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Katalikai, kurt JotaKtiBtioc
•pandos, neturi tefc&i vadintu gata Baiąy- 
Mot vaiku, . , *

kma nuo isib mitų

MIRĖ ANTANAS FEDAS
, Norwood, Mass. An

tradienį, birželio 11 dieną 
mirė Antanas Fedas, gyv. 
63 Heaton Avė. Paliko di-

* deliamė nubudime žmoną, 
dukterį ir žentą. Laidotu
ves įvyks penktadienį, bir
želio 14 d., 9 vai ryte iš 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčios. *'
. A. a. Antanas Fedas bu
vo uolus darbininkas LDS. 
organizacijoje ir parapijo
je. Per kelis metus buvo 
LDS. kuopos raštininkas.

LDS, Centras nuliūdu
siai Pėdų šeimai reiškia 
nuoširdžią užuojautą.
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PENKTADIENIAIS

KAINA B GINTAI ;

Lietuva Atmokės Laisvės Paskolos Bonus
——t——V • -  ' ; ■ . j J ~  •_ . . ■ J

Vytautas Tamulis Priima Dovanaą Nuo Bostoniečiil 5S5 1

SPECIALŪS TRAUKINIAI 
I LIETUVIŲ DIENį

WORCĖSTER, MASS.— 
Birželio 13 d., p. Juozas 

Žemaitis, LDS. 7 kp. pir
mininkas, Šv. Kazimiero 
par. vargoninkas, telepho- 
nu pranešė, kad su gele
žinkelio kompanija susita
rė dėl specialaus traukinio 
į Lietuvių Dieną, liepos 4 
d. š. m. , *

Kelionės bilietas į abi 
puses (round trip) suau
gusiems kainuoja 75 cen
tai, o vaikams 38 centai.

Vadinasi šįmet turėsime 
specialius traukinius iš 
Bostono, Woreesterįo ir 

" Bridgeport j^FWstedbUry 
ir Hartford.

Važiuokime visi kuo 
kam patinka, bet saugiau
sią važiuoti traukiniu.

VTSKUPO T. MATULIO
NIO PAGERBIMAS LIE
TUVOS ATSTOVYBĖJE
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Šis vaizdas parodo kaip Vytauto Tamulio Dieno- kuris įteikė dovaną Vyčių organizacijos Vardu, 
je, Bostone, Fenway Parke, įteikė dovanas English ‘ 
High School, Lietuvos Vyčių IT Algirdo kuopos ir ki
tų vardu Vytautui Kazimierui Tamuliui. Priekyje iš 
kairės dešinėn stovi skrybėlę laikąs rankoje Dr. V. M. 
Kasperas, jaėtUvbs Vyčių 17 Algirdo kuopos atstovas,

WASHINGTON, D. C.
Dr. M. Bagdonas, Lietu

vos Charge de Affairs,'ge
gužės 29 d., 7:30 vai. Jo 
Ekscelencijos Vyskupo T. 
Matulionio atsilankymo į 
Washingtoną proga suren
gė Lietuvos Atstovybėje 
iškilmingą bankietą.: Se
kantieji garbingi svečiai 
dalyvavo tose iškilmėse: 
Šv. Tėvo Nuncijus Ameri
kos Jungtinėms Valsty
bėms, Jo Ekscelencija, Ar
kivyskupas > A. G. Cicog- 
nani, D. D., Čekoslovakb 
jos pasiuntinys J. Ekseel, 
Ministeris F. Veverka, A- 
merikos Jungtinių Valsty
bių Rytinėms Europoš ša
lims departamento virši
ninkas J. M.R.Kelly; Al
banijos atstovas J. Eksc. 
Ministeris F. Konica, Airi
jos atstovąs J. Eksc. Mi- 
nisteris M. McWihte; Šv.j 
Tėvo Delegato patarėjas, 
Msgri Vangozzi; Anierikos 
^Armijos pulkininkas, P. E. 
Hume, Lietuvos valdžios 
apdovanotas Vyčio ordi
nų; prof. dr. ChristopKer, 
prof. dr. Bražinskas it 
kun. dr. j. B. Končius.

Garbingi svečiai links
mai ir nuoširdžiai pasišne
kučiavę apie 11 vai. vaka
re. geriausioj nuotaikoj iš
siskirstė.

/ Tą pačią dieną Apašta
liškas Delegatas, J. E. Vy
skupą Matulionį pagerbti, 
savo viloj surengė pietus, 
kuriuose dalyvavo ir kun. 
dr< X B. Končius.

Korespondentas.

SO. BQSTONIMASS.
LDS. GEGUŽINĖS REN
GIMO KOMISIJOS SUSI-' 

RINKIMAS

LDS. N. A. Apskričio ; 
Gegužinės Komisijos 'Susi
rinkimas įvyks birželio 18 
d.,* 8:00 vai. vak. “Darbi- 
ninko? bute, 366 W. Broa- 
^dway. Susirinkime bus iš
duotas ir apsvarstytas ra
portas iš įvykusios geguži
nės, geg. 30-sios, Romuvos 
parke, Montello, Mass. < 
'Prašomi viąi LDS. N. Ą, 

Apskričio ir §y. Roko par, 
komisijos nariai dalyvauti 
šiame susirinkime.

*. I -a ’

Birželio 11 d. mirė An
drius Gumauskaš, gyv. 60 
Thomaš Park, South Bos
ton. Laidojamas šeštadie
nį, birželio 15 d., 9 vai. ry
te iš Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose. Pali
ko dideliame nuliūdime 

Į žmoną Jievą r(Kunigaus- 
kąitę), sūnus Dr. Andrių 
J* Brdektonę ir Joną J., 
dukterį Florenciją Ę. Kar* 

t pavičienę, Dr. Karpavi- 
' čiaųs žmoną Worcestery ir 

dukterį Veroniką Giųnaus- 
; kaitę. Laidotuvėse patar

nauja graborius^ D. Za-
. letskas. .

