelai” privedė 
jahnučius prie altoriaus, 
čia daug ir sumaniai pasi
darbavo p-lės M. Pauliony- 
tės. '

MOTERĮI 4llVAflAVIMAIB * WATERBURY SAVINGS BANK
N. Y. ir N. J. Moterų Są

jungos Apskričio suvažia
vimas įvyks birželio 9 die
ną, 2 vai. po pietų, 127-08 
88 Avė., Richmond, Hill, 
N. Y. i Šis suvažiavimas 
priešseiminis. Tad visos 
kuopos turėtų dalyvauti, 
nes bus renkamos atsto
vės į Seimą. s

S. Subatiene.

NEWARK,N. J.

H

WATERBURY, CONNECTICUT 
_ Brooklyn Office

Waterbury’o Savingg Banko* Brooklyn’o Skyrius gali aprtb 
pinti tavo vinis bankos reikalui.

?!

į!j Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury $ 
! Bavings Bank galite naudoti it Brooklyn’o Bandoje, Taipgi $ 
!• turimą: ■ . ■ .."*■■ ’jjj
K CHBISTMAS IR VACATION CLUBS | 
i£ " ' - ii' '

P-NIA BRONE BRUNDZIENE — VENCEVKIUTfi, 
balandžio 28 d., š. m. minėjo savo 20 metų visuomeni
nio darbo sukaktuves. P-nia Brundzięne yra Žymi dai
nininkė; vaidintoja, ir visuomenes veikėja. Apie jos 
darbuotę tilpo platus aprašymas Darbininke No. 33; 
Muzikas J. Brundza, Jubįliejates vyras yra'vargoni
ninku šv. Jurgio parapijoj j Brooklyn, N. Y. Jiedu yra 
LDS. ir Darbininko nuoširdūs rėmėjai, prieteliai ir 
jendradarbiai. Ta proga p. Brundzienęf sveikiname ir 

linkime ilgiausių metelių.

PIRAM :
RANKU DARBO RĄŽANČIUS

; Aš jonas Szeslanckas, jan a- i 
pie vienuolika metų, turėdamas ’ 
suparalizuotą koją ir būdamas 

į miesto prieglaudoje, dirbu gra
šius ir stiprius rąžančius : juodus 
arba rusvus sulig užsakymo,

Parduodu du rašančiu už vie
ną. dolerį; su persiuntimu $1.05.

, Kas norite įsigyti gerų rėžan
čių siųskite pinigus žino adresu: 
! ' John Shislošky,

' King’s County Chronio Hospitėl/ 
Ward K 42 .

Brooklyn, N. Y. *

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
“'' ' e žmonas, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni Jr 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
ksti ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po. to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaia- 
tos dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukt senatvės. Jis padaro juos ■vei
kesniais, tvirtesniais . ir priduoda 

! jiems naujų spėkų darbut .Teigti .jus 
ssato senas arba silpnas, pamfiginki- 

- te NUGA-TONE. Po keletą dienų jus 
' pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas v«oee 
ę vaistinyfilose. Ne priimkite pameg- 
* džlojimų. Niekas kitas jums nepagel- 

M« taip kaip NUGA-TONE.
I Nuo užkietėjimo imkit-1-UGA-SOL 

Idealų LiuosUotojų vidurių 25c. ir
!'■ Wc. ■> ; ; . J

L E. VYSKUPĄ MATU-, 
LIONJ PAGERBTI 

VAKARIENE
Vakare, parapijos sve

tainei įvyko šauni vaka
rienė X E. Vyskupą pager
bimas. Gaila, kąd mūsų 
žmonės laukia paskutinės 
dienos su tikietais, už tad 
daugumai prisėjo grįžti 
atgal, nes pritrūko vietų, o 
kartu sudaro nemalonumą 
rengėjams, nes sunku o- 
rįeiituotis, kiek bus publi
kos, tai per tai kiek ir trū
kumų galėjo susidaryti^

