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ipaudoe, neturi teisės yadintis geni

. čiot vaiku. 7
_ VyricuH* Ket|eltrit

DAgBIlHNNAS
. :'   . 7 . .. - . '

/

BUTĄ KUO 1915 METŲ KAINA 5 CENTAI

Važiuokime Specialiu Trau 
kiniu I Lietuvių Dieną

WATERBURY, CONN. — šiomis dienomis susi
tarėme su p. Sullivan, N. Y., N. H. ir H. geležinkelio 
kompanijos atstovu. Paimtas specialia traukinys, ku
ris liepos 4 dieną iš Bridgeport per Ansonia, Nauga- 
tuck, Waterbury, New Britain ir* Hartford lėks | Ma- 
riąnapolį — Thompson, Conn. šiuo specialiu traukiniu 
važiuos tik lietuviai. Tai Connecticut lietuvių trauki
nys.

Iš Bridgeport išeis senu laiku (Standard , Timek 
į7;25 vai. ryte ir Lietuvių Dienoje, Marianapoly bus 11 
vai. ryte. Iš Marianapolio grįš 8:15 ir bus Bridgeporte 

pil vai, vakare._____  > _ r
Bilietas į ten ir atgal (round trip) kainuoja: "
Iš Bridgeport ir atgal $3.00; iš Ansonia $2.50; 

iš Naugatuck —■ $2.25; iš Waterbury — $2.00; iš New 
Britain — $1.75; iš Hartford — $L5G.

Traukiniu yra daug saugiau ir geriau važiuoti, 
kaip bus’ais ar automobiliais, nes tą dieną (liepos 4) 
kėliai bus užgrūsti. *

Taigi kas nori turėti saugią ir malonią kelionę į 
Lietuvių Dieną,.. Marianapolį,.. tevažiuoja traukiniu. 
Visais traukinio kelionės reikalais kreipkitės pas 
KUN, J. J. KRIPĄ, 46 Congress Avė., Waterbury, 
Conn.

šis traukinys neina per New Haven. Jeigu New 
Hayen lietuviai norėtų važiuoti šiuo specialiu trauki
niu, tai komisija tesusižino su geležinkelio kompanija 
arba su kun. Kripu ir gal kokiu nors būdu bus galima 
sujungti New Haven ekskursantus su specialiu trau
kiniu.

Prašome nelaukti paskutinėj dienos, bet geležin
kelio bilietus užsisakykite dabar pas kun, J. J. Kripą, 
kad butų galima sudaryti reikalaujamą skaičių paša- 
žieriu specialiu! traukiniui.

VAŽIUOKIME SPECIALIU TRAUKINIU!U n I

Sovietų Budeliai Sušaudė 
Du Darbininku

LONDONAS — l 
distrikte sovietų budeliai 
sušaudė du vokiečius dar
bininkus už tai, kad jie 
paraše laiškus į Vokietiją 
savo giminėms, prašydami 
prisiųsti maisto, kad: apsi
ginti nuo badų, kuris siau
čia sovietų Rusijoje.

SOVIETŲ KOMISARAI 
VĖL SUSIKOVĖ DEL 

VALDŽIOS LOVIO

Odesos kusį gyvenimą sukūre, ar-

MASKVA — Abel S. Ye- 
nukidzę, senas ir žymus 
bolševikų vadas išmestas 
iš partijos. . Bolševikų 
spauda, panašiai kaip pe
reitą žiemą kada Gregory 
Žinovieff ir Lev Kameneff 
buvo išmesti iš partijos^, 
skelbią, . kad pašalinę iš 
partijos dėl ištvirkusiu gy
venimo* Bet kas tą ištvir-

ne bolševikai/
Yenukidze kaltinamas 

tuomi, kad jis būdamas 
sovietų centralinio veiki
mo komiteto sekretorium 
davė atsakingas vietas sa
vo meilužėms.

Prąvda ir Izvestija, 
smerkdamos Yenukidze, 
perspėja kitus, kad visi 
panašūs parazitai busią 
pašalinti iš partijos; ne
paisant kokias aukštas 
vietas jie užima.

Spėjama, kad bolševikų 
tarpe eina smarki ir atka
kli kova dėl vadovybės. 
Visoje šalyje baisus ba
das. Viršūnėse ištvirki
mas.

VOKIEČIAI VĖL SIAUTĖJA 
PRIEŠ LIETUVA

Tilžėj sužeista Lietuvos 
konsulo žmona. — Išdau

žyti lietuvių langai.

KAUNAS—
Vyr. Tribunolui patvir

tinus nuteistųjų hitlerinin
kų bausmę, vokiečių spau
da vėl t sukėlė triukšmą 
prieš Lietuvą. Kadangi da
bar Vokietijoj laisvos 
spaudos nėra, tai rašoma, 
kas iš viršaus įsakoma. 
Visi laikraščiai vėl pripil
dyti šauksmų ir grasini
mų Lietuvai ir jos teisin
gumo organams. Tilžėj su
kurstyti hitlerininkai iš
daužė Lietuvos konsulato 
langus ir įsiveržę į rašyto
jo dr. Vydūno butą jį ge
rokai nuteriojo. Neaplen
kė ir kitų lietuvių butų bei 
langų. Į konsulatą pro sti
klą įmetė akmenį ir‘sužei
dė konsulato tarnaitę. Iš
daužus kitą langą ' buvo 
sužeista stiklo skeveldrų 
konsulo žmona. Konsulatą 
saugojo tik trys policinin
kai. „Lietuvių veikėjų Ma- 
čiulaičio ir dr. Vydūno bu? 
tai buyd panašūs į karo 
lauką. • > .

. šiame vokiečių “patrio
tiniame” žygy dalyvavę a- 
pie 2.000 žmonių.

Dėl neleistinų žygių Til
žėje Lietuvos vyriausybę 
pareiškė Vokietijai protes
tą- . '

LAVAI SUOAKMHttS- 
TERIŲ KABINETĄ

PRANEŠIMAS
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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- 
dence Street. Worcešter, 
Mass. Visos kuopos kvie
čiamos dalyvauti. Kuopos, 
kurios dar iki Šiol dėl ko
kiu priežasčių nedalyvavo, 

’ dabar malonėkite prisiųst 
savo delegatus ir įteikt 
jiems gerų sumanymų or-c 
ganizaci jos labui.

Kviečia LDS. N,JA. 
Apskričio Valdyba.

Dvasios Vadas 
Kun. S. Kneižis 

Pirmininkas
VI. Paulauskas 

Raštininkas x 
1 Tarnas Versiackas

Iždininkas
S. Čaikauskas.

&

‘ Lietuvą Suvaržė Perėjimą J 
Pėr Rubežių Vokietijon

Paryžius — Buvęs užsie
nių reikalų ministeris La
vai sudarė naują koaliciji- 
nį mmisterių kabinetą. 
Naujasis kabinetas jau 
gavo kairiųjų atstovų už- 
tikriniriąą, kad, jis gaus 
parlamento pasitikėjimą*

Respublikos Prezidentas 
naują kabinetą patvirtino. 
Premieras Lavai lieka ir 
užsienio reikalų ministe- 
riu.

\ SUOMIJA VĖL MOKĖS 
SKOLĄ AFRIKAI

Wa8hington/~ Birželio 
15 d. sueina' terminas try
likai valstybiųmokėti sko
las Amerikai. į Iš jų vien 
tik Suomija riiokes savo 
skolą be jo®fe išsisukinė
jimų ar pasiaiškinimų.

Suomijos škbia nėra pa
naši į kkų valstybių sko
las. 1918 metais Suomija 
pirko maisto produktų A- 
menkoje ir mokėjo už juos 
grynais pinigais. Vėliau 
kada išlaikymui valiutos 
Suomijai buw reikalingi 
pinigai, tai ji prašė Jung
tinių Valstybių grąžinti 
jai tuos pinigus, kuriuos 
ji* sumokėjo už maišto 
produktus ir, skolą leisti 
atmokėti ratomis. Ameri
ka sutiko.

Amerika labai priešinki 
Suomijai už jos duoto žo
džio išlaikymą. Suomija 
eksportuoja Amerikon du 
ir pusę kartų daugiau pre
kių, kaip ji perka Ameri
koje.

Pereitą rudenį Suomija 
Amerikoje gavo 10,000,000 
dolerių naują paskolą. Jos 
finansine padętis gerėja ir 
nedarbo veik /kaip nėra, 
nes visame kr £ yra tik 
apieTjJOO ŪSSSeglstravu- 
sių bedarbių.

Gaila, kad mūsų tėvynė, 
Lietuva, neparodėtokio 
pat ’ išmintingumo, : kaip 
Suomija. ’ %

SOVIETAI IŠKILMINGAI 
PRIĖMĖ ČEKOSLOVAKI

JOS MINISTERĮ į
MASKVA^

NAUJAS BUDAS BAUS
TI; AUTOMOBILISTUS

BELGRADE— Zagrebo 
polleija išrado naują būdą 
kovoti su automobilistais, 
kurie pergreitai važiuoja. 
Vieton, kad tokius traukti 
teisman,kur jiems pritei
sia piniginę pabaudą ar 
kelios dienos arešto, polici
ja sulaikiusi automobilistą 
priverčia jį išleisti orą iš 
visų automobilio padangų 
(tirės).

Automobilistas turi sun
kiai dirbti kol Jis pripučia 
padangas arba turi sam
dyti kitą už jį tą darbą at
likti. 1

Policija tvirtina, kad šis 
būdas yra sėkmingas* nes 
nelaimių skaičiu^su auto
mobiliais žymiai sumažęjo 
įvedus šį naują pabaudą 
neatsargiems automobilis? 
tarias.

DU PRISIPAŽINO 
ŽMOGVAGYSTĖJE

■ Salt Lake City — J. Ed- 
gar Hoover, federalės po
licijos viršinihkąs paskel-

ANGLIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS PERSIOR

GANIZAVO

LONDON — Anglijos 
premieras James Ramsey 
MacDonald įteikė karaliui 
sa^o atsistatydinimą. Po 
dviejų valandų karalius 
pavedė konservatyvų par
tijos vadui Stanley Bald- 
win sudaryti naują mmis
terių kabinetą.

Vienintele permaina bu
vo užsienių reikalų minis
terijoje, kur vieton Sir 
John Sirnon paskirtas Sir 
Samuel Hoare. MacDonald 
paskirtas tarybos pirmi
ninku vieton Stanley Bald< 
win. \

TEKSTILĖS INDUSTRI
JA LAIKYSIS NRA 

KODŲ

BOSTON, MASS. —Nau
josios Anglijos tekstilės 
industrija yra nusistačius 
si laikytis NRA kodų. Jie 
mano ir toliau, laikytis tų 
darbo valandų ir algų, ku
rios sulig kodų buvo pri
verstinos. ;

KONGRESAS REMIA 
NRAGRIAUČIUS

KL'AIPEDA’ — Kadangi ’ 
Vokietija jau seniai suvarą 
žė perėjimą per rubežių 
Lietuvon ir dėlto 'daugiau-* 
šiai nukentėjo patys Vo
kietijos gyventojai, tai’ $ 
Lietuva sudavė Vokietijai J 
dar didesnį smūgį -į* uį 
rydama rubežių. Pef rūbe- 1 
Žiu perėjimas ten ir atgal 
bus leidžiamas tik nepa
prastuose atsitikimuose.

Taigi Klaipėdos krašto 
vokiečių 79 vaikai, kurie / 
lankė Tilžėje mokyklas ir 
kasdien laisvai pereidavai 
rubežių, dabar negali to 
daryti.

Turintieji paprastas vi
zas keleiviai yra nevaržo
mi, bet šiaip visiems ki
tiems žmonėms rubežiuš : 
uždarytas.

Mussoūinūjou 
ANGLIJĄ .

PAKLYDUSI ŽMONA 
SUGRĮŽO

HolyoKe, Mass. — Ir a 
Rutkowski, 55 metų am
žiaus, išėmus iš bankos, 
savo, vyro 800 dolerių din
go be žinios balandžio me
nesyje. Vyras pranešė po
licijai, kad ji netik išėmė 
pinigus iš bankos, bet kar
tu paėmė 2500 dolerių, ku
riuos jis turėjo paslėpęs 
namuose. c

Birželio 8 d., policijos 
viršininkas gavo nuo din
gusios moteriškės laišką 
iš Nęw Britain, Conn., ku
riame ji prašo, kad jis jai 
praneštų ar jos vyras su
tiktų ją priimti atgal, nes 
ji norinti pas jį grįžti. Ji 
sako, paėmusi tik 800 do
lerių.

. Vyras, Ądolph J. Rut- 
kowski, sutiko ją priimti 
atgal.-

KAUNAS — < Kariuom. 
teismo prokuratūrai per
duota 14 įtariamų komun. 
veikime rusų byla: IŠ jų 8 
sėdi kalėjime, kiti paleisti 
iki teismo už užstatą. 1 landą.

LAVAL GAVO DIKTA
TORIŠKAS TEISES

PARYŽIUS — Pierre 
Lavai vėl paskirtas pre
mjeru. Birželio 8 d. sena
tas suteikė jam diktato
riškas' teises; kad išgelbė
tų franką. Flandino kabi
netas griuvo dėl to, kad 
senatas atsisakė, suteikti 
reikalaujamas teisės gel
bėti franko pastovumą, 
Bouisson sudarė kabinetą^ 
bet ir jam senatas nesuti
ko duoti reikalaujamų tei
sių: Ją kabinetas po ketu
rių dienų buvo priverstas 
atsistatydinti. . '

Turėdamas plačias tei
ses L'atal yra užtikrintas, 
kad franko vertė bus išlak 
kyta,

GREITUOJU TRAUKI
NIU SUTAUPĖ 19 VAU. 

15 MEN“.

CHICAGO — Naujas, 
vėliausios mados trauki
nys iš Portland, Ore. at
vyko Chicagon į 39 valan
das ir 45, minutes. Ta 2500 
mylių kelionė užimdavo 59 
Valandas, . / /

šis traukinys bendrai 
padaro 75 mylias į valan
dą greitumo, bet vietomis 
pasiekia 105 mylias į va-

■ MASKVA — Dr. Eduard 
Benes, Čekoslovakijos už
sienių reikalų .ministeris, 
tapo priimtas su didžiau
sia pagarba kada jis atva
žiavo pasikeisti dokumen
tais, neseniai pasirašytos 
Čekoslovakijos ir Rusijos 
sutarties, ši sutartis yra 
panaši sutarčiai Rusijos 
su Prancūzija.

DU NUSKENDO LAIVO 
KATASTROFOJE

Vinalhaven, Me. — Bir
želio 8 d* anksti rytą, lai
vas Castine sir75 ekskur
santais grįždamas į uostą 
per miglą užvažiavo ant 
uolos.. Laivas taip smar
kiai trenkė, kad 15 kelei
vių išmetė iš laivo į juras. 
Du iš jų nuskendo. Kiti 
visi keleiviai ir šeši laivo 
įgulos nariai išgelbėti.

SOVIETAI DŽIAUGIASI 
GAVĘ PASKOLĄ *

MASKVA — Rusija yra 
patenkintą sąlygomis, ku
riomis jiemš pasisekė gau
ti 250,000,000 kronų pas
kola. Rusija išleis tąi’su- 
mai bonus su šešiais nuo
šimčiais Mietinių ir /juos 
parduos Pragos biržoje. 
Čekoslovakijos valdžia ga
rantuoja šios bonus.

šios paskolos pinigai Sus 
naudojami pirkimui pre
kių Čekoslovakijoje dėl 
eksporto i Rusiją.

Sovietai norėtų gauti A- 
merikoje paskolą panašio
mis sąlygomis.

24 metų^amziaus ir jo 
žmona, Margaret yra areš
tuoti ir prisipažino daly
vavę pavogime; .Gporge 

. Weyerhauser, vuž kurio su
grąžinimą sumokėta zmog 
vagiama 200,000 dolerių.

Policija dar ieško Wil- 
liam Mahan, 32 metų, ku
ris esąs narys tos žmog- 
vagiiį šaikos.

AMERIKIEČIAI PARUO
ŠĖ PROJEKTĄ PARAG- 

UAJUI IR BOLIVIJAI

Buenos Aires Beša
liški amerikiečiai tarpinin
kai pagaliau ’ pagamino 
projektą, kuriuo baigs tri
jų metų karą tarp Parag
vajaus ir Bolivijos.

Projektas įteiktas abiem 
valstybėm* Paraguajas jį 
priėmė. Bolivijos valdžia 
dar studijuoja, bet mano- 
nia, kadir ji priimu.

Sis karas eina dėl Chačo 
territorijos ir jau virš 
100,000 karių paguldę gal
vas. . ■’

sas 264 balsais prieš 121 
balsą priėmė įstatymą, 
kuriuonii apkarpyta NRA 
būtų leista iki balandžio 
mėnesio kitų metų.

Svarbiausias darbas to
kios NRA būtų rinkti ži
nias ir gaminti statistikas. 
Kodai pasiliktų, bet prie 
jų prisidėjimas ,ir kodų 
pildymas būtų nepriversti- 
■nas;' ..' •«

Šį įstatymą svarstys se
natas. Manoma, kad ir se
natas priims.

Donalde Richberg, NRA 
administratorius padavė 
prezidentui savo atsistaty
dinimo raštą. Jis išeina iš 
NRA nuo birželio 16 d.

MIRĖ GRAFAS ŠUAZELIS
- ■ - - k. .

KAUNAS — Šiomis die
nomis mirė Prancūzų pi
lietis, grafas Šuazelis, tu
rėjęs Lietuvoje stambų 
turtą. Prie jo kurį laiką 
gyveno ir p. A. Voldema
ras. Grafas palaidotas Lie
tuvoje., .

Italijos dikta- 

boję, pasakytoje Sabaudor 

mą į Afriką, pareiškė, "kad j 
z ■ ‘ ■ _ * :j 

ginčą su Ethiopija ir ma* . 

ku būdų, nepaisant ką pa« *’» 

^JftajĮjarseks^ tų pai 

dėmesio į pasaulio* opinijų 

žius. ~Tas pasakymas tai*; 

kelis kartūs bandė sulak

Japonija Įteikė Naujus
Reikalavimus Kinijai

Tientsin — Japonija įtei
kė Kinijos baldžiai naujus 
reikalavimus ir jėi tie rei
kalavimai riebus priimti, 
japonai yra pasiruošę pa
siųsti Savo kariuomenę į 
Šiaurės Kiniją.

Reikalavimų tekstas dar 
nepaskelbtas, bet manoma, 
kad japonai reikalauja, 
kad visos kariškos jėgos 
būtų iš šiaurės Kinijos pa
šalintos, kad visi valdinin
kai, kurie nėra japonams 
prielankūs būtų iš vietų 
atleisti ir, kad boikotas 
japonų prekėms būtų nu
trauktas, Japonai taipgi 
reikąlauja, kad organiza
cijos, kurių tikslas yra ko*

voti prieš japonus būtų 
panaikintos. * >

Kadangi Kinija neturi 
pajėgų atsilaikyti prieš 
Japoniją, manoma, kad ki
niečiai pildys japonų rei
kalavimus.