Birž. 11 d., mirė, yidurių 
ligą sirgęs, Mass. General 
ligoninėje, Juozapas Rų- 
dauskas, 45 metų amžiaus* 
Pašarvotas 324 Athens St* 
Paėjo nuo Žagarės. Ameri
koje pragyveno 22 metu* 
Laidojamas birž. 14, su 
trejomis šv. mišiomis iš 
šv. Petro bažnyčios. Pali
ko dvi seserį ir du broliu,

■MM

yra viešas atsakymas.
Visiems Lietuvos Lais

vės Paskolos Bonų savi
ninkams patariame kreip
tis Lietuvos Atstovybei j 
adresuodami: Lithuama# ;

. . Legation, 2622 16th St., N*;
spėjame, kad mokės prin- W., Washington, D. C* JeU 
cipalę sumą Jr jfuoŠimčius. gu siųsite boną, tai geriau

siai laišką registruoti ir 
paštoje reikalauti, kąd 
prie laiško pridėtų ^retum 
receipt demanded'L

jf LI kad Lietuvos valdžia at- 
j- mokės Lietuvos Laisvės
• 4 Paskolos BonUS suėjus

terminui, taį yrą, liepos į 
d.-, 1935. Kaip mokės dar 

1 tikrų žinių neturime, bet

Kadangi' “barbininko” 
Redakcija kasdien gauna 
klausimų: “Ar Lietuva at-

LIETUVIS BAIGĖ KARO UŽMUŠĖ LIETUVĮ AUTO- 
MOBM KATASTROFOJE 

r ■ . - ■ . ,<'
r/ < ■ ■ , J

Norvvood, Mass. —• Bir
želio 10 dieną įvyko baisi 
aųtomobiliaus katastrofa. 
Važiuojant per ,West Wal* 
pole Haan’s tiltu lietu- : 
viams, jų automobilius pa
slydo ir trenke į užtvarą 
ir išvertęs, nuriedėjo ant 
geležinkelio 25 pėdas že
miau. Tuo automobiliu "va
žiavo Jonas Sabaitis, 65 
metų amžiaus, kuris ant 
vietos užmuštas; Rožė Sa- 
baitienė, 50 metų amžiaus, 
mirtinai sužeista; Alenai.. 
Sabaitiene, 27 metų am
žiaus, taipgi mirtinai su
žeistą; Jonas Sabaitukas,

MOKYMU SU PASIŽY
MĖJIMU .

• • . 1

West Point, N. Y. —Bir
želio 12 dieną, Prezidentas 
Roosevelt įteikė diplomus 
267 karo mokyklą baigu
siems karininkams. Tarp 
baigusiųjų aukštuosius ka 
ro mokslus yrą ir mūsų 
tautietis Leit, Stankevi
čius (Stancook)' iŠ Water- 
bury, Conh. Sveikiname 
jauną profesijonalą, bai* 
gūsį aukštuosius karo mo
kslus.

ŠIMTAI DARBININK1 
UŽMUŠTA VOKIETM

• Vytau
tas Kazimieras Tamulis, sportininkas, kuris priima 
dovaną nuo D. Leo Daley, buvusio English baseball 
ratelio-vado, kuris jam įteikė rankinį laikrodėlį. Pa
čioje šio vaizdo dešinėje stovi Walter Downey, En
glish HighSchOol viršininkas.

SPORTAS
Kaip jau.žinoma Naujo

je Anglijoje susiorganiza
vo lietuvių baseball ratelių 
lyga. Lygos vedėjai nusta
tė šiokią tvarką :

Birželio 16 d., Lawręnce 
lošia Providence; Wbrces- 
ter — Lowell; So.* Wor- 
cestęr —"Bostone; Nor- 
wood neturi lošimo.

Visi ratelių, vedėjai pa
sistenkite prisiųsti duok*

les Naujosios Anglijos Ly
gos sekretoriui“ Jonui Bu
činskui, 51 Arlington Si* 
Worcester, Mass. Taipgi 
prašome prisiųsti ratelių 
narių vardus ir pavardes.

Naujosios Anglijos Vy
čių Ratelių Lygos Valdy
boje yra šie:
- Pirm. Viktoras Bubilas, 
31 Folan Avė., Norwood, 
Mass.; Sekr. Jonas Bačins-

“Darbininko’’ Radio 
Programa

šeštadienį; birželio 15 dieną iš stoties WA’AB, 
Boston, Mass., Darbininko Radio Choras, Solistai ir 
Smuikininkė, vadovaujant muzikui Rapolui Juškai ir 
akompanuojant p. Marijonai Treinavičiutei, išpildys 
pusvalandžio programą.

•Programa prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 2:30 
vai. Prašome visu Gerb. Darbininko Skaitytojų, Prie* 
telių ir Rėmėjų, šėštadienį, birželio 15 d. pasukti savo 
radio rodyklę ant 1410 kilocyęles ir klausytis gražių 
lietuviškų dainelių ir muzikos. ' .

Štai kokią programą išgirsite i *
1. Radio Stoties Pranešėjo kalba. '

' 2. Darbininko Radio Vedėjo ir Pranešėjų kalba.
3. Kelkis lietuvi ..

4. Pasirenkant..

■ 5.