Publikos prisirinko apie 
350. Visu akys nukreiptos 
j J. E. Vyskupą Teofilių 
Matulionį. Vakaro vedėju 
buvo kun. Žvirblis, kuris 
Sumaniai vakarą vedė 
Kad nekankinti per ilgai 
j. E., o taipgi ir publikos 
tai vakaro vedė jas pakvie
čia. p*: 1L firundzienę, kuri 
sudainavo "Ant marių 
krasto”-Žilevičiaus ir ‘Ma
no Gimtinė* - KaČariausko, 
Vakaro, vedėjas, išgirdęs 
apię Birutes dainą, papa
sakojo, kaip atrodo tas Bi
rutės kalnas, garsusis dai
nose "Palangos” miestelis. 
Dainavimą publika palydė
jo ilgaiš aplodismentais.

toliau kalba vietos kle
bonas kun. Paulionis. Jis. 
kaip visuomet, pasižymi 
geru kalbėtoju bei gražiu 
minčių reiškėju. Džiaugėsi 
ir dėkojo J< E. Vyskupui, 
kad Jis teikės čia šiandie 
atsilankyti. Dėkojo ir pub
likai už taip skaitlingą at
silankymą. Tolesniu kalbė
toju buvo p. K. Vilniškis 
a Amerikos” redaktorius. 
Kas girdėjo' p. Vilniškį 
kalbant, tai daug nereikia 
apie tai ir minėt* 4 Toast- , 

[masteris kviečia choristes,' Jį 
kurios sudainavo porą ’dai-l

l ? ’

nų. Perstatoma Jaunutė —* 
J. Dranginiutė, kuri svei
kina J. E. Vyskupą specia
liai parašytom eilėm, ro
dos; kas tai iš vietiniu jas 
paraše. Prisimenu tik kė
lės eilutes: Kalėjimuos Juš 
kankino ir sušaudymu 
baugina, bet Jūs viską 
kantriai : kentėt, vainiką

v kankinio pelnėt.
J. E. Vyskupas buvo su

jaudintas šiomis eilėmis, 
juo daugel, kad jaunutė 

’ Drangiutė labai turi aiškią 
lietuvišką tarmę. Ji įteikė 
ir dovaną nuo parapijos 
d<įų.. Kadangi buvo suvb 

!■ mota, tai neteko patirtį, 
[ kas ten buvo. Choro grupė 
* gražiai sudainavo keletą 
’ dainų. \
’ Kalba “Darbininko” re- 
' daktorius p. Kneižys. Jis 
' džiaugėsi,* kad nors ir pa- 
} vėlavęs, bet dar turįs pro- 
3 gos išgirst iš J. E. Vysku

po lūpų žodį. Pastebėjo; 
kadšv. Jurgioparapijonys

3 moka įvertinti tokio aukš
to svečio, kaip X E. Vys- 

į kupė atsilankymą.' Brook- 
‘ limiškiams irgi buvo mąld- 
M nū matyt savo tarpe taip

retai atsilankantį "Darbi
ninko” redaktorių.

Perstatomas J. E. Vys
kupas kalbėti.' Žmonės su- 
stoja * trittjųfuėja ir taip 
nusirambia/kad musei sū- 
zirzus būtų girdžiama. J. 
Ę. kalba virš valandą lai
ko. Neįstengčiau atpasa
koti kalbos1 turinį, tad ir 
nesiimu to padaryti. Ta
kios kalbos pasiklausęs, a- 
not klebono, tai atlieki' 
trumpas' it reikšmingas 
misijas. '

Po vakarienei, kas tik 
norėjo priėjo prie Jo Ek
scelencijos ir vieną k^ą 
žodį pasikalbėjo. Taip tai 
reikšminga diena užsibai
gė. Garbė priklauso mūsų 
kleb.'Paulioniui, kad jis 
mokėjo surast taip patogų 
laiką — tarpšventį ir tuom 
pat davė progos parapijo- 
nams nors trumpą valan
dėlę pabūt ir išgirst iŠ vy
skupo kankinio gyvą žodį, 
kurįs. visuomet pasiliks 
klausytoja širdyje.