Už SIDABRO ŠMUGELĮ 
MIRTIES BAUSMĖ

Kankinas —Kiniečių vy
riausybė nutarė Žiūrėti in 
sidabro šmugeliavimą iš 
Kinijos, kaip in nusikalti
mą, kuris gresia respubli
kos saugumui ir už kurį 
galima bausti mirtimi

r;-1 ušfeitoĖittodtįai^^
. *? ' ’ -V*- » _*

ROMA — 7 
torius Mussolini savo kal- 
'/ _ f / „ ' / “ . ‘ 
divizijai prieš jos išvyki- 
3 Z. ‘ "
Italija turi seną ir-naująi 
C , «
no tą ginčą išrišti savotiš* 

saulis mąno ar kalba.
7 • ItaMja < seks? tų ~ pavys* 
džius, kurie nekreipė jdtio 

kada jie plėtė.. savo “rūbe*. r *
komas Anglijai, 'kąri jatę 
kelis kartus bandė sulak 
kyti Italiją. ;

Tuo pačiu laiku italų 
spauda pradėjo pulti An* W 
gliją, tvirtindami, kad ’An-“ 
glija slaptai pataria Ethio* 
pįjos imperatoriui priešin
tis Italijai, nes Angliją pa
ti norį sau pagrobti Ethio- 
piją ir, kad Anglija pati 
didesnę dalį pasaulio turi 
užkariavus, bet nenori pri
pažinti kolonizacijos teisių 
kitiems. 7

Anglijos parlame n t ę, 
Anthony Eden pasmerkė! 
italų užmetimus. Darbo 
partijos nariai parlamento / | 
siūlo, kad Anglija uždary
tų Suezo perkasą Italijos 
laivams, jei italai mėgintų , 
pulti Ethiopiją. /

Nors Mussolini griežtai i
išsireiškė prieš Angliją# £ 
bėt manoma, kad jis bijosi 7 
Anglijos karo laivyno Vi< 9 
duržemių jūrose. Tą pa* 
tvirtina Mussolini įsakys 
mas italų spaudai liauti# 
talpinti žinias ir straips
nius, nukreiptus prieš An
gliją. .• ■ ■■

ITALIJA LAUKIA PRO
GOS PRADĖTI KABĄ/

ROMAROMA — Trečiųjų teie-- 
mas, kuris turi spręsti gin- 

jos laike kelis posėdžiu# /j
čą tarp Italijos ir Ethiopi- J 

pereitą savaitę. Sekanti# *

'Nors teismui ir pashfek- 

nepašalintų visų nesusi-

posėdis įvyks birželio 25 d« 
'Nors teismui ir pasisek

tų surasti išeitį, bet tas -7 
nepašalintų visų nesusi
pratimų tarp Italijos ir E- į 
thiopiįos. Italai per spau- 
‘dą ir kitais būdais yra pri
ruošti karui su Ethiopija į 
ir Žinovai sprendžia, ka& J 
karas prasidės pasibaigus 
lietingam sesohui Ethiopi- 7 
Joje.
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Gegužės 30 d., LDS N.,A. 
^Apskričio gegužinėj, Mon* 
tįllo, Mass., įvyko naujo
jo merginų sporto (spft 
Bali) rungtynės, tarp Mon- 
tello ir So. Bostono mergi
nų sporto ratelių.

šis naujasis sportas yra 
/labai įdomus, nes duoda 

progos merginoms pasiro
dyti. savo gabumais, kaip 
kad ir vyrams , bąseballi- 
pinkams . (aoft bąli žaidi- 

. mas visai panašus į base* 

. kadangi Šis žaidimas 
buvo pirmutinis, tad reikia 

■ pasjdžiąugtį mergaičių iš* 
tvermingumų įr pasiruo
šimu- Žaidimas susidėjo iŠ 
J-nių persimainymų (In- 
nings), Southbostonięčįų 
ratSį sudarė šios: St. Mic
kevičiūtė, St. Šejetknitė, 
F, Karjonaitė, O. Laučkai- 
tė, M, Matulaite, O. Au- 
gustinaviciutė, Ą. Aųgus- 
tinavičiutė, M. Sabaitė, M 
Sinkevičiūtė, O. Sinkevi
čiūtė — ratelio kapitonas, 
M. Leščinskaitė — gaudy
toja, ir B. Macaitė — me
tikė (pitcher). Labai pui
kiai pasirodė E. Macaitė, 
kaip metime, taip ir mu
šime. P-lė Macaitė padarė 
“home rup-\ tuomi pasiro
dydama kaip tikra profe
sionalė Žaidikę. Šio naujo 
sporto žąidikės turėtų sa
va ratelį palaikyti kuoib 

; giausiai ir Žaisti dažnai, 
nes kiekvienam yra malo
nųjį stebėti,-Daugiau to» 
kių žaidimų.. v . Jurgis,

UNKtJIMAI IŠ CHICA- 
GOS

r. • Muzikas E. C. Šlapeliu 
j buvęs Šv. Juozapo par. 

< (LiovZelk Mass.) vargoni- 
? hinkas prisiuntė nuošįn 
į džius sveikinimus “Darbi- 
; ninko” redakcijai iš Chi- 
į oagos, kur jis dabar lei- 
š džia atostogas. Jis rašo, 

kad ^viskas gerai klojasi’*.
■ P-nas šlapelis yra LDS. 

narys. Linkime jam mato*
* nių atostogų ir laimingai 

1 sugrįžti į Naująją Anglį

DARBYMETIS PARAPIJOS

Visur girdimi, kad Šieji 
savaitė yra didis jiarbo 

’ metas ir subruzdimo jai- 
’ kas Sv. Petro parapijos 
t Metinės. Gegužines labui. 
(Kaip ^Darbininko” radįo 

programoje, bažnyčioje, 
plakatuose ir ‘Darbininke* 
pranešama to ji nepaprasta 
GEGUŽĮNfi - ‘REUNION*

įvyksta: sekmadienį, birže
lio 16 d., Romuvos Parke, 
Montello, Mass.

Jos pasisekimui yra 
šimtai dalykų daroma* Ki
ti šimtai jų norima daryti

Brojiai Belask&i ųetik 
partraukė puikų mums ra- 
dio iŠ Chicagos, bet rodo 
jį Broadvvay krautuvės 
lange. Ponas Varna paga
mino tam specialų* apgar
sinimą. Už tai radįo - įžan
gos ženkleliai yra tiesiog 
grobstomi. Juos vos ąpeja 
išdalyti tam amatui tinka
miausi žmonės.

Ponas V. Valatka rimtai 
gaspadoriauja bus’us įr su 
jerų pagelbininkų būrių 
iardavineja vąžiavimui bį* 
ietųs, ' kuriais pasažieriai 
galės linksmai—važiuoti 
Romųvon 9 A. M., 10 A. M. 
ir 12 A. M. , .

Antanas Jurgelaitis su 
11 širdingų jaunuoliu išra
do naujienybįų taip įsta
bių, kad jie turės gauti pa
tentus. Dar norima dau
giau įšmislų gegužinei —> 
dar. „

Kitus “stalus” rengia 
Pranciškonai, Blaivinin
kai, Choras, Vyčiai, Čigo
nai ir kiti. Dar per maža; 
B. Pivoriūnas, J. Kumpa, 
VI. Jakštas atsiliepia. Bet 
reikia ir dar daugiau. /

Šeimininkės tvarkoje. Jų 
yra apie 20. Reikalui esant 
jos pasirinks daugiau tin
kamų pagelbininkių. -

Viskas yra gerai ir su 
aukotojais. Jų randasi la
bai, labai daug. Tik vieną 
pastabą galima jįęms pa
daryti: kad suneštų savo 
įvairias dovanas ir dova
nelės ąr pažadus, su labai 
aiškiais parašais, kleboni
joj nevėliau antradienio 
vakaro, birželio 11 d. Mat 
norima visą- Gegužines ei
seną patalpiųti sekančia- 
įme “Darbininke”./•- .

Skelbkįm! Aukokim! 
Dirbkim! Važiuokim! * 
Jeigu birželio 16 dieną 

lytų, tai bažnytinėje salė
je, 5th St., nuo 2 vąL po 
pietų įvyktų smarki . Bea- 
no party.. (Parapijos salė
je ant 7-tos nėra galima 
Jos turėti, nes ten bus. ves
tuvės.)

O rytojaus dieną nuo 10 
vai. pradėtume važiuoti į 
Romuvos parką, tęsti ge
gužinę—-visądieną. ■

Apžiūrėjo, Rirželią J-d. 
visi trys kunigai jr Vargo
ninkas nuvažiavo, kun. K. 
Urhonąvįčiąus automobi
liu, ir kaid kokie kamar- 
ninkai, apžiūrėjo Romuvos 
parką. Jie daug ko išpla
navo gegužinės labui. Ko
misijos važiuos ten tų pla
nų vykdinti, biržeĮio 15 d.

-—“n—įy: '
štaomi vMaf kraiplu visų 80. Bostone Betuvlų 

katalikų ir jų prtatelių 
PETRO PARAKTOS '1 
UNIOSl), 16,
MONmLQ,MASK

Gera tai proga vieniems kitas pamatyti, susipa
žinti, artimiau beFhronšktatt sugyventi pažaisti Ję pa* 
remti mū« visų mylima

"Kiekvieno žodis, darbas, auka bus netik nuošir
džiai priimama, het ir takai Įvertinama. Tą mūsų įver
tinimą perduosime ir visuomenei, apskelbdami Jai šios 
milžiniškos gegužinės rėmėjus bei geradarius.

Kviečiu visus į visokeriopą talką, ypač atvažiuoti.
• Vardu Parapijos Veikimo. Komisijos. Gegužinės 

Rengimo Komisijos, Vietinių Kunigų, fr Savo.

(Pasirašo) Kun. PRANAS VIRMAUSKI8.
PASTABA: Jeigu birželio 16 dieną lytų, tai baž

nytinėje salėje, ant 5-tos gatvės, nuo 2 vai. po pietų, 
<<Beano party,?, gi Gegužinė Lawn Party, 

birželio 17 d.

SPORTAS
VYTAUTO TAMULIO PA

GERBIMAS BOSTONE
Pereitą šeštadienį įvyko 

Vytauto diena pagerbti 
Vytautą Tamulj, kaipo pa
sižymėjusį sporto žvaigž
dę, Yankees basęball rate
lyje* Tą-dieną susirinko 
tūkstančiai Vytauto drau-

Lietuvos Vyčių 17-ta kuo
pa, kurios jis yra narys. į- 
teikė dovaną per Dr. M. V. 
Kasparą; Wintrop Catho- 
licClub; Norcross Asso
ciates bį South Boston ir 
Ansonia council, K of C.

LAWRENCE7, 
f N0RW00D3. -
. ’’ \ -6 . > 1

High geriausį sportininką, 
sveikino šios mokyklos 
viršininkas Walter Dow- 
ney alumnų ir studentų 
vardu, Leo Daley, pirmuti
nis mokytojas (coach) Vy
tautui tik pradėjus žaisti 
mokyklos ratelyje, įteik
dami Jam kelionini krepšį 
ir puikų laikrodėlį. Sekę 
įteikimas dovanų nuo .įvai
rių orgamgaęijų,. kaip jai:

LavvrencejMass. —Sek
madieny, birželio 3 dieną, 
CTSulIivan Parke, įvyko 
Naujos Anglijos Lietuvių 
Basęball Lygos pirmas 
žaidimas tarp atvykusio 
Šv, Jurgio parapijos, Nor- 
wood, Mass., ir vietinio’ 
Šv. Pranciškaus parapijos 
basęball patelių* Lawren- 
pečiai, kurie pradžioj žai-

ŠLIUBAS

Birželio 9 į., po sumai 
Dominikas Krelevič i u s, 
gyvenąs 260 W. 4th St., ė- 
me šliūbą. su Aleną, Sta- 
niuliutę. Jiems" liudijo sū
nus Pranciškus (KrelevL 
čįus) ir Marti Oną.

DR. ROGER J. ABIUID
Tel. Devonshire 7906 

omo VALANDOS:

3 Malden Street, 
Boston

MUZIKAS
. RĄPOOS JUŠKA: 1

• ? s
Moko muzikos, piane į 
ir (tarnavimo. Specta- I 

i* les pamokas duoda ?
vaikams. į

> V y Adresas: ‘ ' į 
; 938

SO. BOSTON, MASS. J

pamauaoa5. y-

Birželio 11 d., 7: 
1^11 C ŠV rr,A‘T’AC!Č»<S T

30 atsi* 
Sj’rrvnnnc< UU,o 1OY« A

ta birž. mėn. pama
NuyęitJLup 
Idos.

VASAUlItf'ih liTOl(VKI.'A ■■ < JAiaiArtAIM JEI lu.U|E ja

Lietuvis Dantisto*

DR. S. 1, GAIHRISK1
(GALINĄUSKAŠ)

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

Ofisas atdaras? r|W> 10 Ikl l2 vrt,. 
ryto, nuo 1:30 Iki: 5:3O po pietų ir 
nuo 6 Iki 9 t vakarę. Šventę dieną 

pagal susitarimą.

Sariiuel G. Hdwe Mokyk- 
la, arti lietuvių bažnyčios, 
jau parenduotaŠv, Petro 
parapijos Vaikų mergaičių 
vasariniams, karpams. Mo- 
kiniąijsiraŠys liepos į ir 
2dd., 9 vai., ryte. Pamokos 
prasidės liepos 8 d.; 8 vai. 
ryto su pamaldomis.

Pranešimas!
' > ■’ /• , /■/.' ./ ■ .//• V • ■ 1!

į. Mirus Daktarui Jusepb-Molitinsn (Roxbury), I
; trfiąų tęsia ja praktiką Daktaras Dantei Hoteman, j

> į Bostono Ofisas: r / Roxbury Namų Ofisas: • 
r 311 Commonwealth Avė. " 15 Abbotsford Si

r Į. Tol. Kenmore 2100 Tel. Gaįrlson 0703 j

TęE. So. Boston. 2660

Eietnvil Dantistas

A, L. KAPOČIUS
M Broądway, 80, ;B<«rtpn

Ofiso yalaridda nua ft |kl V& nu# 
l ;3O ĮW ft lt mm 6:80 -ilęi » yl T.' 
Seredomls nuo 9 iki 13 vt dieną. 
Subatomta .nutA 9 6 vaL Vakare.
Nedeiipinla ąoo 9 iki 12 vai. 4taW|.

(pagal aųtgrtn . , . .

>14,'..k
T«l. \

JOHN REPSH1S, M. D.
(VEm’h, . ..

lietuvis GYPYTOTAS r

Ofiso Valandos: -2—4 Jr. .6^-8

278 Barvąrd Slrtet, 
kamp. Imnan arti Central Šą., 

, (tambridgei MaM^

kios kovos, išėjot laimėto
jais santikiu 7 apibėgi- 
mais, prieš Norwoodiečių 
-ą. ■ ’

J. Balevičiųs,. Lawrehce 
ratelio metikas, Svaidė bo- 
lę taip gerai, kad nprwdo- 
diečiai voš keturis kartus 
įšmušę bolę ir tik po vie
ną punktą (šingĮęs). j- Hi- 
ggįns(?).,rf Įiqrwoodie č i ų 
metikas, irg| svaidė boję 
gerai, vienok lawreneiečiai 
išmušė bolę. šešis kartus, 
iš kurių J. Savičius vieną 
kartą išmušė tris punktus 
ir J. Mąrtinkus .-— du pun
ktu. Lawreneiečiai -taip 
pat pasižymėjo geresniu 
bolėš gaudymu, padaryda
mi tris klaidas, prieš hor* 
woodiečių kęturiae klai- 
das. NorwoQdįečįams nesi* 
sekė ypač antro pųųkto, 
kur buvo padarytą net 
trys klaidos. Norwoodie- 
čiai padarę 2 ąpibegimu 
antrame atsimainyme ta 1 
apibėgimą kętvirtąme, iš 
viso —- 3. Lawrenciečiai 
padarė 2 ąpibegimu ketvir
tame atsimainyme ir 5 a- 
pibėgimus penktame, iš vi* 

;
Juozas Savičius, kuris 

lošė kairiame lauke, pasi
žymėjo neyien sėkmingai 
išmušime du kart belės 

•(trįple and single), bet ir 
lauke keturis kartuspaga- 
yo smąykiai, išipųštąs pc 
les. Jis.buvo tikrą žvaigi 
dė Šiame lošime. ,

KAUNESTATOMAS OHJE- 
įLIS SPORTOSTADIONAS

* 1 1 ~...

Lietuvoje sportas jau y 
ra gražiai prigijęs ir 
plėtęs. Visame krašte, jie 
ir toliausiuose provincijos 
kampeliuose, yra sporto 
organizacijos, kurios jun
gia, ugdo įr plečia įvairių 
'rūšių sportą. žymiausios

^etųvo« sporto jėgos yra 
lūbųrtoą Kąune, dabartį 
nfame nspr. Lietuvos cen- 
reT Tačiau Kaune sportui 
tarpti ta bu joti daug kliu* 
dė gero stadiono trūku* 
ųasr Futbolo rungtinės, 
nmketbolas, tenisas ta ki
tos sporto šakas būva su
sigrūdusias aukštame, Šie
ptame stadione. Gero sta
diono reikalingumas jau 
seniai buvo keliamas ne 
tik sporto vadovybės, bet 
ta visuomenes, sluoksniuos 
še, Pagaliau jau pernai bu
vo nutarta pastatyti Kam 
ne didžiulį įrengtą ir mo
derniškai sportp stadioną.

Šiemet stadiono staty
bos darbai jau pradėti, Jis 
statomas Vytauto ąžuoly
ne, greta kūno kultūros 
rūmų. Dalį stadiono užims 
didžioji futbolo aikštė. Ji 
bus tokio didumo, kad tiks 
visoms tarptautinėms run- 
gtinėms. Aplink aikštę bus 
bėgimo takas 909 metrų 
ilgio. Aikštės galuose bus 
aikštelės lengvosios atleti
kos rungtynėms: šoki
mams, mėtymams ir tt, 
Be to, šiame stadione vė
liais bus įrengtas ir plau
kiojimo baseinas.

Sporto stadiono statyba 
Jau eina visu smarkumu, 
Darbas eis visą šių metų 
vasarą ligi vėlybo rudens 
ir dar kitais metais. Tiki
ma, kad 1937 metais nau* 
jaąis sporto stadionas su 
visu savo naujų pastatų, 
įrengimu puošnumu ir di
dingumu priims numato
mas Baltijos valstybių o- 
limpiadpg dalyvius. Šis 
sporto stadionas, dąhar 
statomas Kaune, bus di
džiausia Jr gražiausia 
sporto šventovė visame 
Pakaityje. Tuo būdu, Lie
tuva turės dų gražiausius 
pastatus visame Pakaity
je: Vytauto Didžiojo mu
ziejų ir sporto stadioną.’

1
STUDENTAI!JAUNIME! 

SPORTININKAI!..,
Vykime Į Lietuvą šią

. ..Z/’' Vąsarą/

’ Brangūs tėveliai ir mą* 
mytės, gražiausia mokslo 
užbaigimo dovana Jūsų 
sūnui ar;duktereikelio
nė ‘į Tėvynę LIETUVĄ,.. 

; Jaunimui gražiausios ir 
linksmiausios atostogos... 
Visi seni ir jauni Ameri
kos Lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami.

A. L. Kat. Stud. ir Prof. 
Sąjungą rūošįa didelę lin
ksmą ekskursiją į Lietu
vą šią vasarą — liepos 
(July) 34. švedų - Ameri
kos linijos didžiuoju laivu 
‘‘Gripsholm”. Daug gra
žaus jaunimo vyksta. Taip 
pat ir daugelis senesnių— 
tėvelių, draugų, , pažįsta
mų... Iš žymių asmenų — 
Jo Malonybe Pralotas kun, 
M. Krušas, iš Chicago; 
Prof. P. Galįnis/iš Boston; 
kun. M* Kemėšis, iš Patėr- 
son, N. J.:; Vyčių Centro 
Sekretorė panelė B. Bali- 
liunaitė * Vyčių Valdybos 
narė panelė V. Sinkėvičiu- 
te ir daug gražaus jauni
mo... Sportininkai, vykime 
į Lietuvą ir aktingai da
lyvaukime Lietuvos * Spor
to Olimpijadtoje;.; Visi pra
šomi dabar kreiptis į šio 
laikraščio redakciją ir 
gauti savo laivakortę. Nė* 
tapkįtp Jlgai. Laivakortės 
pigios. Lietuvos viza dy- 
jkm., Visi į Lietuvą su šia 
linksma * Gegužine,.. Juo 
anbščiaus Užsisakysite na* 
vp vietas, jup geresnes 
vietas gausite. ; * r

Informacijųgalite, gaut 
sekančiose vietose: •’

, Studentų ir Prof. Sąjun
gos Centrą,; Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

?<AmeHkaV <23 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

“Darbininkas”, 366 W,

•vr AVIAGUDS. NELAIME 
ŠIAUUUOSE ...