6.

kas, 51 Arlington St., 
Worėester, Mass. ; iždinin
kas Jonas Alavošius, 109 
Houghton St. ir Vincas 
Vieraitis, 13 Louise St., 
Worcester, Mass. ir visi 
ratelių vedėjai.

Šių kolonijų rateliai jau 
yra prisidėję: So. Boston, 
Mašs., Norwood, So. Wor- 
eestėr, Worėester, Lowell, 
Lawrence,‘ Providence.

. J.BaČinskas 

NAUJASUARlUNINKAS 
KRISTAUS VYNYNE

Berlynas — Birželio 13 
d. — Reinsdorf amunici- 
jos ir ginklų dirbtuvėje ki
lo ekspliozija, kurioje už* 
mušta Šimtai žmonių. To
je dirbtuvėje dirbo apie 
13,600 darbininkų. Rein
sdorf amunicijos ir ginklų 
fabrikas randasi 52 mylių 
nuo Berlyno.

Reinsdorf amunicL

___________čižauskas.
Darbininko Radio Choras *

t'-x .......    ..„.Smuiko solo
Genovaitė Vaitekhnaitė 1 ■

Šėriau Žirgelį Čiurlionis.
Darbininko Radio Choras

Valia, Valužė  .........     Petrauskas.
Duetas Antanina Grabijoliutė ir

Sofija Jokubauskaite.
Lietuviškos meliodijos .................. 2... N.N.

Smuiko solo — Genovaitė Vaitekunąitė.
7.

8. - Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.
9. Pjauti linksma__ .......___ ________ ..... Pocius

Darbininko Radio Choras

Lavvrence, Mass. — Kun. 
P. Juras praneša, kad šeš
tadienį, birželio 15 d., Ro
moje, bus įšvęstas deako* 
nų Tėvų Marijonų auklėti
nis Juozas Pauliukonis, M. 
I, C., gi liepos 14 dieną bus 
įšvęstas į kunigus* Apie 
liepos 20 dieną jaunasis 
Kristaus darbininkas grįž
ta Amerikos Tėvų Marijo
nų Proviųcijon. Kartu su 
juo grįžta ir kun. Jonas 
Jenčius, MIC*, kuris buvo 
pereitais metais įšvęstas 
kunigu. ■./ ?

Pranešama, kad Jung. 
Valstybių valdžia iš $4,- 
000,000,000, paskirtų vie
šiems darbams, Massachu- 
setts. Valstybei skiria 
$160,000,000, kuriuos pas
kirsto maždaug Šiaip: mie
stams irmiesteliams per 
ERA $110,000,000; panai
kinimui skerskelių ir pa
taisymui kelių $25,000,- 
000; Cambridge namų pro
jektui $10,000,000; South 
Bostono namų projektui 
$5,006,000. \ .

G
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JUOZAS V. ČERNIAUS-
: KAS, “

baigė aukštuosius mokslus 
Boston University ‘(Bos
ton, Mass.). ir gavo Ba- 
chelor of Science ir Busi- 
nęss Admimstration Tilps- 
mus ir taipgi antrojo lei
tenanto laipsnį pėstininkų 
pulke. Jis yrą baigęs pra
dinius mokslus Lawrence 
viešose mokyklose. Jo tė
veliai Vincentas ir Valeri
ja gyvena L'awrence, Mas* 
sachusetts. Juozas yra 
vienturtis^ Tėvai juo 
džiaugiasi ir jis levais. P* 
nai Černiauskai yra uolūs 
šv. Pranciškaus parapijos 
(Lawrence, Mass.) dar
buotojai ir rėmėjai. Taip
gi yra nuoširdūs laikraš
čio “Darbininko** rėmėjai 
ir skaitytojai. - Jaunam’ 
profesijonalui, Juozui V. 
Černiauskui linkime ge
riausių pasekmių.

gaitis, 43 metų amžiaus, 
gyy. Stoughtone, automcn 
biliaus vairuotojas, sužeis-* 
tas taip pat imrtinat .

Sužeistieji randasi IJor- 
wood ligoninėje. Kaip tik* 
rai toji nelaimė įvyko nė-S 
ra žinių, bet spėjama, kacC 
pergreit važiavo irpriva-C \ 
žiavęs tiltą nebesuspėjoS į 
staiga pasukti į dešinę irC į 
trenkė į užtvarą. ’Ši nelai< 
me Įvyko pačiame vidu< i 
nakty.
KINI JA NEPRHMA 3^' 
PONIJOS REIKALAVI-

‘ .. ■ 2 : I. • ■ ' - —~ * I
Nanking— Japonija už

grobus visą šiaurinę Kini- * 
jos dalį siekia dar toliam 
Ji reikalauja, kad Kinija 
uždraustų visokią agitaci
ją prieš Japoniją; kad vy
riausybe tuojau išspręstų. \ 
paskolų klausimą; kad pa- | 
keistų muitus; kurie liecią | 
prekybą Kinijos su Japo- | 
nija ir tt. j

Kinija visus Japonijos 
reikalavimus ątmetė. Tai- 
gį dabar galimas daiktas, 
kad Japonija ginklu vers 
Kiniją priimti reikalavi- J 
mus. Vadinasi tolimuose į 
rytuose gali kilti karas. 1

Fort FairrfeM, Me. — J 
Šioje apylinkėje bulvės J 
taip atpigo, kad ūkininkai | 
jas parduoda statinėmis i 