J.PiIek’alms.
Dvasia daro kūną turtin

gu. '; t Šekspyras.

Sekminių dienoje, birže- 
lio 9 d., Šv. Trejibėspar. 
bažnyčioje prasidės 40 va
landų atlaidai. Pamokslus 
šakys kun. Drazdys, Sale
zietis. Dvasinėn talkon yra 
nakviesti visi apylinkės 
kunigai.

Kviečiif visus savo para
pijiečius ir kaimynus pasi
naudoti Dievo malonėmis. 
Bus gera proga atlikti ve
lykinę. išpažintį tiems, ku
rie dar neatliko. J .

Kleb. Kun. L Kelmelis.
.<•. 1 i 11 . .. ....... ■■ j- ?

Moterų Sąjungos 68’kp. 
■gegužės 12 dieiią iškilmin
gai minėjo Motinos Dieną. 
Visos narės priėmė Šy. 
Komuniją. Po mišiųųvyko 
bendri pusryčiai. Kleb. 
kūn. I. Kelmelis pasakė 
gražią kalbą sąjuhgietėms 
ir linkėjo, kad Sąjunga au
gtų ir gyvuotų.

Sąjungiete.

HARTFORD, M,

TfcAVELER’S CHECKS
FOREIGNDBAETS

■ . * . ■ „ ‘ i

i į Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. L

■:i t—~793-m B^nk St x—-——j i -

j!
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Šv. Jono Evang. Draugi
jos metinis Piknikas Įvyk
sta birželio 9 d.. LIETU
VIŲ PARKE, Glastonbu- 
ry, Conn.

Nors tą pačią dieną į- 
vyksta Trilypė Gegužinė 
New Hayene ir kurie jau 
pasirengę, važiuokite, bet 
kurie nevažiuosite, visi va
žiuokite į Šv. Jono dr-jos 
pikniką." Report.

KVIEČIAME VISUS J 
CONN. APSKR. TRILY

PĘ GEGUŽINĘ

Birželio 9 d. įvyks Trily
pė Gegužinė ir Dainų Die
na. Jau viskas priruošta, 
rengimo' komisija laukia 
atvykstant svečių iš visų 
Conn. valstybių taipgi ir 
iš tolimesnių kolonijų.,

Rengimo komisija nuo
širdžiai kviečia visus šios 
valstybės Ijei apskričio 
dvasiškius, visus profesio-

Važiuojant iš kitų kolo
nijų reikia važiuoti Route 
Nr. 1 Boston Post Road 
lig Mieford Turnpike. PrL 
važiavus Tūrnipike ,reikia 
važiuoti tiesiai į kalną, 
kur po kairei randasi Ma- 
enner Chor Park.

Nuoširdžiai kviečiame ir 
laukiame visų.

Rengimo Komisija:
V. Norkūnas . 
F. Rumskas 
M. Jokubaitė.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. ? Ennilis,

Tel, 6-1036

JONAS SEKYS
■ LIETUVIŠKA 

KR AUTU Vfi— AGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntime 
agentūra. Daroma visokie notari
niai {galiojimai, rastai, Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai ir knygos 

Užeikite jr būsite patenkinti
486 St., Hartford, Oonn.

nalus, biznierius^ir šiaip 
žmones atsilankyti į Šią 
Gegužinę.

Iš gautų pranešimų pa
sirodo, kad visos kolonijos 
entuzijąstiŠkai ruošiasi 
prie šios Gegužinės.

Waterbury kur randasi 
daugiausiai lietuvių, sako: 
“Mes visi žemaičiai, aukš
taičiai, Suvalkiniai ir Vil
niečiai važiuosime į Dainų 
Dieną.