Sudužo du lėktuvai, bet 
lakūnai laimingai išliko 

sveiki

KAUNĄS —tlegušės 24 
d., priešpiet mjr. Liorentę 
vadovaujama eskadrilė bu
vo išskridus skraldym® 
pratimams. Beskraidant 
rikiuotėje du lėktuvai už
skrido * vienas ant kito. 
Kpt. Brazausko vadovais 
jamas lėktuvas ore aųdu* 
žo ir ėmė kristi. Krito ir 
jaunesniojo puskarininkio 
Šabastijonavičiaus lėktų* 
vas. Lakūnams pavyko 
laimingai nusileisti para
šiutais.. Abu lėktuvai vi
siškai sudužo. Kpt, Bra
zausko lėktuvas užkrito 
ant magistralės- elektros 
stoties linijos ir Ją nutrau
kė. Palietęs aukšto įtempi
mo laidus, lėktuvas užsi
degė ir uždegė netoliese 
buvusią trobelę,: tačiau 
niekas trobelėje buvusių 
žmonių nenukentėjo. Tro
belė sudegė. Apdegė ir gre
ta buvęs ūkiškas trobesys; 
Del elektros linijos trūki
mo Šiauliai buvo porą va
landų ..be elektros., Jaun. 
puskarininkio Sabastijp- 
havičiaus lėktuvas nukri
to į rugius. Katastrofa į- 
vyko 50Q metrų aukštyje. 
Aviacijos nelaimė labai 
paveikė Šiaulių miesto gy
ventojus. *- .

Mrmios

4— Kanadoje, Toronto 
mieste yra lietuvių pra
džios mokykla, bet Joj vi
si vaikai negali tilpti, tai 
dabar norima įsteigti ant
ra mokykla. Mokyklos yra 
abai ręikalingos vadovė-

\ Toronto mieste yra per 
2000 lietuvių, kurie susi
metę į šešias įvairias lie- 
;uyių draugijas.

■ ■ ■ ■ ii i, 'mr' m ,■ ■ v

— Jugoslavijoj Bečkere- 
ke dar iš didžiojo karo lai* 
kų belaisviu yra užsilikęs 
lietuvis Antanas ViŠniaus- 
kašį ‘ kilimoA nuo Utenos, 
kuris dabar atsidūręs la
bai sunkioj padėty ir pra
šosi padėti jam grįžti į 
Lietuvą.

Jis 1918 metais jau mė
gino grįžti Lietuvon, bet 
Lenkijoj pakliuvo į kalė
jimą, iš kurio pasprukęs 
su austrų belaisviais ir at
sidūrė Jugoslavijoj.

— Buėonęs Aires Lietu
viu Centras užsimojęs k 
steigti didžiulius Lietuvių 
Rūmus, kurių salėj galėtų 
tilpti 1000 žmonių. Tuos 
Rūmuos -r numatoma į- 
taisyti lietuvių biblioteką, 
nuolatinį teatrą, •mokyk* 
las ir tt - Žemės sklypas

M. TreinaviČiutė, moky* 
toją, moko muzikos pianu.

Ji yra baigusi 
FAELTEN BIANOroBTĘ 

KOLEGIJA
444 K, Sixth Street,

So. Boston, Mass.

ty>. Norton 0823 T 
1 MJRTUVI8 DANTISTAS I 
lūH. M. V. GASPER | 
J ' Arti Mufiicipal Building j 
| Oįto X. Broa4wąy, 8, Norton Į 
1O/taą

ifcl J2 ryte Ir ntw I.3Q IMI 
R nuo 6 iki S vai, vukare. Oft- | 

ulctarytilB BUbutoa vakarais ir! 
nšttaldfontata. taipgi aeredomla nuo !;

Taipgi nufanu ir X-Bay į

yių Centras užsimojęs į* 

Rūmus, kurių salėj galėtų

numatoma į

nuolatinį teatrą, •mokyk*
L..: ■- - •
Jau įsigytas, ■ < ;

TinginystėTinginystė jauno žmo
gaus kapai’/ . if- SĮgyrnl

Broadway, Šp. Boston^ 
Masą, '■ .• v

‘‘Garsas”, 73 E, South 
Št, Wūkes Bafre, Pa^ ar
ba į vietinį laivakorčių a* 
gentą/ r r*

Ekskursijos’ -organizato- 
fipbr' ReV. J. Vosylius, 
2327 W. 23-rd Placė, Chi- 
CagOj Ill. /
' Ekskursijos palydovas: 

Jonas C. Morkūnas, A/L» 
K. Stud. ir Prof. Sąjungos 
Centro , Pirmininkas, 41 
Willite Dr„ Rocheštęr/N, 
York./ < .
Amerikos Liet. Kat. Stu

dentų ir Profesįjonalų Są
jungos Centro.Dvasios Va
das: Kun. Jonas Balkonas, 
Maspeth, N. Y.
Garbės Pirmininkas : Le

onardas šimutis^ Chicago1 
ninotar

DUEEN ANN LADNDRY,
INO. ..

- LIBTUVių SKALBYKLA 
Skalbtame ir protiname visokius 
^rąbujSluą, Me» pnlmąpae'ir prista
tomo drąbunujt visur, kaip tai j 

,So. Boston, Cambrldge, Brlghton 
Dorchester ii- kitur. Pamėginkite 
Ir patyrslte, kad gaunate putam- 

vimą ui pigią kalną. ’
7-9 Ellery St,, So.* Boston 

Tel. So, Boston 2923
II p Nll 1 H'l"M M pi..............

BRONIS KONTRIM
REALE8TATE 

. ' INSURANCE 
CONSTABLE

Jtfsticė 0/ fjįa P^ące 
Visokios rūšies apAyantfą įr tei

singas patarnavimag.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston ,1761.
Residenee: ' -

KO Marine Mi So, Won 
Namutel.: Son.Boa^on24^3-W

FOTOGRAFAI STOKAI
Padąro geriausius ir gražiau- 
sius paveikslus., šeimynų, ves- 
. tuviu ir pavieniu asmenų.

JimOlS 0. STUKAS 
453 Broadway, 

’ South Bostop, Mass, 
t Tel. Šou. Boston 2029 
; Tel. Nor. 0242 .

: 5 N
St.,

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

80. BOSTON ROOFING 00.

JOHN MARTIN į CO.
Taisome Visokius Stogus 

414VV. Broadvvay 
; TELEFONAI:

South Boston 0574- dienomis
South Boston 0184 .vakarais

JUOZAS M. DILS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio? rūšies 

auKsiąįUs ir sidabrinius daik 
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Šou; Boston 3694

STANLEY 
BOnilNDGI).

1, r. grigM savininkas 
IšdirbSjas gerą minkštų 

Azčrimu..
107 W. sizth Stttet, .

So. Boston, Kms.
Namai : 181 D. 8t » fosfo*

C.

•sMoeeėaeMOSeaeeeeMM* > 

H S. RARASEVIČIIĮS IR:: 
■rri sūnus n ■| f Soni.tuiM ir Barkiori. Hm ; ; 
l! ; i
r| IMSTOVIŲ OKABOKtn* TA 
j 1. • -MtsANmong . 1 
s Oyvuoju 86 matu*. Pilnai prtalruo- ;
1 javo įrankiai* ta kantvoiimlu i 

.] [sutelkti geriuu»ta patamavIoHdld* [ 
* ną ta nuktl. Tarnauja ta *wunkV 1 
) į. nBma lietuvių kolonijom*. Į 
/ TURI NOTABOZ TBI8SS ! 

■< . O/iHC ' • > į

1 l • ■ tiein-t • ■•11
/ 838 DorchrtUr Att. ’ >
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/ ž DARBININKAS
..........

VIETINES ŽINIOS
rAT|EDA*t SEZONINĘ

Chicago Žinios
tavos, Pasvalio par. Pali
ko Žmoną Viktoriją (Ju- 
zenaitę), 2 broliu Lietuvo
je ir vieną seserį.

Palaidotas 9 vaUsu Sv. 
Mišiomis birž. 10 d., Šv. 
Mykolo kapuose.

* , ..  . .... 4 „ ■

APSIVEDĖ

t Birželio 8 d., Ąmelia Ča- 
pulytė ištekėjo už Kazi- 
mieno Beleckio šv. Moni
kos (airių) bažnyčioje. 
Jauno ji. gyveno ir gyvens 
pas savo mamytę Teklę 
(Bukantaitę) ll Carpenter 
St., So. Boston, Mass.

Žmogus lik tiek Žmogus, 
coj įmetus. Paėjo iš jie- fa turi. - - -

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes Jie,parduoda Šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja* Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, 
kąd jiį skelbimą matėte ^‘Darbininke”.

P-lė Cna Staniuliūtė, a- 
idarČ vasaros sezonui 
trautavelę ir parduoda 
ninkštųjų gėrimų sodą, 
.ce cream, saldainių ir ci- 
*aretus. Rampas “i” ir 
Jolumbią, Pačiame paju- 
*yj. Kviečia atsilankyti.

MIRĖ ŠIRDIESLIGA

Bitžėlio 7 d«, mirė savo 
lamūose, 27 School St., 
>ambrldge, Mass. Kazi- 
nieras Chinga, 51 metų 
imžiaus, išgyveno Ameri-

POVILAS BUSHMANAS
48 Crėsoent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue, 

DOROHBSTER, MASS.
45 Hampden St„ 

Tel. HTGhlands 4855 
ROXBURY, MASS.

BR0ADWAY MĄRKET 
387 W. Broadway 

Telephone South Boston 3591

JONAS VALIACK AS 
75 “G”Street, 

Telephone South Boston 1609

SO. BOSTON, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS '
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas BaltrašiūnaSj Sav. 

l90Broadway, Tel.S.Boston3120

JONAS GLINECKAS 
502 E. Eighth St„ 

Tel. So. Boston 9621

GRABORlAl JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

GR AB O R I U S
494 E. Broadway,« 

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

xtes. 158 W. Tth St.
; Res.: Tel. S.Ų. 3960

? Patarnavimas dieną ir naktį.

t - 't "lį 'ybiiti'Miiiii

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
BAIGĖ 49 STUDENTES
CHICAGO, UJU. — Ket

virtadienį, birželio 6 d,, 
Šv. Kazimiero Akademijoj 
.vyko gražios iškilmės są- 
yšy su mokslo metų už
baigimu.

vai. vakare Sv. Sakramen-

kūpą Matulionį, Ęridge- 
porto kolionijos lietuvių 
kleboną Pralotą M. L. 
Krušą, ir visus lietuviškų 
katalikiškų parapijų kle
bonus. -

Nutarta kviesti Lietu-' 
Vos atstovą iš Washing- 
ton, Lietuvos Generalinį 
Konsulį žadeikį iš New 
York ir Lietuvos . Konsulį 
Kalvaiti iš Chicago.

Nutarta kviesti Šv. Ka
zimiero Akademijos Or
kestrą1 ir Lietuvių Beną 
“Lietuvą*, ir visus Amer. 
lietuvių Chorus, Draugi
jas, Parapijas, ir abelnai 
visas lietuvių organizaci
jas; Dariaus - Girėno ir 
kartu visus Amerikos Le
giono Postus, USA. 6 Kor* 
puso Beną ir žymiausius 
komandos vadus, taipgi 
Chicago Board ofTrade 
Amerikos Legiono Beną, 
kviečiant visus dalyvauti 
“in corpore”.

Visų autoritetų kvieti
mui ir militariškos paro
dos surengimui nuskirta 
komisija, kurią sudaro: 
Dariaus - Girėno Posto 
Komandieras Petkevičius, 
J. S. Čaikauskas, B. F. Si- 
mon - Simokaitis ir J. Mic- 
keliunas.

Kviesti lietuvių laikraš
čių atstovus, taipgi atsto
vus lietuvių draugijų ir 
parapijų, pavesta Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondo 
valdybai. > LSBj

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLAS JAU STATO

MAS ■ .

iiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiNiMiiiiimm 
ninku būrį bept iš 15 žmo
nių. Ekskursantų atsiras
tų lengvai antra tiek, bet 
visatai atsiliepia į finan
sus, kurių šiais laikais vi
sur trūksta. Užtat dabar 
rengiami vakarai, geguži
nės ir kitokios pramogos, 
tad iš jų gautų pelnų su
kėlus ekskursijai reikalin
gą pinigų sumą.. ' LSB.

•y f &

L įsigykite I LĮsigykite I

PILIETYBES KATEKIZMĄ
į Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir

J * Priedermes
► Jei riioiieii gauti Pilietybė* Popierių*, teį M taiygelS daug 

x jum* p*d$*, be* Joje frandMi daug Klausimą ir Atsakymą
< J anglą ir fletuvią kalboj*, r

I

P. J. AKUNEVIČ1US
GRABORIUS

Jau . 16 metą kaip lietuviam* 
mąnflagfai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

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

‘ MONTELLO ;
16 Intervale St.

Tel : 4110 ..

Tel. South; Boston 0815

I fc BLERBS
Grabelius -• Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Bes. 
564 Basi Broadway, 

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOJ DUKTERŲ DR-JOS, 
BO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

‘IrmliilnkB — Eva Marksien®, 
625 E. StU St, So. Boston, Mass. 
Tei< So. Botson. 129S

rice-pirn)inink« —< Ona Siauriais, 
t 443 B, 7th St, So. Boston, Mass.
3 Tel. So. Boston 3422 * 

.’rpĖ RaĮit. BronO Ciunienfi. .

Tel ’®arkw Į8*£vf ” 
’in. JfcaŠt — Marijona MarkonlutS,

38 NaVarre Št, RneOIndale, Mass.
Tėl. Parkway 0558-W 

idinta>6 Ona Staniulluta, ,
f, 105 5Veat 6tk St, So. Boston, Mas* 
f?v4rkdar* Oka MisgirdieuS, 
p 1512 OoĮutabiaRd., So.» Borto*. Mass. 
^**o*.bbi>ijit -r E. JanuMonienS.
Į j 1426 Columbia Rd., So. Boėton, Mae*. 
< >r*urij* layo' suslrinkimtis laiko kas 
t antr* titarniūka. kiekvieno mfaieebv

ŠV. JONO EV. BL.PAŠALPINfi 
DRAUGIJOS VALDYBA- • ♦

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

Vice; pirm. — V. Medonis,
21 Sanger “St., So. Boston, Mass. 

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

• kvm «ao*. — Viuunuc, . .FIn. Rdžtlninkas — Alb. Nevienų
- 29GouId St, Vest Rosbury, Mass. " 16 IVlnfield St, So. Boston, MaSs.^ 

‘iždininkas — A.. NaudžiOnas;
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Z&lkis.
f Winfleld St| 80. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedčldienl kiekvieno mtaeslo, 
2 vaL po piety, Parapijos sal*J, 492 
E. 7th St. So. Boeton, Maus.

7:80 vaL vakare, pobažnytin^j sve
tainėj.

Visais draugijos -reikalais krelpkit&a 
pas protokolu raitininke.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

t’tįblished every Tuesday and Friday' except Holidays sueh as 
į. Nei? Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
p Labor Day, Thanksgiving and Christmas
P • — ---- —.——. by ■"' ;
HAINTJOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASSOOIATION OF LABOR
’ Sntered lecotid-class matter Sept 12, 1915 at-the post Office ąt Boston,

' Mass. nnder tho Ačt of March 8, 1870
kcceptance for mnlllng at speclal rate of postage provided for In Sectlpn UOS 

P Act of October 8, 1917, authorised on July 12, 1918
PRENUMERATOS' KAINA: -

Amerikoje metams
Užsieny metams ............
Vien* kart savalt&Je metams

f

jos koplyčioje; po to audi
torijoj buvo programa, 
po kurios sekė diplomų iš
dalinimas.

Keturių metų akademi
jos kursą baigė sekančios: 
A* Aleknaitė, E. Balčiū
naitė, A. Balsevičiūtė, P. 
Barisaite, L. Beleckyte, 0. 
Bevainytė, C. Burbkite, M. 
Čaplinskaitė, G. Cinikaitė, 
E. Clarke, V. Damorodai- 
tė, D. Hickman, A. JuŠke- 
lytė, O. Juškyte, E. Kak- 
taitė, Eė Kasulevičiutė, 5. 
Kišenaitė, S.^Klusaitė, E. 
Kračinaitė, O. Kupčiūnai
tė, O. Mačiulytė, B. Meiliū- 
naitė, J. Milkevičiūtė, ‘P, 
Nausėdaitę, V. Nausėdai
te, E. Norkiutė, O; Nor- 
kiūtė, A. Paukštytė, A 
Pauliutė, S. Petkiute, K. 
Pilkytė, I. Pleiyyte, O. Pol- 
lack, A. PoskaitėJO. Ribi- 
kaskaite, J. Rudytė, E. ša
rkaitė, A. Saūčiūriaitė, O. 
Sęikauskaitė, A. Sinaus- 
kaitė, A. Steponaitytė, M!. 
Šveikauskaite, O. švęįkau- 
skaitė. M. Tauraitė, Š. U- 
zėmeckytė, L. Vaičekaus
kaite, Ė. Vaičiūnaitė, B, 
Vėsberaitė, Ą. Žagunaite.

Stipendijos į aukštesnio 
mokslo įstaigas pelnė se
kančios: ' T------- —

Mundelein College: Sta
sė Pėtkiūte.

St. Xavier College: Ade
lę Žagūnaitė ir Agnietė 
Saučiūnaitė. . v

De Paul Collegę of Com- 
merce: Elena Kišonaitė.

St. Theresa College: Irę 
na Plėirytė.

Chicago College of Com- 
męrce: Marijona šveikaus- 
kaite./

Rosary College: Aldona 
Aleknaitė.
- St. Francis College: Juo- 
zapina Milkevičiūtė.

DARIAUS - GIRĖNO 
PAMINKLO AiTDARY- 

. MAS ,

. Chicago — Gegužės 13 
dieną Dariaus - Girėno 
Paminklo Fondo valdybos 
ir narių susirinkime nu
tarta Dariaus - Girėno pa
minklą atidengti liepos 14 
dieną. Paminklo atidengi- 
mui nutarta surengti iškil
mes, į kurias vienbalsiai # . r ,
užgirta kviesti atstovus nes lietuvių kolonijas, da
gių laikraščių: “Amerika”, ' 
‘Amerikos Lietuvis’, “Dar
bininkas”, ‘Draugas’. ‘Dir
va - Lietuvių Tribūna’, 
‘Garsas*, ‘Jaunoji Lietuva’, 
‘Laivas’, ^Margutis”, ‘Mei
le*, ‘Moterų Dirva’, ‘San
dara’, ‘Saulė’, ‘Studentų 
Žodis’, ' *Šv. Kazimiero A- 
kademijos Aidai’, ‘Tėvy
nė*, ‘Vienybė’, ‘Vytis’ ir 
‘Lietuvių . Spaudos Žinių 
Biuras’. >

Iš dvasiškių į iškilmes 
nutarta kviešti: Chicagos 
J. E. Kardinolą Jurgį 
Mundelein, dabai* Ameri
koj esantį Lietuvos, Vys-

CHICAGO —— Dariaus, i* 
Girėno paminklo ‘ fondo
valdybos ir nanuj^iisirin- 
kime galutinai sudarytą su 
tartis tarp paminklo fon
do valdybos ir architekto. 
Sųlyg^ pasirašytos sutar
ties, paminklas- kainuos 
$12,000 ir paminklo staty
bos darbas , bus galutinai 
užbaigtas antroje Rusėję 
liepos menesio šių metų. 
Paminklų atidengimo iš
kilmių diena, kuri pirmiau 
buvo Inanoma surengti lie
pos 17 ir vėliau atkelta į 
14 dieną, daįar galutini 
nustatyta liepos 28 dieną. 
Taigi paminklas bus ati
dengtas liepos 28 dieną. 
' Paminklo statymo dar
bai jau prasidėjo prabėgu
siame, pirmadienyje, gegu
žes 27 dienoj. LSB

LITUANIKA H IŠ CHI
CAGOS IŠSKRIDO

CHICAGO — Lakūnas 
F. Vaitkus orlaiviu Litua
nika H išskrido .28 dieną 
gegužės, į rytines valsty
bes, Atlankys ten žymes- 

lyvaus aviacijai surengto
se dienose, ir paskui grį
žęs New Yorkan lauks at
mosferos susitvarkymo, 
kad skristi į Lietuvą. 
Skris per Šiaurines Ame
rikos dalį Kanadą, paskui 
per, Atlanto vandenyną, 
per Angliją, Vokietiją, į 
Skandinaviją ir iŠ ten jau 
į Kauną. Kada Litaanica 
H galės iŠsirengt į tą toli
mą ir pavojingą kelionę, 
niekas pasakyt negali.