F ųŽ 16 centų ir tai mažai I 
teturi pirkėjų* Pirkėjai su- 4 
pirkę bulves po 10 centų 1 
už statinę jas veža į krak- į 
molo įstaigas ir parduoda 1 
po 15 centų statinę. Ūki* ] 
ninkams statinė bulvių 1 
kainuoja nuo 80 centų iki j 
$1.00. Jeigu jie gautų ui J 
statinę $l£0 aroa norą 1 
$1.25 tai būtų šiokį tokr 1 
pelnas, bet dabar didžiau* < J 
si nuostoliai. 1
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VIETINES ŽINIOS garsiakalbiai

(itaTATtMlIU nėfmflavocVl. Jakžtks/J.
įZakska, J. Švagždys, V..J.RFiyiIliKČ IJskžtas,Vile}žis,A.P.Vil-UCUuflnCv kag- y. Palioniene, Gede-

— įminskiene, Cikulis, 490
Po poros savaičių' ūką- Brbadway krautuves savitų, lietingo, varginančio, rriinkdi, Bėrio (322 Broad- 

“ Ito, ir audringo orošv.j
:tro parapijos Gegužines 
tas (birželio 16 44 gali 
tušti labai saulėtas. Tuo- 
st visiems būtų gražu, 

t -malonu gr gera praleisti 
-giedrią dieną’, savųjų- tai>

iafiubjančiameJr vilio* 
-įMičiame, aptvertame go- 

/• fayje, -r- Romuvos parke, 
| Montello, Mass. To laukia 

Šimtai, o gal ir tūkstančiai 
-Gegužinės dalyvių.

Laukia Gegužines mūšų 
f ^vaišingosios Šeimininkės,, 
? gurios renka, aukuoja jr
< .gamina svečiams gardu** 
* mynus: Ponios Marksienė, 
r Wotinienė, Jeėkevičięnė,
< šlątkevičienė, Navickiene, 
į- • Jakimavičienė, Vosylięnė,. 
& , Vestfeldienė, Antanėliene, 
f Mizgafdienė, VolbrigeviČiė-

Skudrienė, Kavolienė, 
k •Jogminidnė ir kitos. E ‘ Laukia mūsų, parapijos F rėmėjai grošerninkai, ku- t ^aug Geguži*

. MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičiutė, moky

toja, moko jmuzikos planu.
Ji yra baigusi 

FAELTBSr PlAMOrORTl 
KOLldlU 

444 E, B|xth Street, 
. So/ Boston, Mass. r —

BALDUS 
perkraui- 

teme 
VISUR.

' FldtAl 
GREITAI 
SAUGIAI

way), Tonys Market, J, 
Valeskas, Mlkonevicz, J, 
Jakštas, B. Jakštas, K. S. 
Rapolas, W. Jąnuias, BuŠ- 
manas, Petreikis, Daunis.

Duonkepiai, kurie auka- 
Vd Gegužiriei duonų ir py
ragų: Plevokas, Kodis, 
Matejaška, švelnus, Lepe- 
ška, VerveČka.

Kiti parapijai prietelingi 
biznieriai: y. Skudris, Sul-. 
livan, Likas, V. E. White, 
Strigimas, broliai. Belec
kai, P. Kiburis, J; JJfiis; 
Dominikas Zalėtskas, Juo
zapas Kasparas, A/ aš- 
menskas, O. Staniuliutė, J. 
žardeckas. ‘ .

. Parapijos mylimi profe
sionalai: Advokatai K. Ka
linauskas, J. Gailius, J. 
Ciunys; daktarai Lan
džius, Kasparas.

Laukią ištvermingas 
transportacijos gašpado- 
rius p. V. Valatka, bepar- 
dayinėdamas bus’ų tikie- 
tus. Jam padeda'J.-Kum
pa, S. Griganavįčius.

Laukia Uolus gėrimų už
vaizdas p. K. Šidlauskas, 
su savo poliais gęlbinin- 
kai§: BartioliU, LingeviciU, 
Šiauriu, Kavolių.

Laukia su nekantrumu 
musų parapijos Vyčių ir 
Worcesterio (Aušros Var
tų) parapijos Vyčių base- 
balninkai lošti 1:30 vai. po 
pietų. Geriausios kloties !

Laukia -tarptautinis ra
dio prie vartų grodamas vi 
sus Svetelius palinksmin
damas, taip-pat ir du gar-. 
įiąkalbiaiF*" 
r 'LaiikiaBiaivininkai, .uo
lioje, vadovybėje p. Marijo- 
nosKilmoniutės, ilgametės 
darbuotojos, su specialiu 
štabu ir išmišlais. Ponios 
Šejefkienėj Žukauskienė ir 
panele Varžihskaitė taip 
pat yra sukury šioje Blai- 
vininkiškoje darbuotėje.

Laukia pasišventę Pran
ciškonai su stalu ir specia- 
le draugijos darbuotė. Po
nios Yosilienė, Motejunie- 
nė, Šidlauskiene, Brazaus
kiene ir Šimkienė lęhkty- 
niuojasi su kitomis organi* 
zacijomis.

JKuri laimes dovanu?
Laukia ir Amžinojo Ro

žančiaus veikli draugija, 
Jai pirmininkauja nuosekli 
veikėją panelė Majauskai- 
tė. iki Šiol ši draugija dau
giausiai yra Gegužinei pa
dariusi pinigų’ Ji užtat ar
čiausiai prie dovanos.

C Laukia ir neatsilieka 
nuo pačių uoliųjų, darbuo
tojų nė Vyčiai: Apart sa
votiškų biznių, suprantu, 
kad jie patsikviečia ‘Čigo
nų Karalaitę’. Pamatysi
me. .......