Hartford’as — “Mes ne- 
galime užsileisti kitiems, 
Tepkime, ratus, šveiskime 
batus, važiuosim, dainuo
sime ir šoksimi.

New Britain •— Girdėjau 
kad ruošiasi špecialį trau
kinį samdyti; Valio!

Bridgeport ir Ansonia 
nieko nesako,.bet spėjama, 
kad gerai ruošiasi. :

Manchestęr — Visi kas 
gyvas ruošiasi į Gegužinę.

Washington Depot ir 
Warehouse Point, kurrąn- 
dasi daug ūkininkų, sako, 
kad visur darbus* atliksi
me šeštadienį, o sekmadie
nį važiuosim pasilinksmin
ti. * ■ ,

Danbury, Poųudnock, 
Meridan ir visos kitos ko
lonijos ruošiasi dirba, or
ganizuojasi

Gautas pranešimas, kad 
svečių, pribus* į šią Gegu
žinę iš New York-o, Mass. 
ir Penu, valstybių. Valio! 
Sveikiname ir lauksime 
visu. \ • 1

Chorų vedėjai deda pas
tangas, kad išlavinus cho
rus, nes turės dainuoti po 
vieniai chorai ir sujungti, 
pritariant orchestrai. Cho
ristai, nežiūrint šilto oro, 
lanko pamokas, kad gerai 
išmokus dainas.

Panelės kalba apie nau
jas sukneles, ir kitus pa- 
puošalus, nes ten bus daug 
jaunų bernelių. Gal kas ir 
pasidabos? Berneliai švei
čia savo automobilius, te
pa ratus, kad geriaus, ir 
greičiaus važiuoįj.

Kiek ten bus linksmumo/ 
kiek malonių pažinčių.

Taigi močiutės, tėveliai, 
sesutės, broleliai, visi at
važiuokite į Šią gegužine, 
kur gausite progą užmirš
ti savo vargus, ir pakvię- 
puoti tyru oru.

Jai ir lytų, Gegužine į* 
vyks, nes yra didelė sve
tainę, kur gali sutilpti a* 
pie 5.000 žmonių, •

Šėkiai prasidės 2 vai, 
po pietų. Dainų programa 
prasidės 4 vai, po pietų.

Gegužinė įvyks Maehner 
Chor Park Orange Avė. 
West Haveii, Conn. Vieti
niams važiuojant iš mies
to reikia imti Savin Rock’ 
karas su raide “M” ir rei
kia važiuoti lig Orangė A- 
ve, išlipus eiti tiesiai į kal
ną,’kur randasi vieta. Prie 
vartų bus didelė lietuviška 
ir Amerikoniška vėliava,

UTIMER SKALRYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos skalbimų T. plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA ĮSOS
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

Tel.755

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS
476 Main St„

NEW BRITAIN, CONN.

v

JOHN A. H1ČKEY '

'l

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAI8NIUOTAS 
GRABORIUĖ

660 Grand Stred, 

brooklyn/n. r
talkiai Iranatoa dvi koplyčiai dno* 
damoa mylimiems pašarvoti <to- 
tanai. Nuliūdimų valandoj kraip* 
Mt*a pas mus. Patarnavimai yra 
nttUHntas ir nl prhtaamą kalnų.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Bahamuotojas

Pilnai prisiruošęs pfltarnauti 
kuogeriausiai diena ir -naktį 
visiems Coimeoticut Valstybes 

Lietuviams. ,
716 Stanley ’St. arba

273 Chestn’ut St. :
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

ence

• i jim niliąiiu >

JAM£SF.WČ«E<

in cj^uneral Service

* : . '■'* . . r

. To all who call on už
we pledgė tbe full measute. oF our skili 
and our experience - v/ithout' regard for 
|Xi«i V H „ \ .

<Q3 MAIN STREET BROCKTON \ MASSACHUSETTS 
• TfcLEPHONE 345
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