RUOŠIAMA JAUNUOLIŲ 
IŠSKUBSI JA LIETU

VON

SUBSORIPTION RATES: 
f lomestlc yeariy .o......... .. 84.w

;trore!gn yeariy *o.oo
l lomestlc once per week yeariy *2.00 .—- ------------------

f Vprelgu once per week yeariy.. *2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metai 
I DARBININKAS

> SM W**t Bro*dw South Boston
V . Triorton* South BOfton 268Q_ j

. *4.00 
.• *5.00 
. *2.00 

>« *2.00

Mm*.

F.WAITXUS
Lietuvis graborius 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROvvbridge 7880
Namai: TROvvbridge 6434 

Sąžiningas ir Rūpestinga* 
* PATARNAVIMAS

CHICAGO — Surengi- 
mui lietuvių sportininkų 

tuvon, dabar dedama visos 
galimos pastangos. Tame 
reikale daug darbuojasi 
Lietuvos Vyčių kuopos, 
vadovaujant savo dvas. 
vadui kunigui Valančiui. 
Norima suorganizuot eks- 
kursijon lietuvių sportL

Surengi-

jaunoliu ekskursijos Lie
tuvon, dabar dedama visos 
galimos pastangos. Tame

LIETUVIAI
■ - ' t!

t ■ ......... . . j

Paulius Kairią, 17 am
žiaus gimęs'Chicago j, mirė 
3 Gegužės.

Viktoras Mikutis, iš Lie
tuvos Laukuvos parapijos, 
61 metų amžiaus, mirė Ci
cero j, 3 gegužės.

, Antanas Albertas, 56 m. 
amžiaus, mirė 11 gegužės. .

Petronė Roželienė, Ro
kiškio apskričio, žobįškia 
parapijos, 40 metų am
žiaus, mirė11gegužės. 

’ Jurgis Petkus, 46 metų 
amžiaus, iš Tauragės aps
kričio,. gilelės parapijos, 
mirė 12 gegužės.

Jonas Jareckas, iš Pane
vėžio apskričio, Naumies
čio parapijos, 79 metų am
žiaus, mirė 14 gegužės.

Ona Stonkienė, iš tęvų 
Petrauskiute, Raseinių ap- 
skričto, Upėnų parapijos, 
sulaukus puses amžiaus, 
mirė 14 gegužės.

Jonas Domarkas, 49 me
tų amžiaus, iš Telšių aps
kričio, Kuliu parapijos, 
mirė 17 gegužės.

Emilija Lukošienė, mirė 
17 gegužės. .

Antanina Baltutienė, iš 
tėvu štašinskiųtė, 39 metų 
amžiaus, iš Tubinp mieste
lio, Šilalės parapijos, mirė 
19 gegužės.

Kazys Petrokas, 69 metų 
amžiaul, * ’ gimęs Lietuvę j, 
niire 19 gegužes, Indiana 
Harbor, Ind. *

Uršulę Poškienę, 43 me
tų amžiaus , iš Tauragės 
apskričio, Stulgių parapi
jos, mirė 19 gegužės.

Bronė Paulauskiutė, 19 
metų amžiaus, gimus Chi
cago j, mirė 20 gegužės.

Juozas Mondeika, 42 me
tų amžiaus, gimęs Lietu
voj, mirę 19 gegužės.

Antanas Sadūnas, 42 me
tų amžiaus, Ukmergės ap
skričio Jonėnų kaimo, žu
vo automobiliu katastro
foj Bluelsland,.lll. 21 ge
gužės. "

Adomas Babičas, sulau
kęs pusės amžiaus, ią Kė
dainių apskričio Krakės 
parapijos, mirė 21 gegu
žės. LSB.

LIEPOS(JULY) 3 DIENA 
EKSKURSIJA ĮUETliVį
Visi Amerikos Lietuviai 

Kviečiami

Šią vasarą Lietuvoje su
važiuos tūkstančiai lietu
vių iš viso pasaulio šalių... 
Įvyks sporto olimpijadai, 
ekskursi jos... Lietuvos Ka
talikų Štud. Ateitininkų 
25 metų Jub. Kongresas... 
Važiuoja daug Amerikos 
lietuvių...

Amerikos Lietuviai, “A- 
merikos Liet. Kat. Štud. ir 
Prof. Sąjunga* ruošia di* 
dėlę ekskursiją į Lietuvą 
Liepos (July) 3, Švedų A- 
merikos linijos laivu 
“Gripshohn”. Visi Ameri
kos lietuviai Kviečiami 
Laivakortės yra pigios. 
Nepaprastos. privilegijos 
ir nuolaidos tiktais Šios 
ekskursijos dalyv i a m s. 
Daug žymių žmonių plau
kia į Lietuva su Šia eks
kursija. Ekskursijos va
das: Jonas C. Morkūnas, 
41 Wįllite Dr., Rochester, 
N. Y. — “Am. Liet. Kat, 
Stud. ir Prof. Sąjungos* 
Centro Pirmininkas, Vyks-

! KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU Ičc. • >

■ Siųskite užsakymus:
i “DARBININKAS”
► 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

I. J. FOX
. DIDŽIAUSIA KAILIŲ ĮSTAIGA AMERIKOJE

DUODA 10 % NUOLAIDĄ

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

DĄ J.KORITES

taipgi, dėl famulkmenišką informaciją apie saugą kailią užlaikymą, 
ar taisymu bei peraiuyimą savo kailinią Šią Vasarą kreipkitės pas 
p. B. J, Koritesasmeniškai arba laišku (lietuviškai ar angliškai). 
Jis suteiks Tamstai reikalingus patarimus DYKAI.'

SPECIAL 
UŽLAIKYMAS KAILINIŲ

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

SPECIAL PAMUŠALAS

* ijjįl *‘ dirantuoto*.Medžiagos, 

ąTO M Darbas žinovu
III Užlaikymas šaltai

Apdrausti$100
• * • S^OOfyOOO Apsauga.

PERSIUVIMAS UŽ $12.00
Apykaklės ir apyrankės gali bū
ti visai perdirbtos sulig vėliausios 
Paryžiaus mados. '
Truputi brangiau vartojant kob
ra, karakulio, ūdros ar kitu bran
gesniu kailiu.

PERDIRBK SAVO SENUS . 
KAILINIUS

Vienas iš mūsų žinovu parodys 
vėliausias madas iš Paryžiaus ir 
pasakys kiek kainuos perdirbimas 
Tamstos seno palto, kad jis: at
rodytu kaip naujas.

Tel. HUBbard 5000 
iki vidurnakčio y 

l-.l-FOJ

■ 411 WASfilNGTON STREET
BOSTON, MASSACHUSBTTS

ta Pralotas kun. J. Kru
šas, iš Chicagos; Prof. F. 
Galinis, iš Bostono; pane
lė B. Paliliūnaite, Vyčių 
Centro Sekretorė; panelė 
artistė A. Stoškiufe, iŠ 
Worcester; ir daug kitų 
žmonių, senų ir jaunų, jau
nimo, studentų ir profesi- 
jonalų..; Brolau ir sesuo, į* 
ir pats aplankyk Lietuvą “ 
su Šia ekskursija. Bus lin
ksma kelionė laive ir Lie
tuvoje... LIETUVIŠKA 
GEGUŽINE...* Jaunimui — 
linksmiausios atostogos 
gražiausia mokslo užbaigi
mo dovana... Jei pats ne- 
vyksite, —' leiskite .savo 
sūnų ar dukterį aplankyti 
Lietuvą su šia ekskursija. 
Sugrįš pilni tikros lietuviš
kosios dvasios...

Kelionės dokumentų ap
sirūpinimas nepaprastai 
lengvas:

a) Visiems gimusiems 
Amerikoje ir naturalizuo- 
tiems Amerikos piliečiams 
— nueikite pas arčiaus} 
“Federal Court Clerk* sa
vo mieste arba apskrityje 
ir išpUdykite “Passport 
Application Blank’1 dėl sa
vo Amerikos pašporto,

b) Lietuvos piliečius ma
loniai aprūpina:. Consula- 
te General * of Lithuanian, 
11 Waverly Plače, New 
York City.

c) Pirkite Savo Laiva
kortes per šio Laikraščio 
Redakciją. Nelaukite ilgai. 
Taip pat,, galima, kreiptis 
2 Marianapolis College, 
Thompson, Conn. ir į John 
C. Morkūnas, 41 Willite 
Dr., Rochester, N. Y.

Ekskursijos organizato- 
rius: kun. J. Vosylius, 
2327 W. 23-rd Place, Chi
cago, III. (Malonėkite siųs
ti savo rankpinigius kun. 
J. Vosyliui) . •■

Taip pat, galima gauti 
laivakortes tiktais pas *A* 
MERIKOS LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGEN
TŪRŲ SĄJUNGOS* na
rius. Pirkite savo laivakor
tę pas lietuvius.

šią ekskursiją užtvirti
no: - . .

Kat Kunigų Vienybė* 
“Amerikos Lietuvių R.

Kat Federacija*
“AmerikoeUetavių Lai

vakorčių Agentūrą Sąjut-
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Katalikiškoji Akcija 
. Svetur ir Pas Mus

BRTUirNlf A & M6 W. BROADWAYUAJvPlJtlJlp* 80. BOSTON, MAS8.

G ir tikrai nuo

Katalikų laikraštis "The Register” praneša, kad 
katalikiškoji akcija Ispanijoj žymiai plėtojasi. Net 
Šiais neramumo metais kat, akcijos naryste paūgėjo 
trisdešimČia tūkstančių vyrų. Nuo jų neatsuieką ir 
moterys, kurių skyriai veikia 54-se vysk 
nimas uoliai seka vyresniųjų pavyzd;: v 
ganizavo 300 skyrių, merginos 250, ki< 
rius turįs nuo 100 iki 1000 narių. Grąžus .......___ __
kų darbuotojų būrys ir ne tik skaitlingas, bet ir veik
lus. Audringose pereito rudens dienose katalikų jau
nimas uoliai darbavosi, tai platinant spaudų, tai pa
laikant tvarkų, ginant moteris ir vaikus ir saugo jant 
vienuolynus. Yra ir tam. tikrų įstaigų, kur dėstoma 
katalikų akcijos teorija ir praktika. Tie kursai uoliai 
lankomi. Mat, ispanai suprątodu dalyku* kad be įgy
vendinimo tikėjimo principų tikėjimas palieka tik ne
gyva litara (kitais žodžiais -*-• tikėjimas be gerų dar
bų yra miręs), ir kad tam įgyvendinimui tikėjimo yra 
reikalingi vadai — inteligentai. Ispanai labai uoliai 
tame darbuojasi,-kad užganapadarytų už tą ilgą snau- 
dimo pėrijodų, kurio metu neprieteliai sūskubo suvar
žyti tikėjimų tiek, kad dabar tenka labai sunkiai ko
voti dėl jo laisvės.

Kai mes lietuviai prisižiūrim katalikiškai akcijai 
kitose tautose, tai mums net pavydu, kad kitiems taip 
sekasi, o mums tai, rodos, darbas krinta iš rankų. Gal 
ta) tik toks klaidingas įspūdis —- žmogus visados lin
kęs pesimistingiau žiūrėt į save negu į kitus bet 
toks įspūdis vis dėlto yra ir, tur būt, ne, be pamato. 
Kėdei gi mums katalikiškojinkcija tiek'"nesiseka, kad 
dėl kaikurių įvykių mums tenka nurausti? Kodėl kar
tais atsiduriame padėty to nesumanaus ūkininko, 
kurs griebiasi, rakyti tvartų, kada arkliai jau pavog
ti? Pirmiau padąrome, paskum svarstome, kas dary
tina.— Kodėl? . ?

Čia veržiasi tiek atsakymų, kad būtų galima už
pildyti keletu laikraščio numerių,» bet sųverskime 
visų bedą ant vieno mūsų ypatumo: mes esame per
daug geraširdžiai. Tai. toks nekaltas atsakymas, kad 
dėl jo nieks neįsižeis. Ant tos mūsų lietuviškos gera
širdystės sųverskime visus mūsų nepasisekimus (Die- 
ve'gink, ne kaltes!) — ar tai kartais mūsų frontas į- 
lūžta, ar linija kreivai nueina. O jau laisvamaniai tai 
mūsmeišnaudoja tik tada,* kada nenori. Oi, ta lietuviš
ka geraširdystė!

katalikiškoji akcija Ispanijoj

iose. Jau
nai suor-

tięk : padidinta, ir šiemet 
vyks į Federacijos kon
gresų, J jiems tonmą Phi- 
ladelphi|į, kad savo gies
mėmis ir dainomis prisidė
ti prie \ papuošimo visų 
kongrese iškilmių.

Šias kelias žinias . apie 
kongresą paduodame, nes 
svarbu, kad visuomenė ge
rokai išankato žinotų, kad 
iš eilės dvidešimts penk
tasis Federacijos’ kongre- 

. sas bus iškilmingas ir vi
sais atžvilgiais reikšmin
gas^ Daugiau žinių sekrę- 
torijatas praneš vėliau. 
Kas norėtų tuoj šį tų dau
giau apie kongresų Žinoti, 
prašome kreiptis į seSrč- 
torijatą. , "

Iš Mūsų Veikimo Centro
FEDERACIJOS KON- įlies jis savo akimis *matė, 

GRESO REIKALAI kas atsitinka su tikšjimo
■ A. L. R. K. Federacijos'^am^e k^tage. 

kongresas,, kaip jau buvo rJLičirnin
pranešta, šiemet įvyks' oenarai rei g skojo rugpiūčio 21 ir 22 dieno-! ^e^inį?
mis Philadelphijoj. Darba-Į: 
tieji Philadelphijos lietu- : 
vių katalikų veikėjai jau 
pradėjo prie kongreso ren
gtis. Gerbiamieji kunigai ; 
klebonai kęliuose savo su- ' 
sirinkimuose nuodugniai 
tarėsi* kaip sėkmingiau ir 
iškilmingiau prirengti me
tinį Amerikos lietuvių ka
talikų veikėjų suvažiavi
mą. Kun. Ig. Valančiūnas 
rašė sekretdrijatui, kad 
kongreso reikalais lankėsi 
pas J. Ęm. Kardinolų Dou- 
gherty, Philadelphijos ar
kivyskupą, su kuriuo nuo* 
širdžiai pasikalbėjo orga- 

. hizuotųjų lietuvių katali*
kų reikalais. Jei pats kar- 

. dinolas negalėsiąs atvyk
ti Į Federacijos kongresų, 
tai savo pavaduotoją Vys
kupų tikrai prisiusiąs. 
Tat, iš to aišku, • kad mū* 
sū vienybės reikalais rū
pinasi ir aukštoji dvasiškt-

• ja.- .. ■? : ' . ‘ ;
‘ Federacijos centro Val

dyba ir kongreso rengėjai 
jau susitarė kviesti į , kori- 
grėsų J* E. Vyskupą — 
-Kankini Teofilių Matulio
nį, Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro Pirmininką, 
kuris dąr tebelanko Ąme- 

. rikos lietuvįų . kolonijas.
Vyskupas Kankinys kvie
čiamas save dalyvavimu 
papuošti kongreso pamal
das ir taiį> pat atvykti į 
posėdžius. .Tai bus tikrai 
didelė, garbė Federacijos 
kongreso atstovams turėti 
savo tarpe žmogų,- -kurįa 
tiek daug yra iškentėjęs 
dėl- brangaus tikėjimo. 
Niekas autoritetingiau ne
gali kalbėti apie katalikiš
kos akcijos reikalingumų, 
kaip Vyskupas Matulionis,

kojo ar bendraireligiško jo 

kiipo Kankinio dalyvavi
mą su mumis kongrese, 
kuriame svarstysime ka-' 
tąlikiškojo’veikimo reika
lus, giliai įvertinsime. Mū
sų organizacijos iš anksto• 
jau turėtų pradėti rūpin
tis, kad kiek galima dau
giau atstovų į kongresų 
pasiųsti. Kiekviena dides
nė ar mažesnė lietuvių ko
lonija šiemet ; Federacijos 
kongrese turėtų būti ats
tovaujama.

Kongreso rengimo komi
tetas yra išreiškęs pagei
davimų, kad ir gerbiamoji 
Kunigų Vienybė šiemet 
laikytų savo metinįseimą 
drauge su Federacija, t. y. 
vienų dienų ankščiau — 
rugpiūčio 20 d. Federaci
jos centras taip pat labai 
norėtų, kad gerb. kunigai 
malonėtų ne kur kitur, bet 
Philadelphiioj ' susirinkti, 
Tuo būdu sustiprintų mū
sų vienybės reikalus.

Lietuvių Katalikų. Var- 
goninkų Sąjunga, berods, 
jau galutinai nusprendė 
savo seimų saukti i Phila- 
delphiją : rugpjūčio 20 d., 
Federacijos kongreso .išva
karėse* Tuo džiaugiamės, 
nes žinom, kad Šie mūsų 
dainuojančio-įn giedančio, 
lietuvių jaunimo vadai 
daug ką naujo galės jnešti 
l’ kongreso ir, be to, jį pa- 
puošti gražiomis giesmė
mis.ir skambiomis daino
mis. Kas buvo pernykščia
me Federacijos kongrese 
ęievelande, tas žino, kaip

Šioje iškilmingųjų mišių 
metu, kurias celebravc 
pats J. F. Vyskupas Jo- 
seph Schrembs. Lietuviu 
vargoninkai susilaukė au-

Federacijos - centras yra 
gavęs formalų pakvietimų :• 
dalyvauti viso pasaulio 
lietuvių kongrese, kuris įr 
vyks š. m/ rugpiūęięį>ė?i. 
11 —• 17 dienomis Kaune. 
Kongresų šaukia Draugija 
Užsienių Lietuviams Rem
ti, kurios pirmininkas adv, 
R. Skipitis važinėja po A- 
męrikos Lietuvių* koloni
jas.* Centro valdyba turė
jo su juo pasikalbėjimų. 
Išsiaiškinus kai kuriems 
neaiškumams, Federacijos 
centro vaidyba nutarė 
kongrese dalyvauti. Vy
riausiam Dvasias Vadui 
preL M. Krušui, šiemet 
vykstančiam į Lietuvą, 
nutarta, duoti įgaliojimai 
Federaciją atstovauti viso 
pasaulio lietuvių kongrese.

Yra gaiit&s n* kitas svar
bus pakvietimas, į kurį Fe*? 
deracija. kreipia savo, rim
to dėmesio, šiemet Lietu
vos Ateitininkai švenčia 
savo organizacijos sidabri
nį jubilėjų. Ta proga šau
kia nepaprastų kongresų, 
į kurį, ir mus kviečia, pr. 
P. Dielininkaitis, Ateiti
ninkų 25 m. jubiliejui ren
gti komiteto pirmininkas 
ir J. Štaupas, gėrierąliniš 
sekretorius, ' Federacijai 
prisiuntė tokio turinio lai
šką: .

“Jūsų garbingai Organi
zacijai jau buvo rašytas 
Ateitininkų Federacijos 
laiškas ir kvietimus at
vykti į 25 m. ateitininkų 
organizacijos . jubilė j i n į 
Kongresų. Kongresas yra 
šaukiamas 1935 m. liepos 
men. 20 — 21 d. Telšiuose, 
šiuo kartu dar kartų kvie
čiame ir laukiame Jūsų 
skaitlingos ekskursijos.