.Laukia L. R, K, . Sal
džiausios V» ; J. širdies 
draugija, kurią birželio m. 
susirinkime,^ kuli. Virmau- 
skis asmeniškai užkvietė į 
Gegužinę. Tai vienuoliktą 

‘draugiją remianti mūsų 
Gegužinę. \ ' .. ,

j Laukia ..Mąldoš Apašta- 
l^stėš draugija su stalų ir 
bilietėliai^. Komisijon įei
na ppnids. Nanartaviciene, 
Petkiehė (Brown) ir pane
lė Sąridyte, , . , .

Laukią,, oi, jaukia didysis 
| chęras suvądūart. R.Jųš- 
| ka. Ja? jis faė vienas, lą sta- 

i lui kloją savo.turtus: Skri- 
ckĮeriė, GrudŽinskąs, Mo* 
tęjuriienė, Tyirągienė, firą- 
sįeriė, , Šlątkevičienė, Va- 
lėritaitę,* Bražausk i e n ė, 

: Štrayiriskįenė, Šejęfkiene, 
Češnulierię, M. Kilmoniutė, 

i Niūronis, t Jankauskienę,

25

v

326-828 VV. Broadway 
Tel. South Boston 4618

CAMBRIDGE, MASS.; ;. v 1 , mentus priimti, . Gera pa-{j zter. s. n. žsob-r |
įEGUŽIN#’ ^ka visiems' atidėliojan< | L i Ė1? tr V I 8 į

■ ™ciaS ... |k'“’n5S‘”°A*Žii?tii|0l1T0M ET RISTAS 
Cambridge’iaus miešto ka- aktai
puošė. Gaila, kad kąikune i . - -
neva katalikai nesupranta |

, • . aso. 8. B. žsos-ii į 
LIET V VIS |GEGUŽfcS20, GE

■ ■ PROCESU
Mokytojų gra- 

žiai papuoštos
dalyvavo Jos■IHHHHHHne^ė dideli gyvų gelių pa- 
ruoštą rašančią, Visos-

, MAMERTAS KARBAUSKAS, A. B. ,
Birželio 12, 1935, Maniertas Karbauskas baigė 

Boston College ir gavo A. B. mokslo laipsnį; Širdingai 
sveikinam Mamertą įgyjusį’ši aukštą mpksjp požymį.

Mamertas yra gimęs birželio 15, 1913, So. Bošto- 
n*e. Jo tėvai Mamertas, kurs' pernai' birželio 11, mirė, 
Motina Jule gyvena. Grądūantas yra Baigęs Thoinas 
Hąrt pradinę viešą miesto mokyklą. 1931 baigė Bos
ton College High. Sėhool. O šįmet, birž. 12, Boston Col- 
legė!—Tėvų Jėzuitų Kolegiją. ., .

A. a. jo tėvelis ilgūs inėtuS vargoninkavo So. Bos- 
ton’ę ŠV. Petro lietuvių parapijoje. Sūnus seka tėvelio 
pėdomis. Nuo pat jaunystės pradėjo lavintis muzikoje. 
Paaugęs lankė Boston’o Muzikos Konservatoriją, Nuo 
1930 užėmė vargoninko yietą Cambridge’iuje lietuvių 
bažnyčioje, kur ir po Šiai dienai sėkmingai vargoriin- 
kauja. ,

- Baigęs kolegiją, Mamertas žada muzikos srityje 
■specializuotis.Jr hrifi kokią mokslą fšąį į .Ęarvardo Ur- 
niversitete. Lai Dievas padeda jaunain, jioliąm:ir ga
biam muzikui siekti dar aukštesnių mokslo laipsnių.

puošė. Gaila, kad kaikurie 
i. ______ 1.___
katalikų kaplį svarbos.

Birželio 80, Boinuvos į <4? Srro«w»y, South Bootonį 
darže ■ Mojiteilbjej įvyks 
Cambridge lietuvių para- 
pijoš dideliausias ir links- 
niiausias piknikas. Gaspa- 
dinės; jau seniai darbuoja
si, renka iš biznierių viso
keriopas dovanas. Jos už
tikrina, kad Šiemet para-. 
pijęs piknikas bue geriau
sias: būsią škanių ir daug 
valgių, Šaltų ir Šiltų gėri-,'

Sportininkai darbuojasi, 
kąd . padarytų visiems 
daug linksmumo. / Jie per 
naktis nemiega, galvoja 
naujua. žaislus. ^Atvykite# 
d, pamatysite ką Cambrid
ge lietuviai gali. ;

Visus nuoširdžiai/Klebo
nas ir. rengėjai kviečia j 
Romuvos daržą birželio 
30 dieną. ’ .• > -

į priskiriu akinius | 
kreiviu ūkis atltle* į 
pinu R ųmbUjoniž- s 

koae (akloje) akyse' Bugrqžinu| 
j fivĮĮeaų tinkamu laiku..
I L t. PAšAKARNIS, O. D. ftrys ražahčiąus' dalys ati

tinkama gelių spalva buvo 
reprezentuojamos. . J '

JVąikaį .procesijoje.' irgi 
neatsiliko, die buvo kardi- 
noliškai parėdyti,

- Po procesijos buvo ap
vainikavimas Panelės ŠvČ. 
stovylos. Atitinkamą pa
mokslą pasakė klebonas 
kun. Juškaitis.

BIRŽULIO ŠV. VARDO 
DR JOS SEKMADIENIS

$v. Vardo draugija kas 
antrą mėnesio sekmadieni 
skaitlingai eina: pijie Šv. 
Komunijos ir vakarę lan- 
.kosi;W^irmkij^si žią- 
me sekmadienyje, ’ .nors'^ir 
nepatogiame ore; daug su
sirinko. Pamaldas irsusk 
rinkim, vedė pats gerb, 
klebonas.

a” ;.

į MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

K į Moko muzikos, piano 
į ' ir dainavimo. Specia- 
į * ; les painokas duoda 

r vaikams. 
r ■ 
f * Adresas:

933 E. Broadway,
Į S0. BOSTON, MASS.

K M -ijgj

A D10 K A T * I .:

a-

rt'

JUOZAS CUNYSI
■ •> -if

ADVOKATAS
, I

414 Broadway,S. BOstoUj-Masšš
. „ ; _ r, l

' TėL So. Boston - 0948 I
'. GYVENIMO .
Tel. Parkway 1864-W f

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi- 

. ■ sua legalius dokumentus / 
$17 . £ St. (kampas Broachvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Sbu Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

ADVOKATAI ŠALNAI 
? ' DARBININKO NAME) ‘ ‘ 

; * M6 Br6adway( 1 \
\ Botdh Borton, 1£ms

1 Tel. «o. Boston 3520

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

-ADVOKATAS 
■ . 598 East Broadway, 
• SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room3 

'/ -‘ Residenčė: ‘
! 16 Thoinas Pk, Tel. S. B. 1043

■tu. jMinusin
advokAtab v t

< “Darbininko” Namb i
(antroų lutai/»Boom.1),;

1 ’ 166 Broadwajr 8o, Boston. ’ -
. ' !Ę«. ĮSo. Boston 8357

' -Bostono Ofisas: .
' W Stkte St, Room 826
- . ist Hubbani '.
, (Jyitepinjn:- 33 Rosemont. Street, 
Tel. Talbot 2878 porchestar, MdB».

Pešinas, S. K. Petkfene^kas, Z_erolienė, Znotiniėne. 
Vaiginas, Jeskevič ien e,' 
Domauskienė, Kybartiene, 
Žtirauskienė, Pr. Kibartu-/

r 
S? 
-5

s Tel. ęo. Boston 0823 . , 
,1 LIETUVIS DANTISTAS ,

IDR, M. V. C AG PER
A - *• ** y f

-1 Arti Munieipal Builchng • _
| 525 Ė. Broadway, r S. Boston j 
Š . Ofiso Valandos .* * ? 
f Nuo R iki 12 ryte Ir nuo’1.30 iki f 
s5 Ir nuo. 6 iki & vai. vakare, Ofi-B 
įsas uždarytas suhatos vakarais ir Į 
= nedėldieniais, taipgi seredomis UUQ = 
f 12-tos dieną uždarytas. j
I Taipgi Ruimu ir X-Ray |

dŽįąUsios V. . J. Širdies

susirinkime, kuri. Virmau- 
“smeniškai užkvietė į

Lietuvis Dantistas t

DR. S. 1. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) /

Tel, So„ Boston 2500 ,
414 Brbadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 iki ”12 vai 
ryto. Uuo 1:30 Iki 5 $0 po pietų ir 
huo 6 iki 9 L vakare, Šventą dienų 

pagal susiUrlmę.- «.-*

. Tel. SO. Boston 2600 .

. Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 liti' 1&‘ tino 
1:80 Iki 6 ir nuo 6 :80 iki J) r.
Seredpmls. nuo 9 iki 12 v. dienų/ 
gubotomis nuo O lkl G val. yąkąre. 
NedShojrila nuo 9 iki 12 va), dienų..

-V ; (pagal htartll - * /.

Tel. Trowbridge 6384 / '-‘T.

JOHN REPSHIS, M.O.
■ (REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso • Valandos 2-*4 ir. 6-^—8 
’ 278 Hahrard* Stroet, ■

kamp., Inman „arti Centai Są, 
, ■ Cambridge, Mass,

OUEEN ANN LAUNDRY,
. ■■ ' INC. <
LIETUVIU SKALBYKLA

Skalbiame ir proslpdine vlsokiuą 
drabužius. Mes paimame irf prista
tome di‘almžlu> yl8ur? isntp 
So. Boston, Cambridge, . Brlghton 
Dorehestei: ir kitur. Pampinkite 
ir patyraitė,' kiul gaunate patarna

vimų nepigių kalnų., ,
7-9 Ettety1 St, So. Boston

• Tel. go, Bpytbn 2928

jhonis kontrim
jr j Z; .‘^.. .-.. . » J

ItžiUkia su saldainiais: 
Jakštas, ; ValatkeviČ i u s, 
Niauronis. - z

Laukia su gudrybėmis; 
Jurgelaitis, f Tamulyn a s, 
Janulevyčius, ^aletskąs, 
Rusteika,,Janušonis, Bra- 
žauskas, Jasionis, Pocius, 
Pivari u ri a s, Nanartavi- 
čius. i ; r ’ ’
, Laukia patyliai, bet sti 

nekantrumu Moterų Są
jungos kuopa, LDS. kuo* 
pa/ Sodalietes, Lietuvos 
dukterį draugiją, visi įrys 
kunigai, veikimo komisija, 
Gegužines Rengimo komi
sija. Įžangos radio žen
klelių pardavėjai, šiiiitąi 
buvusių, esamų ir busimų- 
parapijiečių. Gerai. Telau
kia viįi ir tevažiuoją, >.

Laukia sekmadienio ir 
Gerb. Cambridge klebonas 
kuri. F, Juškaitis paskelb
ti savo parapijiečiams va
žiuoti į mūsų Gegužinę 
laimėti daiktų — daiktelių

f.waitkus
- LIETUVIS GRABORIUS. ‘ 

148* Columbia St.
> CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 788*0
Namai: TROwbridge 6484

: -J- MIRfc ■
Gegužės 29, po ilgos, 

sunkios ir skaudžios ligos 
pasimirė Marijona Jonie
nė. Palaidotą iškilmingai 
su trejomis Mišioniis ge
gužes 31, Šv. Mykolo ka
puose. Dideliame nuliūdi
me paliko dukteięf ir vyrą.