"Maloniai prašome pra
nešti, kiek asmenų atvyks 
į Kongresų ir kurių dienų 
Jūsų ekskursijos galima 
laukti Klaipėdoje;

"Kvietimus taip pat esa
me išsiuntę Amerikos Ka
talikų Studentų Organiza
cijos Centro Valdybai ir 
Amerikos Lietuvių Vyčių 
Organizacijos Valdybai. . i

Laukiame brangių mūsų 
idėjos brolių iš užjūriai 
Jūsų atsilankymas į mūsų 
reikšmingas. 25 metų iš
kilmes suteįks mums di
džiausio *džiaugsmo. ., >

. Federacijos centras yra 
prašęs gęrh preL M* Kru; 
išo, kuris jau yra išvykęs į 
Lietuvą, jį atstovauti atei
tininkų* kongrese. Kaip, ži
noma, .Lietuvių . Katalikų 
Studentų ir Profesionalų 
Organizacijų rengia spe- 
cjalę ekskursiją į Lietuvos 
Ateitininkų Jubilėjinį. Kon 
gresą. Ekskursija išplauks 
iš New Yorko liepos 3 d* 
švedų Amerikos linijos 
laivu. Federacija šių eks
kursiją yra užgyrusi. Va
žiuojantieji šiemet Lietu* 
von, prašomi prie šios eks-

Vilkaviškio išsikelti į Ki-l 
Siniovą (Besarabijoj), o 
vėliau leista apsigyventi 
Taline (dabar Estijos sos- - * — * • . A. - +* *

905 metais Jonas Bulo
ta dalyvavo Didžiajame 

‘ “ jarą 
‘Taline jis įsteigė nelegalę 
r lietuvių draugiją. Didžiojo 
karo metu gep. Bulota 
buvo Talino lietuvių drau
gijos nukentėjusių nuo ka
ro, šelpti pirmininkas, ši 
draugija Bulotai vadovau
jant sugražino tūkstan
čius lietuvių į gimtąjį kra
štą, įsteigė ir karo metu 
išlaikė kelias lietuvių mo
kyklas. Pats į Lietuvą ga
lėjo sugrįžti 1918 metais, 
tačiau vokiečių buvo per
sekiojamas’ ir 1919 metais 
birželio17 d. išėjo į laisvę. 
Jonas. Bulota daug prisi
dėjo bekūriant Lietuvos 
kariuomenę^© pirmai pro
gai pasitaikius ir pats jau 
turėdamas 63 metus, kaip 
savanoris, stojo į jos eiles. 
Lietuvos kariuomenėje jis. 
buvo veterinarijos • valdy
bos viršininku', išsitarnavo 
generolo laipsnį ir 1923 
metais pirmų kartų išėjo į 
atsargų. 1927 metais vėl 
grįžo , į kariuomenę, bet 
dėl;1 senatvės r Į£30 metų 
liepos mėn. išėjo į dimisi
jų ' / l
Visų laikų generolas Bu

lota dalyvavo ir dabar, ne
žiūrint gražaus metų skai
čiaus, uoliai dalyvauja vi
suomeniniame darbe... Jis 
yra Šaulys ir Kauno rink
tinės garbės pirmininkas, 
Lietuvos atgimimo drau
gijos garbės pirmininkas, 
daugelio sporto organiza
cijų garbės narys ir pir
mininkas, kariuomenės sa
vanorių - kūrėjų garbės 
narys; be to, *. dalyvauji 
lietuvių - latvių lietuvių - 

\ estų, lietuvių - (suomių -ir 
kitose tarptautinio ben
dradarbiavimo organizaci- 
se; dar dalyvauja ir medi
cinos bei veterinarijos gy- 
dytdjų organizacijose. Vi- 
sūr jis. veiklus, visiems 
jaunesniems veikė j a m s 
duoda gražių patarįmų, 
pamokymų ir tt. Jo tėviš
ka širdis visiems artima.

L Mūsų jubilėjatas gene
rolas Bulota, taip gražiai 
ir turiningai išgyvens 80 
metų, dar ir dabar pilnas 
energijos. Laukia to laiko, 
kada lietuvių tauta žy
giuos į Vilnių, kad seno 
kovotojo akys dar kartų 
galėtų laisvų išvystyti U 

■ miestą j kuriame gimė pir
mas Lietuvos Laisvės žo- 

Tsb.

SENIAUSIAS UEIW SS*' 
ihEHChni K * 1905 metais Jonas BtbtUtlIlMS ta dalyvavo Didžiąją 

.... f - [ViliausSetae.Priešai 
(Generolui Joriui Bulotai 

80 Metų Amžiaus)*
. . • • - ‘ fc—n,;-

Atsargos generolas Jo* 
na* Bulota, vienas šviesių
jų ir garbingųjų lietuvių, 
jau gyvenimo naštos pa
lenktas, balandžio 18 d, 
mini savo amžiaus 80 me
tų sukaktuves. Jis gimė 
1855 metais balandžio 18 
d., Mariampolės apskr., 
Jevaravo valse. Klevinės 
kaime. Gimtame kaime iš 
įvairių ^daraktorių” pra
mokęs skaityti ir rašyti, 

■ išėjęs apskrities rusiškai - 
lenkiškų pradžios mokyk
lą, Bulota buvo priimtas į 
Mariampolės gimnazi j ų. 

? Tuo laiku Čia gana giliai 
šaknis buvo įleidusi len
kiška ’ dvasią. Visa kas 
lietuviška, buvo niekina
ma. Maždaug tuo laiku čia 
mokėsi Basanavičius, Ku
dirka, Jablonskis, Petras 
Arminas ir kiti garsūs 
mūsų tautiečiai/ <*14* ’ «.* < ; * .L;?..Išėjęs ankstuosius mok
slus karo medicinos aka
demijoje 1882 metais Bu* 
lota sugrįžo į Lietuvą* Jis 
nesusižavėjo Šilta vieta 
-tolimoje Rusijoje,; nors 
jam ji ir buvo siūloma. Iš 
pradžių apsigyveno Prie* 
nuošė, paskui Vilkavišky
je. Kaip geras veterinari
jos gydytojas įsigijo gerų 

j praktikų ir pasidarė visiš
kai savarankiškas nuo, 
rusų valdžios nepriklauso
mas žmogus. Turėdamas 
ąiškę tautinę sąmonę ir 
tvirtų lietuvišką nusista- 

: tymą,'Bulota tuojau stojo 
į pirmąsias Lietuvos atgi
mimo'darbininkų eiles* Jis 
pats bendradarbiavo uo
liai ir visur platino " Auš? 
rų”, o jei sustojus — Var- 

. pą”. Tai buvo nė tik eilinis 
platintojas. , Bulota dar 
daug ir medžiagiškai rėmė 
pirmuosius draudžiamus 
lietuviškus laikraščius. Jis 
buvo "Varpo” leidimo ko
miteto narys ir visų laikų 
drauge su dr. Vincu Ku
dirka rūpinosi, kad pir
mieji lietuviško spausdin
to žodžio spinduliai nebe- 
užgestų.

Slaptas tuolaikinių lietu
vių veikimas atkreipė į sa
ve rusų žandarų nagus. Į 

i juos pakliuvo ir Jonas Bu
lota. ' Jam buvo liepta iš dis.

Okupuotoje Lietuvoje
Bal. 23 d. Druskininkų po
licininkai Kutnik ir Korze- 
nievski.per Šv. Jurgio afJ 
laidus Ratnyčioje suėmė 
Grūto sodžiaus lietuvį gy
ventojų Mykolą Akstiną. 
Pasisodinę į automobilį, 
policininkai nusivežė jį į 
Druskininkus ir • uždarė 
kalejiman. Kitų dieną, jam 
atvestam į policijos punk
tą, buvo prikaišiojama, e- 
sų jis turįs revolverį ir bu
vo reikalaujama atiduoti. 
Akstinas pasisakė, jog iš 
viso neturėjęs ir neturįs 
jokio ginklo. Po to tardy
mo policininkai Hutnik ir 
KorzeniavskL surakinę jo 
rankas ir stumdydami nu
sivedę į rūsį, čia surišę 
jam kojas* ir tarp kojų ir 
rankų pervėrę pagalį, ėmė 
Spardyti,, varteliodami su
rištą po grindis* Paskui 
polio. Hutnik, pasiėmęs 
medinę lazdą ir pradėjęs 
mušti sakydamas: ‘‘Tai 
tau lietuviškas kryžius, 
tai tau lietuviškos draugi
jos”* Toliau ėmęs mušti 
Korzenievskis. Pasikeisda* 
i
Akstiną per

SUDEGĖMIESTELIS

VILNIUS — NetoliNau
garduko• Zdieneiolo, mies
tely kilo gaisras, kuris su
naikint 84 namus. Iš krau 
tuvių ir gyvenamųjų na
mų beveik nieko negalima 
buvę išnešti, nes gaisras 
kilo naktį ir žmonės vos 
patys suskubo išbėgti.

ŽIAURUS BEPRIEŽAS- 
TIES ĮMINIMAS

■ Vilpiaus Rytojus rašę ą- 
pie tokį lietuviu kankini
mų be jokios priežasties, 

kursijos prisidėti* Parem
kime gerą tikslą. Mes tu
rime džiaugtis,. kad tarp 
Lietuvės . ir Amerikos lie
tuvių studentijos ir profe- 
sijonaĮų* užsimezga artimi 
ir stiprūs ryšiai. Ekskursi
jos reikalais prašome krei-

A* L* R* K* Federacijos 
Sekretoriatas, 2334 S, 

l Oaktey Avė., ., 
\* Chtego, I1L

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė kun. A. 

y M. Karužiškis.)
- ’ ’' VI , '

Panelė švenčiausia.

Marija! palaimintas var
das kurį mylių ir šlovinu 
vidųjiniausiose savo sielos 
gelmėse.

"Aš Žinau iš savo patyri
mo su sielomis/. Tėvas de 
Ravignanas rašė, "kad 
kuomet Širdis yra apturė
jus iš dangaus brangiųjų 
malonę atsikreipimo į Ma
rijų savo ištyrimuose! sa
vo varguose, savo pavo-

__ „ ______ „ . Uni
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mi lazdomis jiedu mušė 
Akstiną per padus, per

juose, ta širdis visad rami 
visad silsėsi, visad palai
minta/*

Kas nėra Šito patyręs* 
Kas nėra jautęs, kad tt 
savaite kuomet ; jo rožan 
čius buvo meiliai atkalbę 
tas, buvo vidujinės ramy 
bes savaitė? Buvo ižgąs 
čių lauke; baimių, nujau 
rimų; bet viduje visa buvc 
romu. Langai per kuriuos 
baime galėtų įeiti buvo už 
daryti. Šitų savaitę mes 
radome, kad džiaugėmės 
didesne liuosybe, didesne 
ramybe, didesniu neklas 
tingumu.

to pareiškę; "Dabar eik ir. liai, ugniegešiai, vietor 
rašyk skundus!- PaleidoTvaldininkai — ir pradžios 
namon vargšų nukankintų mokyklos. Į arkivyskupi 
ir sužalotų. " ' j

Maža to, užKelių tie patys porininkai > vLli 
vo-atvykę ų Grūto kaimų 
įr krėtė gyventojus, ieško
dami sprogstamosios me
džiagos ir ginklų, tačiau 
nieko* įtartino nerado.

Tie kankinimai ir prie** 
cabės aiškėja iš balandžio 
20-tos dienos policininkų f 
pranešimo. Mat lietuviai i ganizacijos. čia lietuvi! 
vietos gyventojai rengėsi i parapijiečių vardu arki 
statyti jubilėjinį šventųjų vyskupą ' lietuviškai su 
Metų kiyžių. , O Gardino duona ir druska pasveiki- 
storastijoje lietuviams pa- no senelis Miškinis 
statyti kryžių yra labai Tautiškai pasipuošusi lie 
sunku, tiesiog negalima, tūvaitė M. Petrušytė kaži 
(Va, Marcinkonių gyven- mieriečių vardu įteikė ar 
tojai buyo prieš kurį laiką ; kivyskupūi tautišką juos- 
pastatę kryžių, tai lenkų tų papuoštų gėlių bukietų 
policininkai jį naktį išver- j Arkivyskupas ilietūv i u s 
te ir. mėgino sUnaikiųti). palaimino ir lietuviška 
Juo labiau, sunku statyti J ~~ —
kad Storasta išrado nau*? 
jus kryžių pavadinimus*, 
"lietuviškų” ir "lenkiškų”. 
Jei lietuviai kryžių stato, 
vadinasi1 jis bus liettiviš-'1 
kas iy kaipo toks drau
džiamas statyti.

Druskininkų policinin
kams, matyti, buvo pas
pausta, kad tokio kryžiaus 
grūtiečiai nepastatytų, Ba
landžio 20 d, į Druskinin
kus buvo iškviesti du grū
tiečiai: J, Akstinas ir M. 
Viščila, kur jiems polici
ninkai įgrasė nestatyti sa« 
yo sodžiuje^ kryžiaus, nes 
uz toki darbų jie gausią 
nemalonumų. Policijos ko
mendantas pareiškė: "At
minkite, jeigu Grūto kai
me atsiras kryžius, tai jūs 
tikrai užsidėsite ant pečių 
krepšius ir vyksite Gardi
no kalėjiman”.

O norėdami gyventojus 
dar daugiau atbaidyti nuo 
kryžiaus statymo, nukan-, 
kino Mykolų Akstinų, ku
riam, jų manymu, už kry
žiaus pastatymą jau užte
kę, gi gyventojai kiti, ne
norėdami tokių policijos 
vaišių, patys esą mes tą 
savo sumanymą.
. Kad pravoslavai ar ko
kie netikėliai valdytų kra
štų, tai tas žygis būtų lyg 
įr suprantamesnis, bet kai 
katalikai jau-pradeda kry
žiaus bijoti , tai yra dau
giau negu nuostabu.

ARKIVYSKUPO VIZITACI-
JA MARCINKONYSE

Į - . ' k K * i

Vilniaus arkivyskupas 
Jalbrzykovskis gegužės 
męn, vidury vizitavo Mar
cinkonių parapiją. Vil
niaus Rytojus taip rąžo 
apie marcinkoniečių pa* 
sveikinimą* Vietos kleb. 
kum Ruko ir vietos lietu** 
vių švietėjų 'rūpesčiu bu
vęs suorganizuotos iškil
mingas ganytoja sutiki
mas* Prie pasitikimo buvo 
prisidėję ir lenkai, kurių 
ten mažai yra, ir žydai*

kalbėjo vietos vaitas M

Lietuvių vartai simboliza 
vo Gedimino stulpus ir bu 
vo papuošti tautiškų spal
vą‘Vainikais. Juose buv< 
didėlėmis raidėmis lietu 
viški Žodžiai: 'Sveikas Ga 
nytojau’. Prie šių varti 
buvo sustojusi visa para 
pija ir jos lietūviškos or

padėkojo už pasveikinimą 
liepdamas ir toliau brau 
ginti savo lietuviškų kai 
bą ir gražius lietuviškus

kų, kur sustojo tekų tai-

•» Bažnyčioje arkivyskupe 
pasveikino klėb. kun. Rū
kas, kuris apibūdino ben 
drų parapijos būklę Ir pa 
vyzdingai veikiančias lie
tuvių katalikiškas organi 
zacijas/ ' {-

’r Po sutvirtinimo šv. Sa 
" kramentais šventori u j < 

(prie išversto kryžiaus) 
buvo susirinkę Liet.. šv 
Kazimiero dr-jos skyria 
ir jų valdybos. Čia atėjęs 
arkivyskupas pasisveikin< 
ir pasiteiravo apie kaži 
mieriečių narių skaičių ii 
jų veikimą. Kai arkivys 
kūpąs paprašė lietuviškai 
padainuoti, — iš tukstąn 
tinęs minios krūtinių sus
kambėjo tautos himnas 
"Lietuvą, tėvynė mūsų” 
Po to pagiedojo "Marija 
Mariją , "Kur bėga šešu 
pe" ir arkivyskupui "B 
giausių metųnA *

Kitą dieną arkivysku 
pas išvažiavo į Rudnios 
parapiją. Jo automobil 
lietuviai papuošė tautiš 
kais kaspinais ir tautinė 
mis trispalvėmis vėliave 
lenus* Arkivyskupo ątsi 
lankymo proga Marcinko 
nių parapijos lietuviai įtei 
kė jam savo skundą, ku 
riame primiuė Marcinko 
nių kryžiaus išvertimą, ki 
tų kryžių statymo trukdy 
mą ir prašė užtarimo/ Ar 
kivyskupas pasižadėjęs ji 
prašymą patenkinti*

.ŠOVINYS UŽMUŠĖ 6 
VAIKUS VILNIAUS 

KRAŠTE

VARŠUVA — Vaika 
vaikščiodami laukuose pa 
tiko nelaimę. Ties Smor 
gon miesteliu upelyje radę 
konuolės šovini. Vaika 
pradėjo jį krapštyti ir ari 
dytl šovinys sprogo ir še 
šis vaikus užmušė vietoje.

Dievas ir Tėvynė j
Reikia mums myte> I 

Tada ir vargelis ?
Bus tegviau kentėti

K* čį

-iš tukstąn
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TrofMlouaU!, bhmuįlak »t«mwinicaį 
kurki ik«tWMl “Darblnlnk**’ tikrai 
verti ikaltytojų paranran.

Viii gnHintatfe “Darbtataka”.
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BLAIVININKŲ SŪSIVIENYMO CKNTBO 
VALDYBA

Kur. X X J*k*Iti* MIC. —draiki* vada* : Kun. V. JuSkaitl*— 
pitMn 423 WiDtdor St, Cambridf*, Hu*.; Kun. J. Vaičiūną* — I 
vfce-plm. į Martai* — *11 vic^plrm.; V. X BUvacka* — r**t; 
7 Mott St.. Worceat*r, Mam.; O* Sidabrienė — 1M., ® Common-

Ava, Wore«ater, Mau. r M. Urmonlenč iif A. Znveckta — 
liab *lob«j«f; A* Mldūna* radnktoriua, Jfarfanapoljs College. 
Tbpm>wn, Conn. . - 1

■ —rO-—O-— 1—- p—O— . J
^NAUJAS JĖZAUS ŠIRDIES MSNUO”/ ■ į 

Joje raudasi maldelėj pritaikintos kiekvienai dienai birželio 
menesio į
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(Galima shjstį pastos ženkleliais). z j 
Tai nauji leidiniai, neseniai gauti U Lietuvos j

DARBININKAS ant FABMOS
Turi suprasti ūkės darbus ge

rai, ir mokėti karves melžti. Dar
bas visuomet, žiemą,' ir vasary, 
Kreipkitės asiuenižkai airba laiš
kais pas

PETRAS ČESNULEVIČIUS,
460 E. Ashland St., i 

BrockUn, Maw.

Gerb. skaitytojų, ir prietelių 
nuoširdžiai prašome remtį tuo*

į=.

ĮškelM* “Daibipitike?’ JĮuėjf 
daryti kokį bisnį pasakykit*, kad 
matėte jo skelbimų “Darbinin
ke.” Tokiu būdu bisnieriu* dar 
geriau supras, kad skelbtis “Bar- 
bininke” apsimoka.

Rojus Pasikeiti į Ašarų 
Kloni

Mums jau pažįstamas, nusivylęs komunistas An
drius Smithas, kuris lankęs Rusiją 1929 m., kaipo ofi- 
djąlinės delegacijos narys. Jr tuomet ir dabar jis va
žiavo į Maskvą tuo pačiu keliu, bet kaip skirtingose . 
sąlygose! Tuomet jis buvo gavęs įspūdžio, kad Rusija ’ 
tai pieno ir medaus šalis, dabar gi ji ūmai virto skur- ‘ 
do, pelenų ir ašarų kloniu. Kas gi atsitiko? Iš kut to
kia atmaina? Smithas trynė akis, lyg netikėdamas, ar 
jos gerai mato, ir laužė savo gatvą^ kad galėtų supras
ti tokią staigią atmainą. Pagaliau Jo galvoj pradėjo 
bręsti mintis, kad Čia padaryta milžiniška apgavystė. 
Delegacijai buvo rodoma tik blizganti sovietų tvarkos 
pusė, dabar gi jam teko pamatyti tikras nemelagingai 
nupieštas darbininkų gyvenimas.

Traukinys, kurs turėjo jį vežt iŠ Leningrado į’ 
Maskvą, jau buvo nebe toks kaip 1929 m. Tadą Smi* 
thas_ važiavo pupšniam yagone, su visais aukštosios 
klases .turisto patogumais. Dabar turėjo pasitenkinti 
apdaužyta ir nešvaria treciosios klases “tepluška”. 
Pirmiau su juo buvo apseita kaip su kokiu ponu, da
bar gi padare kratą jo daiktams, be jokių ceremonijų 
išversdami juos į purvyną. Su juo taip buvo pasielgta 
dėl to, kad neturėjo pinigų kyšiams, kuriuos sovietų 
valdininkai labai godžiai ima. Smithas dabar tik ap* 
sižiūiįėjo, kadvyko beveik be pinigų. Išdalinęs 5000 
dolerių komunistų įstaigom^ Amerikoj, jis pasijuto 
turįs tik X7ū dol. Šimtą dolerių išsimainė į sovietų rub
lius, kitus pasilaikė atsargoj, Už tą šimtą dol. jis ga
vo 197 rublius. (Paskum, susmukus sovietų valiutai, 
tie pinigai teturėjo tik 2 dol. vertes). Tuo būdu Smi
thas pasijuto-esąs kritiškam padėjime^ Jam buvo sa
kyta, kad Sovietuose pinigai nereikalingi. Dabar tik 
pamatė, kad “darbininkų tėvynėje” galima netekti 
proto ir išlikti pusgyviam, bet be pinigų jokiu būdu 

~ negalimą gyventi. ' v /
Kelionėje jam teko matyti būrius nudriskusių 

kaimiečių, Slaptai vežančių į miestą bulves, su ta viL 
timi, kad jas kaip nors išmainys ant duonos, kurią so
vietų valdžia nuo jų atima. Smithas, dar vis pripūstas 
komunistų propagandos, pradėjo sarmatyti kaimie
čius, kad jie dėl tinginystės ir apsileidimo taip skurs
ta, Į tai kaimiečiai jam atsake: “Ar tamsta manai, 
kad mums taip lengva valkiotis ir prašyti duonos? 
Juk daug patogiau būti namie ir dirbti, bet mums ki
tos išeities nėra. Mes dirbam kiek įmanydami, bet vis
ką nuo mūs atima”. Ir keikė sovietų valdžią.

1929 metais) kai Smithas keliavo su delegacija, 
tai juos pasitiko iškilmingai, su paradii ir muzika, da^ 
bar gi visą priėmimo komisija susidarė iš tūrio nu
driskusių žmonių, suaugusių ir vaikų, kurie ištiesda
mi rankąs, graudingai prašė: “Chliebuška, chiiebuš- 

\ka! Daite kopieječku!” (Duonelės, duonelės! Duokite 
kapeikėlę!).

1929 m. jam buvo paskirtas išpuoštas viešbutis 
“Europa”. Dabar gavo pastogę kažkokiam nuskurdu
siam viešbuty, maž daug tokio tipo, kaip kad prąšj 
čiausios Amerikos Užeigos, kur gaunama nakvynė ųž 
25 centus. Bet gi nuo jų atlupo po 5 dol. Lovos pilnas 
blakių ir kitokios rūšies vabzdžių, paklodės neskalb
tos, visai nėra rAkšluoščių. Teka praustis bendroj 

, prausykloj, šaltu vandeniu, be’muilo. Pusryčiams ga
vo arbatos, juodos duonos ir žuvies ar sūrio. Pietums 
-r- barščių ar kopūstų, supuvusių “kotletų” ir džiovin
tų vaisių. Lėkštes dažniausiai buvo neplautos* mat, 
tarp švarumo ir bolševizmo yra amžinąs nešusiprati- 

' mas. Smithui, kaipo karštam komunistui, buvo sar
mata dėl tokio maisto išgarsintam komunistų “rojuj”, 
ir jis griežtai protestuodavo prieš tokią netvarką* Bet 
jam nuolatos atsakydavo: “Čia tau ne Amerika. Tokia 
mūsų sistema. Kitaip negalime”. >’

Kada reikėjo išsimokėti ūž persiuntimą bagažo į 
Maskvą, tai pąsirodė, kad sovietų rubliai: neturi ver
tės. Buvo reikalaujama mokėti Amerikos doleriais, 
Kaikuriems kainavo net 20 dol. nukraūstyt savo daik- 
tusįMaskvą,

Visa ta netvarka, suirutė ir skurdas labai suerzi
no Smithą. Jis norėjo kogreičiausiai išblaškyti tuos 
vaizdus, kuom nors užsiimti. Jos norėjo stotį į darbą. 
Taigi, užmerkęs ant visko akis, jis skubinosi į Mas
kvą. . Udamikas<

Sveikatą-B-rangus Turtai
*» * i j •- ' •> ’ 1
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: didelę nuolaidu. |

Siuskite užsakymus: ’ I
“DARBININKAS” i

366 W. Broadway, Sa Boston, Maw {

‘NAUJŲ METŲ IŽVAKA- 
R£S*

(Pabaiga)
Juozas — ‘Kalėjime!’ v 
Henrikas ‘Taip, mano 

draugai, kalėjime. Penkis 
metus aš išsėdėjau valsty
bės kalėjime; Tų penktų 
metų laikotarpyje, aš tiek 
perkentėjau, kiek jokia 
burna negali išpasakoti. 
Aš kentėjau tokių skaus
mų, kurie mąne nuolat 
baugino ir vargino, pralei
dau naktis, kurių metu ne
galėjau miegoti, nes įvai
rios šmėklos mane gązdi- 
no ir kankino. AŠ tada vėl 
mačiau mano žmoną, kuri 
gailingai tiesė savo rankas 
į mane; mačiau aš mano 
mylimosios motinėlės akis, 
paraudonavusias ir ištinu
sias nuo verksmo; aš pri
siminiau, kokį laimingą 
gyvenimą aš būčiau galė
jęs dabar gyventi vietoj to 
vargingo likimo, kurį da
bar kentėjau. Tuomet man 
stojo prieš akis tuodu gra
bai... vienas mano motinos, 
kitas mąno žmonos; juk 
argi ne aš savo niekšybė
mis prirengiau joms ka
pus? Ir mano vaikelis ! Ma-, 
no vaikelis, kuris dabar 
buvo svetimoj priežiūroj!.. 
Atsiminiau, paskutinį kar
tą kai mačiau, mano vaike
lį. Ji nešė rankose daug 
gražių1 gėlių ir visą laiką 
niūniavo saldžią, malonią 
| dainą^ bet kada*ji'pamatė, 
jog aš esu jos aky vaizdo j, 
ji pametė gėles ir nutilo.. 
Ji mans bijojosi.

Juozas — ‘Vaikai beveik 
visuomet bijosi tų, kurie 
yra pasigėrę?

Petras — ‘Vargšas vai
kas? •

Henrikas — ‘Man rodos 
jog aš. būčiau pametęs sa
vo protą, jeigu kapelionas 
nebūtų pasigailėjęs manęs* 
Pirmiausia, jis mane pa
guodė; tada atnaujino ma
no širdyje vilties, patarda
mas, jog su kantrybe ir 
gera valia z galima dar 
daug gero mano gyvenime 
padaryti.^Taiposgi, šio ku
nigėlio dėka, jog išmokau 
amato. Per jo užtarymą 
pas gubernatorių, gavau 
vienų mėtų*bąusmės atlei* 
dimą.’ . ' ,

•: Juozas — ‘Ir... gal tas 
pats kunigas tave ir Čia 
atsiuntė!..?

Henrikas— ‘Tąip, jis 
pasiliko mano globėju, ma
no vadu?

Petras — ‘Mes labai ge
rai pažįstame kunigą An
taną' Jis buvo mums labai 
nuoširdus prięteliš. Ponas 
Henrikai, mes darysime 
kiek tik galėsime, idant 
tavo gyvenimas čia būtų 
laimingas?

jlenrikas — ‘Ne kad bū
tų laimingas, bę| ne taip 
skaudus. Neužilgo sueis 
penkiolika metų kąi aplei
dau savo celę, bet, tolį gra- 
zu, niekad neužmiršiu, kas. 
manę pasodino kalėjimam 
Niekad nepamiršiu kiek 
skausmo ten perkentėjau,. 
Tat, ąš mėginu Uitus ęers- 
petį, kad jiems nępasitąi- 
kytį’ jų laimės katastrofa. 
Tai aš darau pasakodamas 

’ jiems apie mano paties gy
venimą. Gyvu pavyzdžiu 
kitus mokiau. Mano jau
nasai draugę Juozai, he- 
jąųgi: mano atsišaukimas 
į tave bus veltui? Argi 
veltui kreipiuos į tavo 
jausmus?r

Petras -r- ‘Ne, aš nenorė
čiau pergyventi tai ką Jūs

esate pergyvenę. Aš neno
rėčiau, kad mano motinėlė 
verktu dėl manęs; aš neno
riu vesti tokį gyvenimą, 
kuris ankščiau ar vėliau 
susilaukia savo bausmės. 
Aš noriu apsisaugo# nuo 
nikolio įtakos prisirašyda
mas prie blaivininkij są
jungos. (Lauke pasigirsta, 
Švilpimai) Juozai, tavo 
draugai saukia tave,’ 
_ Juozas ‘Jie veltui šau
kia mane, nes ir aš pada
rysiu gerą pasiryžimą. AŠ 
kaip ir tu, Petrai, * svęsiu 
Naujų Metų išvakarėse to- 
W pasirįžimu fcurissu- 
teiks motinai labai daug 
džiaugsmo. Aš irgi stosiu 
blaivininkų eilėsna. Mes 
visa Šeima šiandieną švęsi
me didelę pergalę. Henri
kas irgi bus vienas mūsiš
kiųįr mes išgersime į svei
katą tų, kurie visame pa
saulyje geria tyrą vandenį. 
Gerai, ar Tamsta, ponas 
Henrikai patenkintas?’

Henrikas — (sujaudin
tas) ‘Ačių, mano draugai, 
ačių.. Dabar prie darbo..?

‘ Juozas -* (apversdamas 
stalą) ‘Mes jau šiandie 
daugiau nedirbsime, kos* 
tūmeriai tęlaukie! Aš sa
kiau Jums, linksminkimės 
šį vakar ir rytoj visi sykiu 
eisime pasirašyti blaivy
bės pasižadėjimą. Supran
tama, ar nė?’

’ Petras — ‘Gerai, sutar- 
ta...’... . į, - -

Henrikg^— /Nu, eime,-, 
“kaip saii norite. Bet aš bi
jausi, jog : aš nebūsiu jau 
toks malonus svečias!

Petras — ‘Nu, nu dabar; 
pamirškite tuos nemalonu
mus, kurie nors buvo. Žiū
rėkite į šviesesnę ateitį?

Juozas — ‘Gal- Tamsta, 
ponas Henrikai, žadėjau 
šįvakar eiti pas savo ‘pa
nelę’?’ •' *' '■

: Petras ~ ‘Tai,... Jūsų 
dukrelė dar gyva? Pamir
šote mums pasakyti kas 
su ja atsitiko?

Henrikas —- ‘Mano vai
kas..., po vardu Sesele Ma
rija, pasiaukojo Dievui i- 
dant padėkojus už mano 
atsivertimą ir idant aš iš
tesėčiau gerame?

Verte A. Miciūnas.

pavasariu drėgnose dieno
se, pyorrhea pasidaro veV 
klešnė, padidėja dėsnų ir 
kaulo gėlimas bei piiliavi- 
mas. . šioje padėty jau kita 
klausimas, ar verta ban
dyti tokius dąntis gelbėti? 
Vaistais neišgelbėsi. Ohi- 
mgijoa būdu galima, bet. 
tik tiems, kurie sutinka 
pakeisti ir pagerinti mais* 
tą, pasiduoti operacijai ir : 
griežtai laikytis daktarę 
nurbdyibų. :
» Daug laimingesniai rei
kia laikyti tuos, kurĮe daž-

- . ........ .ę
ofisą tuomi leisdami pro
gos daktarui greitai pašte-! 
bėti netik įvairius* burnos 
silpnumus, bet ir šios bai- f 
sioš' ligos — pyorrheos 
pradžią. ei

padId

‘GIRTYBES KLAUSIMAS 
—SVARBI PROBLEMA’

Įvedus prohibiciją šiame 
krašte, girtybe nesumažė
jo, bet padidėjo, Jį daug 
žmonių išmokė verstis 
šmugeliu, laužyti įstaty
mus ir daugybę kitokių 
blogybių privaisind. /Net 
greit tos prohibicijos įsta
tymo žaizdos bus pagydy
tos. šis klausimas yrą la
bai svarbus. Kuo blaivesnė 
mūsų visuomene, tuo grei
čiau užgis tos žaizdos. Dėl 
to blaivinmąo darbas yra 
svarbi moralinė, religinė 
pareiga. Bė abejojimo, yra 
įdomu žįnoti, kaip rišamą 
girt j>ės klausimas kituo
se kraštuose* .

(DaugiaūBus) .

ISYKES & SYKESI

PYORRHEA - PULIAVL 
' MAS’ r

Rašo Dr. Kazy* Drauge
lis, dantistas -— chirurgas.

Terminų pyorrhea. yra 
suprantama puliavjmas. 
: 'Jors šiaude rašinį bus kal
bama apie dantis, vienok 
ši ligą nėra dantų liga ir 
ne nuo dantų prasideda* Ši 
liga prasideda nuo .dėsnų, 
curios dengia danties kak
liuką ir iškloja tą kaulo 
duobelę, kurioje, lyg ko- ___ ,
rkiame seete^ išdidžiai sėdi- lanko savo dentisto- 
jo didybe baltasis kara- -
liūs -r dantys. Šioms des- 
noms nugedus, įdegimas 
paprastai persimeta į kau
lą, o šiam susilpnėjus, ne
tekus danties palaikymui 
tvirtūmo, lauk eina mūsų 
karalius. Tai savo rūšies 
revoliucija, kuriai jokiu 
būdu negali ūž akių užbėg
ti pats dantys. Tokią re- 
voliueiją sukelia organiz
mas savo palinkimais, 
maisto kokybe, stoka bur
nos igienos ir kasdieninės 
atydos. Toliau apie pačią 
pyorrheą.

ši liga yra žinoma nuo 
Senų senovės. Ji-tankiau
sią buvo ir dar šiandien 
yra lankytoja aukštesnės 
kilmės šeimynų, ypač prie 
lengvesnio gyvenimo lin
kusių još narių. Vienok tai 
nėra išimtis. Gy venimo są
lygoms palengvėjus žmo
nės nutolo nuo fizinio dar
bo ir kas dar blogiausia, 
priprato prie lengvo, min
kšto, fabrikos gaminto 
:mū^tę>,/^ąriis net ir pačius 
dantis' paliųoSavo nuo 
jiems naudi?'x o, sunkaus 
kasdieninio darbo. Pasek
mėj suglęžnėjo žmogaus 
kūnas ir susilpnėjo visas 
kramtymo aparatas. To- 
Ikiose aplinkybėse turime 
tinkamą dirvą pyorrheai.

Ši liga darosi vis svar
besniu dienos klausimu, 
net svarbesniu ' visų kitų 
burnos ligų. Tik gailą, kad 
pyorrhea gauną mažiau
siai atydos, studijavimo ir 
gydymo. Net pati profesi
ja ir labaratorijos mažai 
lyg šiol atydos kreipė šios 
ligos gydymui , bei apsi- 
saugojimui. Tik paskuti
niais laikais tapo parody
tą koki mikrobai šią ligą 
gaminą, kolp^š permainas 
maisto reikūhnga padary
ti aub jos gydantis ir net 
ištobulyta dėsnoms ir kau
lui chįrurgiška operaciją 
šios ligos' atsikratimui ir 
prailgintam dantų šutau* 
phnui;
. Prie šių . dienų teknikos 
teikti burnai sveikatą ir profesionalui ir bimiems, kurki 
funkcijas tik vienas, kitūs “narMniDir* *» muši.

. ųugedęs dantis priseiną 
išimti, kuomet nuo pyorr- 
heos dantys išimami šiuG 
tais. Neretai išgirsi pasi
gyrimą būk savo dantis iš
ima pirštais. Kodėl neiš* 
ims, kad apie dantis nutįr*. 
po kaulas, parpulia^o duo
belę ir .pats kūnas tokius 
dantis meta Įauk. Toks pa
sigyrimas sūvaimi rodo y- 
pątingą kūno silpnumą, 
kurio pasėkoje gaunama 
arth.ritis, rhęūmątįzmąs, 
neprilįs,4 ir Širdies ligos, 
Tokios ligos savininkas, 
bę nusiminimo, pirmiau* 
siąi pastebi danties judė
jimą. Vienok ta liga jau 
buvo metą it ilgiau bumo- 
je pasireiškiant įdegtom 
dėsnom ir patinimu. Kiek 
vėliau, ypač pirštu paspau
dus, iš po dėsnų pasirodo 
įuliai. Lyglai»šiąjnę laike 
pastebima dantų' ilgėjimą 
ir, drauge, nuo dantų šak- 

; nelių, o vėliau kaulo, nua* 
! linkimas - dėenų.

Permainose oro, ypač

E.ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVM

Gyvažčių Apdraudoi Agt 
Šioje Apylinkėje

’ 188 Clifford St.
iiV ■

PROVIDENOE, E. L

Kaip pernai taip ir Šie
met gavome iš Lietuvos 
per Draugiją Užsienių Lie
tuviams Remti keletą tūk
stančių egzempliorių: ti
kybos, lietuvių kalbos iri 
istorijos pamokoms vado
vėlių ir mūsų mokyklų 
knyginėliams grąžių pūsi* 
skaitymų. Knygas varto
dami, mokiniai patirs, kaa 
yrą ir lietuviškose knygo
se įvairių aprašymų ir jau 
nebemanys, kad lietuviai 
teturi vien vadovėlius jų 
pamokoms. Knygas įrišo- 
meų stiprius viršelius ir 
džiaugiamės tuo iš Tėvy
nės gautu turtu, kurs pa
gelbės mūsų mokiniams 
vis geriau pažinti ir juo la
biau pamilti Tėvynės Lie
tuvos kalbą ir šalelę.

Vardu visų tomis kny
gomis besidžiaugiau č i ų 
mokinių ir jų tėvų, nuo
širdžiai dėkojame Lietu
vos visuomenei ir DULR 
valdybai ūž gausų apdova
nojimą. Tos dovanos at
sieks savo kilnų tikslą, juo 
tampriau ’ suartinda m o s 
jaunus išeivius lietuvius 
su mylima Lietuva. Jums 
labai dėkingos, ;

Šv. Kazimiero Seserys.

■WE. O689 W

NATIONAL MKERY?
LIETUVIŠKA KmKLJC 1

•B* BART ŲSE yičHJt 
(Šavininkas)

‘ 43 Florence St, ' 
Providence.R.I.

A. VAITKŪS
SAVININKAS 

biisy snumfi 
Užlaikė specialius piei 

užkandžius ir gėrimui H
* ♦ taipgi /

GROSERNt fir*W0g
KRAUTUVE ’• 

302 Qnns St.t Proridenoe,

; Tek WĘst 7031 -
REIKALAUKITE

BRIDGEMJ
Pale Dry - Vitalized Gol

GĮNGERALE
Lietuviai Savininkais

B. Simonavičius, AlerDii 
23 Ohaffeę St., Providenoe, £

I DE 7582
į Specialistas \
Į PLŪMERIS

|Tel.DExter 2053 

ffflHSIOR BROUN 
į Išdirbėjai
Į ŠLUOTU ir ŠLUOTEU p • \

25 DanforthSt, V 
PROVIDENCE.R. I

Senoji Tėvynė 
Jus Laukia

« ApUnkjklt* vavo gimtinį Įkmit*
*• .

Grelči<in»ta kelionė i Lletuv*

Irom- Europa
Ekspresini# traukiny* laukta prte

. laivo Bnetnerhavene ir uittkriaa.
Pftto<ų nuvykimą I KLAlPSDt, \

*” ' u'
Arba k«ll*uktte pūputlarlakr 

ek»pc*«lnt*l* laivite
DIUTSCHLAND 

HAMBUkO 
NIWYORK

AIMRT BALLIN
nu),Mimui taUMaktflal* .