Birželio 7, < \ suvis mažai 
tesirgęs, mirė Kazimieras 
Činga.' Laidotas su bažny
čios apeigomis bįrželio 10.

Birželio 10 staigiai mirė 
Vincentas Tocionis, 67 me
tų amžiaus,, senas Cąm- 
bridge "gyventojas. Apie 
mėtai suvirs kaip jis sir
guliavo, bet vis dar vaikš-, 
Čiojo. Mirtis užklupo neti
kėtai ir nedavė laiko* nei
Cambridge parūpijos Ge
gužinei. • • . . /,

Nėra abejonės, jog yra 
laukiančių šios mūsų šau
nios Gegužinės (Reunion) 
tolymų ir artimų kaimynų 
tarpe, ir norinčių su inu* 
mis paatostogauti. Saky
čiau, net visi ‘Darbininko’ 
radio programos klausyto
jai!

Iš kalno dėkuojame mi
nioms belaukiančioms va* 
žinoti į mūšų Gegužinę 
(Reuniori). i ’ ' ' * V

čia riepaskelbtus. Gegu- 
žibės rėmėjus; paskelbsime 
vėliau. * ' Kvieslys,

DR. ROGER J. ABIZAID
Tel. Devonshire 7906 . ;•> . - ’ ■ .. & ■

OFISO -VALANDOS:

3Malden Street. 
Boston

IŠSIRENDAVOJA
Du išrėdyti,’ apšildyti kamba

riai jpit **Ū* Street vyrui arba 
moterei. Del platesnių informaci
jąkreipkitės pas A. A.> %> “Dar
bininkas”, 366W, Broadway,' So. 
Boston, Mass.- — : k.

uirfice o/ 7A«’Peace
VigokJoH rūSlae apdrnudn ir tel- 

,■?; islnęas patarflavlinajB.
508 K, Bro&vay, So. Boston 

Tel. Soą. Boetori 1761
' ’■ Besidencę: ■ V ' v- 
120 Marine Rd., So. Boston

Namątel.; Šou.Boston 2483-W

Į FOTOGRAFAI STUKAl 
-Padaro geriausius ir gražiau
sius ■paveikslus,''. Šeimyną. veg« 

tutią ir pavienių, asmenų.
JURGIS C. STUKAS

' 453 Broadway, 
South Boston; Ma«s.

Tel. Sou. Boston 2029 ,
- Tel, Nor. 0242 f 

ALENA S. STUklENfi ;
681 VVaahington Si, f 

Į Bpryąod, Mass. *

Lietuvis Anstolis — Constable
*• . _ Dimtatorius* -

ROMAN J. VASIL
Apdraudoš ir Nejudomo 

Turto Agentas .
. 409 Broadwuy, Room4
/ South Boston, Mase.

.Telefonas: Tai^ray ■ 17315-M.

PlGlil TAISOME 
.< STOGUS 

80. BOSTON BOOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadvvay 
TELEFONAI:-.

South Boston 0674 dienomis 
South -Boston 0184vakarais

JUOZAS M. mus

Į Pranešimas!
1 Mirus Daktarui Joseph Ėolzmąn (Roxbury), į1 
p toliau tęsia jo praktiką Daktaras Danicl Holzman. j f 

w Bąstono Ofisas; < . Roxbury Namų Ofisas: | 
311 Commonwealth Ave. / lė Abbotsford SU , S

L .. Tel. Kepinote 2100 . Tet Garrlspn 0793 g
A ‘ - , , ■. * > ■ * '*

Į Seąiausitt ir BeMstdtii itoir j 
I
i UBTUVIŲ GBABORItm DR 
. BALBAMtrOTOJAS .

Gyvuoji, 26-metHL, Patamavi 
mas dien< .ir nąktį.

TUIli NOTARO TEISES
• ' Ofisai: *

-asssaar’ 
113 Ame* St, Brockton, M*m, i Broekton 89Q L .dėto: , : i

! ? 888 Dorohester Are. ,

Parduodu jvsiriatuios rtkšieu 
aukjĮįMuB ir sidabriniuų d»ik- 

vtu3. kaipgi ir paUianu.' *

8G6W.Broodway
SO. BOSTON, MASS.

7Mb. Šou. Boston 3694

STANLEY
G GBIdJĄ SAVDmUUB
• Išdirbėjai gerą minkštą 

gėrimą,,

Namai: 181 D. it. B* Aorta

ĮjteaMtriį^ <;,ri h ' .?

5/.IL


DA'RBININKKB .

ATVIRLAIŠKIS
. Itatoni vielai kreipta vktQ So. Bostono lietuvių

80. BOSTON, MASS.

JONAS VALIACKAS 
75 “G” Street, ' 

Telephone South Boston 1609

BR0ADWAY MARKET 
887 W< Broadway 

Telephone South Boston 3591

K. ŠIDLAUSKAS 
. 918 E. Broactaray 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINECKAS 
$502 E. Eighth St., ' 

Tel. So. Boston 9621

davė parapijai pelno arti 
$1.800. Tie kortavimo va
karai teikia progą visiems 
dorai, gražiai, linksmai 
vakarą, praleisti. Už , 35 
centus įžangos, žmogus ne 
vien tik vakarą linksmai 
praleidi, bet paprastai dar 
ir gražią naudingą dovaną 
namo parsineši. Vasaros 
metu per karščius poilse- 
sim o rudeny tikimės vėl 
kas antrą penktadienį pa
našius pasilinksminimo 
vakarus turėti. Kun. Men- 
delis viešai dėkojo vi
siems, kurie jam pagelbėjo 
tuos vakarus įvykdinti.