-4 ■ U Bautarga * 
lutotniadlį) kiuuO0l *aa Vtatpl ;

. arba į■■ - SMNM.MKHIMI IMS T 
UITI HMM Utn^
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' DARBININKAI ~~ B,

Marianapoly
frairių lietuvių kolonijų gauname klausimų 

MįiJij Dienos reikalu. Dauguma klausia: “Ar bus 
K Lietuvių Diena?” “Kur bust** Taip, Lietuvių 
m kaip ir pereitais metais įvyks liepos 4 d*, Ma* 
■Kuoly (Lietuvių Kolegijos parke), Thompson, Ct. 
[gerbiamųjų Dvasiškių, Draugijų ir Kuopų Valdy- 
įfr šiaip veikė jų prašome ateiti Lietuvių Dienos Ko- 
|įtui { pagalbą. Prašome draugijų ir kuopų suslrin- 
nįose išrinkti darbininkus, kurie kolonijose organi
ni žmones vykti į Lietuvių Dieną ir taip pat pasi- 
Kų dirbti parke. Jau laikas nusamdyti traukinius, 
Ks, kuriais vist kurie tik norės, kad galėtų nava-

^Lietuvių Dienos Komitetas spausdina Iapelfa<ir 
Beus,' kuriuos išsiuntinės { visas kolonijas. Prašome 
■fetati.
įfGirdėt, kad Worcesterio ir Brocktono kolonijos 
nrganizuojasi ir Lietuvių Dienoje turės savo jsta- 
»8portininkai miklina kojas, kad Sporto Olimpia- 
ĮfilainĮėti dovanas* Kas šįmet loŠ baseball? Prašot 
[gtasebąll ratelių atsišaukti, kurie norėtų dalyvau- 
vipgi teatsiliepia visi sportininkai. Registruokitės 
gsportininkai Lietuvių Dienos Centre, 366 West 
nmvayr So.Boston, Mąss. arba Marianąpolio Ko- 
®aj, Thompson, Conn. i <

BŪDGET 
PA¥ PLAN

A

1 ■ 
<a ■■

S GIRDĖTI 
KOLONl

[.LIETUVIUI
[JOSE Į

STFIELD, MASS.

jBEANO PARTY

KONCERTAS

_ ližės 26 d. Šv. Kazi- 
fo Dr-jos salėje, cho- 
i surengė koncertą, 
'a pripažinti, kad Šv. 
miero parapijos cho- 
įali daug gražių muzi- 

dalykėlių surengti, 
t nori. Koncerte gali- 
uvo pastebėti, kad y- 

ia gražių balsų, ku
iso turiningumas ir 

kalumas patrauk i a 
nįsytojo dėmesį.

(ęw Britam buvo _af* 
p. Žalnieraitis, kurs 
avo su savo drau* 

fieletą dalykėlių, ypa- 
užinteresavo visus 

ių rauda.
1 Westfieldo choristai 

ateity nepatingėkite su- 
i panašių dalykėlių.

Svečias

igužės 30 d., Marijos 
[kelių draugija, bažny- 

~ salėje, 8 vai. vakare 
gė pirmą kartą rdar 
ems žinomą lošimą, 
o visi buvo užintere- 
ir linksmai praleido 

g. Marijos vaikeliai ža- 
®ę vieną, ?bet keletą 
kartų surengti visiems 

ą Beano Party.

LOWELL, MASS.
■ Gegužės 21 d. ištrauktas 
iš kanalo kūnas J. Kaspa
ravičiaus; 6I- m. amž., ku
ris, sakoma, rinkęs malkas 
ir įkritęs į Hamfiton ka
nalą. Paliko žmoną, sūnų 
ir dukterį.

Gegužės 19 d. • lietuvių 
bažnyčioje susituokė Sas- 
nauskis. su Aleksiute, V. 
Verseckas su Sadauskaite. 
Birželio mėn. susituoks: J. 
Kasparavičius su Matkevi- 
čiute.

Mūsų kolonijos kairieji 
fm-^vyduriniaF^ turi* ^dvr 
draugijas. Jų klubas įsi
taisė saliūną ir jame ‘švie
čias’. Kai kurie nariai su 
moterimis ir vaikais saliu-* 
ne dienas praleidžia. .

Balandžio 18 d. buvo pa
sikvietę pas save adv. Ski
pitį. Kad pasikvietė, nieko 
naujo. Bet- pastebėtina 
štai kas: kada Katalikų 
Federacija rengia prakal
bas paminėjimui Vasario 
16 d., Spalių 9 d. parap. 
svetainėj, tai ponams iš 
klubo perprasta vieta atei
ti. Na, o adv* Skipitį užsi- 
kvietė į saliūną. Čia mat 
“tautiška’* vieta.
SLA. kp. čia kaip tinklas 

nesusipratusiems katali
kams gaudyti. Kuopą diri
guoja Fortūnatas iš Bos
tono.

Gegužės 27,1934, jie ren
gė aviacijos dieną. Katali
kams ne prisidėjus, buvo 
išgamomis vadinami. Bet 
tos aviacijos dienos Ąmę- 
rike nesibaigia. Štai/ ge
gužės 19, š. m. vėl mūsų 
“100 nuoši patrijotai” va** 
žiuoja į Worcester, Mass., 
aviacijos dieną pasakyti 
lakūnui Vaitkui go,od bay. 
Grįžo namo nosis nuleidę, 
nes nematė Vaitkaus, nei 
baltos gulbes. Visi gaudo

tIres
Our nsw Modom Budose Pay Hsn makse it 
T«ry tsaty to, buy ths Tlres yoų’ve alvrays 
wantsd—tkė fsmoutHood WMte Antim DsIum 
—yrith ths ssnMtibiial n*v Spesd Shleld fėa- 

. turą for ftrsater Safety. £ten wfth žhls a&fed 
protsctlon Hdo4 Tiras cost no mpre than 
ordtaary tiras.

EASY TERMS
Unbeiievablsi—our new Modom 
Biidget Pay Plan—Yes i Ir! A plan 
designed fer ulė by evetyone and 
to fit everyone’s need«. You make 
your stlection, arrangethe terma to 
your liking and we w!U install free 
—all Ina veryfev mlnųteo—Unbe- 
lievable, būt TRUE—tremean what 
voadvėrtlaė. ' ’

NO EXTRA CHARGES
To (hir Pritited List

2^8 ’A«J*O 1 te-

Pęnktadienį, birželio 28 d.
<8:30 vai. rytą šv. Mišios* 

Nuę 9:30 Vai. rytą iki 5Į 
vai. vąkarė studentų ir 
profesijonalų sesijos, pas
kaitęs, Kolegijos Salėje.

Vakare, 8 vai., Town 
Hali, Thompsone, įvyks 
viešas pasiUnksminhn a s 
(šeini - formai dance) Sei
mo dalyviams. Nuoširdžiai 
kviečiame visus apylinkės 
Studentus(es) ir jų drau 
gus 4 šį gražų pasilinksmi
nimą,

SEIMO DELEGATŲ 
APRŪPINIMAS

Visi atvykusieji delega
tai įsiregistruodami užsi
moka—Studentams $3.00; 
Profesijonalams ir sve
čiams $4.00, ųž ką kiekvie- 
natti delegatui bus suteik
ta per dvi dieni nakvynė, 
valgis, tikietai, ete. į vi
sus parengimus.----- *

PRAŠOME PRANEŠTI
Visi Studentų bei Profėį. 

sijonalų kuopų nariai, sve
čiai ir tt. yra nuoširdžiai 
prašomi kuoanksčiausiai 
pranešti apie savo ar gru
pės atvykimą. Visais rei
kalais laišku kreipkitės: 
‘Students’ and Professio- 
nal Convention Cdmmit- 
tee,’ Marianapoįis College, 
Thompson, Conn.

KVIEČIAME
Visi Amerikos Lietuviai 

Katalikai, Dvasios Vadai, 
Profesionalai, Studentai, 
Studentes, Visuomene s 
Vadai, Alumnai, Rėmėjai 
ir tt. Visose Amerikos 
Lietuvių Kolonijose, Kurie 
Yra Susirūpinę Mūsų Tau
tos Ateitimi, Yra Nuošir
džiai Kviečiami Dalyvauti 
šiame Nepaprastame IŠ? 
kilmingame Lietuvių Ka
talikų Suvažiavime.

CENTRO VALDYBA:

- MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS

KAZLAUSKAS
GRABORIUS

8% & Pearl St*, 
• NASHUA,N. H.

Tel* 1961-B

tai

DUNDULIS LUNCH
lietuviška Valgykla
Gamina skanius ir Šviežius 

valgius 
ATDARA;

Nuo 6:30 ryto iki 12:30 vakaro
* 1118 Washington St., 

Nortfood, Mali.

s

L- f

663 NO. MAIN ST. MONTELLO, MASS.

EAŠY TERMS ON
AUTORAD1OS
Now you too can
•njby a r*dlo ta Nsi|aEBj|
your car. Iti ur A 
tlvė you * d«m-> 
pnztration. - .
Psy a Smsl Ameunf WesMy

l BATTERIES
AnyaiM for '

any Car
Fully 

iGuaranteed .
’ EASV TERMS

To Suk You

Tel. >Norwood 1009 . Notaras

A. R. NEVIACKAS
REAL E STATE' 1 

INSURANCE
VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Laivakortes visoms linijoms 
Teisingas Patarnavimas 
1122 Washington St.,

Norwood, Mass.

YOUS CREDIT IS 
COOD HERE 

Regardles* of yčur experience« 
dBėwhere—come here. and we , 
,will make it eaiy foryou to uae 

our Modem Pay Plan.
5 - - •-

' Schedule of W«kĮy P^ytnents 
HOOD PATRIOTE

S1ZB • ; TUtM DOWN 
PAYM’T

4.5ex21
4.75x19
5.10x19
5.25x18
5.25x21

Only5«s 
OnlySSs 
OnlyUBs 
OnlyMo 
OhlyfcSs

None . 
None 
None . 
None 
None

NO VVAITING

NO INVESTIGATION

NO EMBARRflSSMEN

THOMPSON TIRE CO.
“Darbininką” ir skaito, 
kad sužinojus teisybę. '»

Koresp.

GARDNER, MASS,

iNYČIOSBOKŠTŲ
JGAI VARINIAI

įflįįstfieldiečiai lietuviai 
oųošti savo Dievo ną- 
a'dangi visi pastebė-

, į kad yra reikalinga 
ti” Bažnyčią ir jos

Štai. Ypatingai šie pas-
" i sudaro daug sunku- 

išlaidų, tad,-kad a-
i išvengus to uždėta

liai stogai. B* ______ _

: TAMSTAI REIKIA Į
PINIGŲ?

šs esame pasiruošę padėti Tamstai paskolinti j 
, tokią sumą, kiek Tamstai yra reikalinga. j

V i
H

. . .k

tokią
; Mūsų savaitinis atmokėjimo planus bus 

Tamstai patogus.

Crescent Credit Union
' 63—65 KAST ELM STREET.,
SAIS CITY HALE, BROCKTON, TEL. ’4474 !

MMHKMMtMI

METŲ SUKAKTUVES

Pas mus yra labai mada 
kelti dvidešimts - penkių 
metų vedusio gyvenimo 
sukaktuves. Tik deja, ke
lios poros yra nuvykę į 
bažnyčią, kad juos ir jų 
gyvenimą kunigėlis palai
mintų? Greičiausiai nei 
viena. O per laikraščius 
kiek tai džiaugsmo —. pa* 
sigyrimo, kad mes tik lin
kėjome geriausios kloties 
^vedusiai porelei. Taip, taip 
jūs linkėjote su alaus bon- 
'ka rankoje, su alkoholio 
apsvaigintu protu pbrelei 
viso gero, o tie katrie nie
ko negavo, arba mažai te
gavo, keikė rengėjus ir jų 
visą vakaro spektaklį.

* Tie pokyliai yra rengia
mi taip vadinamame lietu
vių kliube, kurs ištiktųjų 
daugiaus niekas, kaip rąų- 
donspalvių lizdas. Palubes 
nutiestos raudonais poper- 
galiais, o langai padabinti 
raudonomis marŠko mis 
pasibaigiant su estrados 
raudonomis užtraukoms, 
Ar da reikia geresnio spe
ktaklio, kad prirodyti tei* 
singumą' mano rašyme? 
Ai* geri katalikai privalo 
rengti balius tokiame liz
de? Palieku juiųs patiems, 
apsvarstykite. Pas tau- 
donspalvius visados ne
trūksta propogandos lite
ratūros ir jie ją tarpe ka-

talikų būrelio šū mielu no
ru paskleidžia. O ką kata* 
likai daro, ar jie taipgi 
skleidžia- katalikišką lite
ratūrą? Ar pasirodo koks 
agentėlis užprenumeruo
damas katalikiškus laik
raščius? Ne. Kas šlykš
čiausią, tai skaitymas, su 
mielu noru, Įteiktų šlamš
tų. Mat, vis tai: Aš jiems4 
netikiu/ bet pasiskaityti! kuoankšČiausiai raštu 
noriu, kad žinočiau jų pla
tinimo siekius. Arba: Aš 
su visais sueinu, man ne
daro skirtumo. Jie manęs 
nepervers į bolševiką. Gal 
ne. Bet katalike, jau tu la
bai Šlubuoji katalikiškose 
pareigose. Kas žino, gal 
neužilgo ir tu neši raudoną 
vėliavą. \ „

Tik neb’olševikas

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONAip SEIMAS

Svarbus pranešimas
“Amerikos Lietuvių Ka

talikų Studentų ir Profe- 
sijonalų Sąjungos” Cen
tro Valdyba šiuomi prane
ša, kad STUDENTŲ IR 
PROFESIJONALŲ SEI
MAS įvyks Š. Birželio 
(June) 27 (ketvirtadienį) 
ir 28 d. (penktadienį^, Ma- 
rianapolio Koteg i j o j e, 
Thompson, Conn.

Visos Studentų ir Profe- 
sij°nalų kuoposprivalo at- 
siųsti į Seimą kuodidžiau- 
sį skaičių savo įgaliotų 
delegatų(čių) studen t ų, 
profesijonalų ir narių rė
mėjų. Kiekviena kuopa 
siunčia po vieną delegatą 
nuo kiekvieno penkių užsi-

mokėjusių kuopos narių. 
Delegatų įgaliojimai pri
valo turėti Dvasios Vado, 
Pirmininko, ir Raštininko 
parašus. Šie delegatai turi 
balsavimo teisę.
• Visos Studentų ir Profe
sijonalų kuopos privalo at
siųsti Savo įvairius suma
nymus, rezoliucijas, kons-

prieš Seimą Centro Se
kretoriui — Mr. A. -Micių- 
nas, Marianapoliš Collegė, 
Thompson, Conn.

Visos Studentų ir Profe
sijonalų kuopos privalėtų 
kuogreičiausiai atsilyginti 
prieš Seimą ($1.00 studen
tams ir, $2.00 profesijona- 
lams) su savo Centro na
rio mokesčiais. Pinigus 
siųskite Centro Iždininkui 
—• Mr. Peter Baržilauskaš, 
3 Ėlderts Lane, Woodha- 
ven, L. I., N. Y. Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėki
te kas siunčia, kiek ir UŽ 
ką siunčiama.

Visų kuopos narių var
dus ir pavardes ir adresus 
kuoankščiausįai prisiųski- 
tė Centro Finansų Sekre
toriui — Miss Isabelle Ko
vas, 12 Dudley St., Ro- 
čhester, N. Y..

SEIMO PROGRAMA 
Ketvirtadienį, Birželio 27.

Seimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis Ko
legijos Kaplytelejė. Seimo 
atidarymas įvyks Kolegi
jos Salėje. Rytą ir po pie
tų sesijos, paskaitos.

Vakare, 8 vai. Kolegijos 
Salėje įvyks Seimo dele
gatams ir svečiams pager-

A. L’. R. K. Moterų Są
jungos 17-tas Seimas į- 
vyks šių metų rugpiūčib 
menesio 6-6-7 dienomis, 
Hartford, Conn.

Kadangi šis seimas bus 
jubilėjinis (20 metų Šą- 
gos, gyvavimo), tai Hart
ford 17-toskuopos darbš
čios narės jau stropiai 
darbuojasi.

Marijona Čižauskienė, 
Mot. S-gos Cent. Pirm.

Telefonas: Plaka 1350. ? .

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Bals&muotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojaa •. .* 
637 S. Paoa St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
* ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo $75-4100-4150 ir 
aukščiau

Tel. — South 0068

HiMMmMUOTI 
UCTIAIM
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I! 
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GERTAS* _

-o thniiiw

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas

"Užlaiko Valiausios Mados
CEVERYKŲ - KALIOŠŲ - SLIŽIŲ

Vyrams Lietuviu išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius v
/ .1152 Washington St.,

Norwood, . Mase.

EDW. V. WARAB0W 
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

’ TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale* St.
. TEL. Broekton 2005

• Tel. 3368

ADAMWAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 m'etij, kaip ,atarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių • įstaiga: '

124 Ameg St., Brookton, Mąss.
Gyvenimo vieta: .

25 Enterprise St, Broekton

I MARATHONIAN HAT i
j CLEANINGCO. | 
I Pataisome ir Nuvalome I 
| Čeverykus I .
I Ar - jau užėjote į. mūsą naują!
įį ■_ Vietą? | :
| Mes atliekame visą eilę skrybe-| 
| lią valymo ir ševeryką taisy-j 
j mo darbus, su vėliausiais T 
| Įtaisais. . ‘ |t
| Garantuojame savo darbui. I 
| Kaip praeityje, taip ir ateityje Į.
| atliksime jtisą darbus. . | 
I Prikals Broekton National Bank, I

98 Mate Si, Broekton, MmlI 
Į Td. 8685 Į 
L
Profeflionalal, biznieriai, pramoninkai,. 

kurie skalbiasi "Darbininke” tikrai 
verti skaitytoju paramos.

Visi garsinkite "Darbininke”.

5
R JūBGBLA j!

TUBINYS: Dariaus ir Girtno !■ 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. J j . 
Skridimas per Atlantą. Soldi- ! •. 
no miško paslaptis. Žygio at- j Į 
garsiai pisauly. Dariaus ir Gi-’ / . 
r«no nuopelnai aviacijai ir riti- -, 
si| tautai. PoeĮija apie LITU- * į , 
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir • Į 
rtm. komitetai. • . ; Į
884 puti, su 86 pavtiktiah; n 
tvirti viritiiai. KAINA $1.50, r.

Ii .

■i !■ 

i!

riun&art palte 1.65.
Reikalaukite:

DARBININKAS 
366 W. Broadway, 
So. Boston* Mm

*
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■ JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ r.-v
i

' t

■ t

1*1 Įi.....F....... ..

I Kam rūpintis apie ma- I 
ią ąr didį Jūsų narnų re- j

I montą. Iškritusis tinkas, 
kiauras stogas 'nusine
šiojus -maiia^a,įapr.ultiį- 
sies lubos ir■& t. turėtų 
būti dabar pataisytos, J 
kada kainos yra prieina-

[ mos. Tįk tada bųsi pąten- 
[ kintas, kada“$nosi, ’kažT 
[jūsų namai yra gerami 
.stovyje, j..; C..

STOGAS 
RYNOS IR VAMZDŽIAI 
SIENŲ APMUŠIMAI 
PASTOGE ’• ’ 
MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES

C'.. . VIRTUVE ?>
PRIEANGIS (PORCH)
RW . •
GARAŽAS

Bird finansavimo pianas su pagalba National Housinį Act pades jums reikalingą remontą atlikti dabar.
* • ; \ 6 *. * - 'S -P ’ • u‘ ’ • • ; 9 f* . ■ \\ 1 - ’ . '* . * ‘ / i.

leiskite mums apskąitliuoti kiek tas remontas kainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskolų. Jokių keblumu 
nėra. Nuošimčiai už paskolą yra prieinami. Telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.

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

BIRD THICK BŪTT SHINGLES 
BIRD ART BRIC SIDING ;
BIRD INSULATED BRIC S1DING 

. BIRD INSULATING BOARD
BIRD NEhlNSET WALLBOARD ; 
BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PUSTIC CEMENT

BIRD UQUID ROOF COATING

t

IbirdI 
I NĖponsET I 
Į PRODUCTS Į

■ -

lr

r

s

S. GROSSMAN’SBROCKTON
• . ■ ■ . ■ ‘ , t *■ > < K. * 11 • - ■ •
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Rytinių Valstybių Žinios

>■

KOMP. J. ŽILEVIČIAUS 
'' PAGERBIMAS PUIKIAI

PAVYKO

vai ir sumaniai vakarą,ve
dė. Visi su pakilusiu ūpu 
pradėjo prie geros muzi
kos kojas, miklint, Bąnkie 
tas pavyko ir susirinkusie
ji praleido smagiai laiką. 
Kiti net išsitarė, kad toks 
šaunus parengimas jau se
nai buvo.

Orkestras (lietuvio ve
damas) grojo šokius ir lai
ke vakarienės patiekė lie
tuviškos muzikos numerių.

LE

YONKERS.N.Y. WATERBURY SAVINGS BANK į 

s WATERBURY,CONNECTICUT
i „ BrooklynOffice |

! -Waterbury’o Savings Bankos Brooldyn’o Skyrius gali aprū- j 
ų pinti tavo vistu bankos reikalui.
ji Tol pačios bankos knygutei, kurias gavote nuo Waterbury 1 

: SaVings Bank galite naudoti ir Broofiyn’o Rankoje. Taipgi ;
! turime:

'J6nrtA.HiCK£Y> •MMESF.HčkK

ence

t

y.

4

‘ . KOMP.’JV ŽILEVIČIUS, ;
jereito anėnęsio pabaigoje minėjo savo darbuotės su
kaktuves. Jį pagerbti įvyko šaunus bankietas New 
Yorke. Gerb. JubiHęjatą Sveikiname’

INC* I
403 MAIN STREET BROCKTON MASSACHUSETTS * 

TELEPHONE 345 , ’ '

in <z^unerat ^rvice 4
— 4vnce»tfi6<^ :

. ■. To all who coli on. ut
» v/ę pledgė the Full metasūre 6F our .skili 

and pw experianče -- w»thout regard for • . 
price «. , u. -t •

kun. J. Simonaitis,

. Gegužės 26 d., puošnia* 
me ‘Victoria’ Kotely, New 
Yorke, įvyko komp, J, ŽL 
JevičiauS pagerbtuvių ban- 
kietas. Jau 6 vai. publika 

į pradėjo rinktis į puošnią
Svetainę. Publika inteli- 

, gentiška, vakariniais rū* 
bais, kaip vyrai, taip ir 

r' moterys, pasipuošę. Visų 
r jmotaikųaūki^Rinktines 
r publikos prisirinko gan 

daug. Susėdus publikai į 
savo pasirinktas vietas. 

? lydimas Lietuvos konsulo 
ir vice konsulo bei ponių, 
vakaro vedėjo, rengimo 
komt. pirm., pasirodo šio 
vakaro garbės svečias su 
Savo šeinąa. Publiką susto- 

i ja ir karštais aplodismen-v 
> tais palydi.

Rengimo kom. pirm. Jo
nas. Brundząpradeda ban-

♦ kieto programą, apibudiri* 
'■ damas šio vakaro tikslą ir

.pakviečia vakaro vedėjui 
kun. J. Simonaitį iš Eliza- 
beth, N. J. Vakaro vedėjas 
skaito gautus sveikinimus 
telegramomis ir laiškais. 
Sveikina sekantieji as
mens: -

Telegramomis: •
1. Vyskupas Matulionis ir 
kun, Končius. 2. Kun. J. 
Aleksiūnas ir kun. A. Dra- 
šdys. 3. N. Jersey Lietuvių 
profesionalų Sąjunga. 4.
A. L. R. K. Vargoninkų r 
Sąjungos Centro Pirminin- 
has J. Brazaitis^ 5. A. IL 
R. K. Vargoninkų Sąjun
gos Centro Sekretorius N. 
Kulys. 6. Chicagos Vargo
nininkų Provincijos Pirmi
ninkas Daukša. 7. Rapolas 
Juška, Boston, Mass. 8. Šv. 
Jurgio Parapijos Choras. 
Brooklyn, N. Y. 9. A. S, 
Pocius, Chicago, UI. 10,' 
Juozas, Ambraziejus. Broo- 
klyn, N. Y. IĮ. Greičių šei
ma, Cleveland, Ohio. ' 12. 
Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai, Baltimofe, Md. 13. 
Mrs. and Mr. Hayvarons- 
ky,NewYork, N. Y. 14. 
Lietuvos Dainos Ansam
blis, pirm. J. Antanavi
čius. 15. E. Katilienė, Eli- 
zabeth, N. J.

Laiškais:
. 1. Kunigų Vienybes Cen
tro —- kun. J. Simonaitis, 

; . fice - pirm; 2. Rytinių 
" Valstybių Kun. Vienybės 
? provincija, kun. J. Simo

naitis, pirmin. 3. Kun. K.
, Vasvs. Worcester, Mass* 
4. Lietuvių Profesionalų 

, Draugija, Brooklyn, N. Y^ 
Dr. A. Petrikas, Sekreto
rius. 5. Albina ir dr. Jonas 
Poškai, Chicago; UI. 6. A. 
Aleksis.
» Vinco Greičiaus eiles
’ "GERB. KOMP. JUOZUI 

ŽILEVIČIUI”

* Kas braido po rasą 
■ Rytais prieš aušrinę 
VPakraneiais Dubysos, 
< Kas klausos paukštelių 

Dainos sutartines^ 
sėdi prie miško.

* Ir klausos ošimo 
Pušų šimtamečių, 
Ką debesis remia.

f ‘ Kas ritmą jų gaučįo 
‘ Ir jųjų užimą, ‘ 
' Kas rytą, prieš aušrą ‘ 
Į mėlyną dangų

* Kel’ žvilgsnį berybčų 
Akių pirmutinį

* Ir. siunčia Aukščiausiam. 
Širdingąją maldą! 
Tai DAINIUS su LYRA

. Ir širdžių jautriąja ' ■ ■, 
' t Ištroškęs tyrųjų.

Dainų sidabrinių;
Tai jojo sielužė >•
Liūdna sielvartauja...
Jo rankos net dreba, 
Kad stygą užgavus 
Ir gilią, ir jautrią,- . . /
Galinga ir stiprią;
Kad garsą dainužės 
Naujos kur pagavus, 
jis naktį1' nemiega, 
Ne dieną nerimsta t t
Vis eina, vis jiesko į

'Akordų žayingą* ':
Dainoje užgimęs
Gyvena ir miršta. : • 

:Dletroit, Ohio.
5-23-35.

Gėles įteikė:
1. Šv. Petro ir Povilo pa

rapijos mokyklos vaiku
čiai. 2, šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras. 3. Rengi
mo Bahkieto Komitetas — 
p. Bn Brundžienė įteikė 
Žilevičiaus žmonai rožių 
bukietą. ‘ . -

‘Pasibaigus sveikini
mams teikiama koncertinė 
dalis. Pirmoji padainavo 
p. & Vitaitienė — “Nuliū
dimo valandą” ir “Ubagė
lis”; pianu pritarė jos du
krelė. P. A. Banys sudai
navo ištrauką iš Vytauto 
Kantatos ir “šėriau žirge
lį”; p.M. Strumskienė — 
Mano Deimantas; pianu 
pritarė - p. Vaivadaitę. P. 
A. Stočkiutė pirmą kartą 
New Yorkiečių lietuvių 
tarpe ir gražiai save užsi
rekomendavo. Dainavo ne-

senai paradytą dainą “Ra
tai”. P-lė Stočkiutė, ma
tyt, rimtai studijuoja dai
navimą ir jau pažengus į 
aukštesnį laipsnį. Ji gra
žiai atstovaus, dainos me
ne, Amerikos lietuvius, 
Lietuvoje, Visa programa 
susidėjo. iš p. Žilevičiaus 
kurmių. Programa gerai ir 
rūpestingai išpildyta.

Toastmasteris kum Si-

Gegužės 31 d>, J; E. Vys
kupas Matulionis lankėsi 
pas kbmp, J. Žilevičių ir jį 
asmfeniai sveikino suląu* 
kusį garbingo jubilė jaus ir 
linkėjo ilgiausių metų.

* Rap.

Nuo gegužės 16 iki 19 
dienos, Svč. Marijos kop- 
lyčioje įvyko misijos, ku
rias skelbė ' Tėvas J. Bru- 
žikas, S, J. Pamokslus sa
kė rytais ir vakarais. Žmo
nės naudojosi Dievo malo
nėmis. Visi lietuviai kata
likai, o ypatingai šv. Alto
riaus draugija nuoširdžiai 
dėkojame Tėvui Bružikui 
už gražius ir turiningus 
pamokslus. Teduoda Jam 
Dievas sveikatos tęsti dar
bą žmonių išganymai*

.Taipgi dėkojame ir kun: 
šeštokui, kuris neužmiršo 
mūsų, pakviesdamas misi* 
jdnierių..

. S. A. D. Komitetas.

PRANCIŠKIEĖlįl SESERŲ 
RĖMĖJŲ VAKARAS

I!

turime: ' .‘i

CHBISTMAS IR VACA'ĮION CLYJBS j
TRAVELER’S CHECKS ' |i.

FOREIGNDRAFTS įį

Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje. 
793-797 Bank St 1

na p. Žilevičiaus nuveiktus 
darbus muzikos menę ir 
kviečia kalbėti Lietuvos 
konsulą p, P. Žadeikį.

Konsulas rimtoje savo 
kalbo je dar papildo pirmo
jo kalbėtojo nupieštus p/ 
Žilevičiaus nuopelnus, mu
zikos srityje ir perskaito 
Lietuvos prezidento aktu 
dokumentą, kuriuo p. Ži
levičius apdovanotas D . L. 
K. Gėdinimo ordinu ir įtei
kė jubilėjatui ordiną. Mu
zikai grojant tautos him
ną, publika sustoja ir ga
lingai bei sutartinai sugie
da.

P. Žilevičius jaučiasi la
bai sujaudintas ir dėkoja 
visiems, kurie prie šių iš
kilmių prisidėjo. Dėkoja 
dainininkams ir publikai 
už skaitlingą atsilankymą. 
Tinkamas kalbas pasakė 
p. Š. V'itaįtis ir p. J. Tisliū- 
va. A, Stąnšauskas sveiki
na vargoninkų vardu. Va
karo vedėjas puikiai atU- . 
ko savo užduotį, nes gy-l

Šv. Jurgio parąpiia la
bai iškilmingai pasitiko J* 
E.’ Vyskupą Teofilių Matu
lionį, kuri pagerbti suren
gė vakarienę. Vakarienės 
surengimu daugiausiai rū- 
pinosi ir dųjbp stos seimi
ninkės: O. Kulbbkienė,. B. 
BarasneviČfenė, M. Rubiau 
skiepe, M. česnulęvičienė, 
P. Lukiene, M. Tamošaitie
nė, M. Ručinskienė, P. 
Daugėlienė, P. Jurevičiūtė,
A. Slavinskienė. Sunkes
nius darbus atlikti pagel
bėjo šie vyrai: M. Kučins
kas, M. Barasnevičius, P. 
šeštokas. Prie stalų patar
navo: M. Brangaitytė, A. 
Brangaitytė, L. BundonV- 
tė, B. Kerpiate, N. Reiziu- 
tę, L. Vasiliauskaitė, M. 
Puzauskytė, V. širutyte,
B. Šimkiutėj: V. Bulavytė. 
Prie Garbės stalo patarna
vo: O. Barasnevičiute, G. 
Bakanauskaitė. Vakarie
nės rengimo pirmininkė 
buvo p. B, .Brangaitienė. 
Atsiprašau, jeigu kurių iš 
dirbusių nepaminėjau.

' Viena ią šeimininkių.

MRĮĮUODll
RANKU DARBO RĄŽANČIUS"
Aš Jonas Sieslauckas, jau a- 

pie vienuoliką '• metų, turėdamas- 
suparaližūotą &ojąl ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stipriu^ rąžančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo.

Parduodu du rožančių už vie
ną dolėrj; su persiuntimu $1.05.

Kas norite. įsigyti gerų rąžan
čių siųski^ piitfguš Šiuo adresu;

John feiriosky,
King’s County Chronic Htospital, 

Ward K .42 
BrooMM K. Y.

Hartford, Conn. — Geg. 
26 d. vakare, Lietuvių Pa
rapijos . Mokyklossalėje, 
PranciškieČių seserų rėmė
jų 7-tas skyrius parengė 
vakarą spektaklį. Lošė* 
jai buvo iš New Britiino, 
kurie labai gerai sulošė 
3-jų aktų-dramą “Vytau
tas pančiuose”. Nors tą 
dieną Vienos vietinės drau
gijos, Lietuvių paŠalpinio 
Kliubo, buvo jubilėjinis 
piknikas ir dalyvavo visos 
draugijos, bet į Pranciš
kieČių Seserų vakarą susi
rinko nemažai publikos ir 
kuri jau atsilankė, tai pil
nai užsiganėdino. Vakarą 
vedė Elena Čebatoriene, 
Lošime dalyvavo Vytautė 
rolėje J. Lukas, Keistučio 
— J. Satula, Onos —- ' Vy
tauto žmonos —• O. Razau- 
skaitė, Danutės -— S. Ma
tulytė, Goštauto — A. Ra
kus, Vaidylos — A. Mazū
roms, Jogailos — P* Ah- 
drulionis. Taipgi ir kiti 
visi -gerai išpildė savo už
duotis.

Lošėjams ir visai atsi
lankiusiai publikai vardu 
PranciškieČių Seserų ir 
ju rėmėjų, rengėjai reiš
kia didelę padėką.

Teofilius Čebatorius.

WATERBURY, CONN.

ČHAftLEŠ H. HtČK&r,

*

PENKIŲ KUOPU 
IŠVAŽIAVIMAS

LDS. 5’tos kp.T LDKSA. 
U-tos ir 91-mos kp., Šr. 
Juozapo parapijos choro ir 
L. Vyčiu 7-tos« kuopos 
bendras išvažiavimas įvy
ko birželio 2 d. Oras buvo 
gražus, tai iš žmonių pri
važiavo .pusėtinai daug. 
Širdingai dėkuojame kom
pozitoriui A. Aleksiui už 
jo gerą Širdį, prisidedant 
prie prirengimo šio išva
žiavimo. Buvo labai smagu 
ir dirbti matant geras pa
sekmes. ’ Širdingai dėkuo
jame tiems, kurie davė 
skelbimus ir. širdingas a- 
čių atsilankiusiems šiame 
išvažiavime. Prašome visa
da tuos paremti, kurie 
mus remia. Gaila, kad mes 
tankiausiai su reikalais, 
kreipiamės pas svetimuo
sius. Remkime ir visokiais 
reikalais kreipkimės pas 
savuosius, kurie su mumis 
visuomet dalyvauja ir mus 
remia. -* ’

R. Komisiją.

CONNECTICUT 806. ME
TŲ ŠUKAKTUVES IR

- MES.
šią vasarą, o ypatingai 

šiais metais bendrai visa 
Conn. valstybė švenčia ir

švęs 300 metų savo valsty
bės įsikūrimo. Waterbu- 
ry’io piliečiai ypatingu bū
du tas sukaktuves pami
nės. Jie statė Chase Par
ke Boųlevard, kur dau
giausiai apgyventa lietu
viais,. senųjų laikų Toto 
Hali (Rotušė) ir visų gy
venamų svetimtaučių na
mai, kaip tai rusų, italų, 
lenkų, vokiečių, lietuvių ir 
kitų. Lietuviai jau turėjo 
bendras visų draugijų su
eigas - susirinkimus ir iiu- 
tarė~irgi steigti “lietuviš
ką stubelę”. Tas darys 
mums garbės, nes per Lie
pos 4 arba Fourth of Ju- 
ly waterburiečiai tą ypa
tingai minės ir miesto ma
joras ir Conn. valstybės 
leitenantas gubernatorius 
man sakė, kad jau pakvie
tęs dalyvauti patį Ameri
kos prezidentą Rooseveltą. 
Taigi lauksime ir matysi
me, kaip tai, ant to gra
žaus kalno atrodys lietu
vių stubelė ir įvairumai. 
Šiam reikalui miesto val
dyba skiria pinigus, o lie
tuviai daugumoj finan
suoja. Jie paskyrė tą visą 
vesti ir rūpintis, mūsų ge
rą draugą lietuvį Joną 
Bendlerį, mūsų vienintelį 
aldermoną. \
SUGRĮŽO KUNi 'ANTA- 

NĄSPUKCNAS
Iš gilių Amerikos pietų 

Beaufort, South Carolina, 
sugrąžo lietuvis jaunas ku
nigas hartfordietis kun. 
Plikūnas. Jis gerai atrodo 
ir turėjo daug ko pasakoti. 
Jisai kalbėjo šv. Tarno pfi- 
rengimo Seminarijos stu
dentams ir profesoriams 
apie pietų darbuotę ir tt. 
ir gavo stambią auką savo 
darbuotei fenais. Jisai at
lieka misijų darbą keliose 
parapijose, kur randasi 
baltų ir Juodukų katalikų. 
Jojo klebonas yra geras 
pažįstamas Brooklyno lie
tuvių kunigų, ypatingai 
kunigo Balkūno. Linkime 
jam gerai pasilsėti pas* tė
vus ir pažįstamus ir pas
kui laimingai grįžti vėl 
prie savo mylimosios dair 
bo dirvos South Carolina.

STUDENTŲ ŠOKIAI
Gegužės 25, ąūbatos va

kare Šv. Juozapo Naujo
je salėje įvyko studentų 
šokiai: Susirinko beveik 
tūkstantinė minia pašokti 
ir linksmai pažaisti. Visi 
bei visos, kiek man teko 
matyti ir girdėti turėjo 
linksmą ir gražų Good. Ti
me. Griežė Yoūng Melo- 
dians 9 šmotų orkestrą, 
visi lietuviai vaikinai, po 
vadovyste Norberto4 Alek
sio, Reikia čia pasakyti 
viešai, kad tasai orkestras 
arba Radio Orchestras, y- 
ra padaręs nepaprastos pa 
žangos muzikoje, Jie grie
žia anglų ir lietuvių šokius

kuopuikiausiai ir jiems a- 
teitis pavydėtina. Tik tu-, 
retų laikytis ir prižiūrėti, 
kad visi lietuviai ten būtų 
ir pasiliktų, nes ištiktųjų, 
lietuviai yra labai gabus ' 
muzikoje ir gali prilygti’ 
net ir subytįnti kitų tautų 
žmones. ■ * •

Buvo lietuvių iš viso 
“Šteito”... Ansonia, New; 
Britain, Hartford, Bris’tol 
ir tt. Vienu žodžiu, ,šie šo
kiai buvo kuopasėkmin- 
giausi. Valio! Studentai- 
tės. '. 4

Tel. 6-1036

JONASSEKYS
LIETUTOKA

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbą vyrama, valkams. 
Laivakorčių Ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai Ir knygos

Užeikit# < ©patenkinti,.:
433 Bark 8t., Hartford, Conn.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūžies Šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus

ĮSTEIGTA 1903 
. Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

‘ Tel.755

JOSEPH S. KANIA .
DANTISTAS
476 Main St., 

NEW BRITAIN, CONN.

ALEKS. KARIŪNAS
Graborius ir Bąlsamotojas

Pilnai- prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dieną ir naktį 
visiems Conneeticut Valstybes

Lietuviams. •
716 Staaley St arba 

273 Cheetaut St?
. Tel. NBW BRITAIN 675 R.

* Telefonas: 
STagg 2-5643 

MATTBEVP. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

T.ATRmUOTiR

GRABOBIU8
660 Grand Širšei,

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai dvi koplyčios duo
damos mylimiems paOarrotl do
vanai, Nuliūdima valandoj kreip
kite* pas mus. Patarnavime* yru 
netikrinta* Ir uM prietemai katei.

NOTARY 
PUBLIC

t
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