KUNIGAI REKOLEKCI 
JOSE

3.i.iilS^aSIĮl illĮĮBąi^.^11 I >■■■■!■. I.II II^ UI illlli......... .i|l.r*.W.S*

Detroito Žinios1-

, Gtrs tai progą vieniems kitus 
Žinti, ąrihniąu bei broliškiau sugyvi 
remti mūs vljrų mylimą parapiją.

KlękVięno žodis, darbas, auka bus netik nuošir- 
Si priimama, bet ir labai įvertinama. Tą mūsų fver-

ąą perduosime ir visuomenei, apskelbdami jai šios 
įpilžiniskos gegužinės rėmėjus bei geradarius.

Kviečių visus i visokeriopą talk% ypač atvažiuoti.
.. Vardu Parapijos Veikimo Komisijos, Gegužinės 

Rengimo Komisijos, Vietinių Kunigų, ir Savo.
(Ūąsirąšo> Kun. PRANAS VIRMAUSKIS.
PASTABA: Jeigu birželio 16 dieną lytų, tai baž

nytinėje sąlėje, ant 5-toę gatvės, nuo 2 vai. po pietų, 
Įvykta <‘Bęano Party”, gi Gegužinė — Lawn Party,

yALGtamjJUDAIKTŲKRAUTUVBS 
i Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 
. IdioįtluiĮ daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi- 
męką, nęą jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
pątaniąųja* Nuėję | bilė kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
■ m.i » u.; "y‘ir j i ■" ju i'     ..—.i- ...    B

POVILAS BUSHMANAS
6^ Awtte.

\ Tękpltone Colnmbia 6702
$9 Savin Hill Avenue, ~
taORtaUKSTER. MASS.

45-Hampden St.,
Tel. HIGhlands 4855 
BOXBURY. MASS.

Pirmadienį, birželio 17 
d. kun. Dubinskas ir kun. 
Keidošius išvyksta į šv. 
Marijos seminariją mėti
nėms kunigų rekolekci
joms, kurios tęsis per vi
są savaitę. Gerb. Klebonas 
dėl nesveikatos yra pa- 
liuosuotas, o kun. Mende- 
lis tai išvyks sekančią są- 
vaitę birželio 24 d.

BEBgĮNS SQ. CASH MABKET 
Eęvilaa Baltraiiftnąa, Bav. 

496ęro*dwąy, Tel.S.BoBton3120

v CRABŪRIAI JOSEPH W. GASPER
trakom

• 494 E. Broadway, 
South Boston, Haas.

Office: TeL S. B. 1437 
xtoi. 158 W. 7th St 

Res.i Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dien% ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. 1. ZAIETSKAS
Graborius • Balsamuotojas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway, 
' So. Boston, Maas.

P, J. AKUNEVICHJS
/ GRABUBIUS

Jąv I6 jnepl kaip Itoturi&ms
. n id d, gaiintokai' h priei- hąmdnųg- kaitomi* tarnauja.

totkalni esant* kr^dttt:
SOUTH BOSTON'
258 W. Broadway

. Tek S. B. 4488
\ MONTELLO J

16 Intervale St. . 
’ Tel ': 4110 .

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI .

IJETUV08 DUKTERŲ DR-JOS 
rio dępBA. MOTINOS ŠVČ.

PlrĮHiniūX# —* fiva MarlrtlenB,
8555 EL 8th SU So. Boston, Mass.
Tef. So.'Botooą 1298 .

Vlce-Dlnn|ninkfi Ona SUurlęnč, 
443 E-'tfth St, So. Boston, Mass,

’ Tel. So/posto* 8422
Brot. Bait r— Brone Qwalen8,

- 29Qoul4 St, Vert Roibriry, Mass.
Tel Karklą 1^84-W

Fln. -- 'Marijona Markonlnt®, 
Si NfcVarito ĘosUndal4 Mass.

ęafk^ay 0668-W
IMInlnite -4 One StanlnlIntS,

105 WMt St, So. Boston, Mass
TvMrMari'^- bto Miifirdi«8,

■ ĮEITŪo|utihlą Rd.,8o.f Boston. Mass.
Ktarpe GtoMė —’ E. JanttlonienA

Uto fSolųiirtjI alU, So. Boston, Mass.
Drauda taYo atoilrinkljnus laiko kas 

anttt ūtafnlhlts kiekvieno mlnesto.

ŠV. JONO EV. BL.PAŠAU?IN£ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. ~‘J. Petraiudauų
24 Thornai Park, So. Bogtan, Mase. 

Vicft. pirm. — V. Medonia, >
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

Prot RaStininkas — J. GUneckis,
5 Thomai Park, So. Boston, Mase. 

Fin. Raitininkas — Alto Nevieta, 
L 1G Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Masn. 
Marfalka — J. Zalkto,

7 Winfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laika susirinkimus kas tre

čia nedfildienl kiekviena mfinėsio.
2 vai. po pietą, Parapijos salūj, 482 
K. 7th SU So. Boston. Masst.

7:30 vaL vakare, pobažnytine) sve
tainėj. . ‘

Visais draugijos reikalais krelpkitfls
wut protokolu raitininke.

KUN. JUOZAS JASAITIS, 
gegužes 13 dieną įšvęstas į kunigus.. Jaunas Kristaus 
Darbininkas Pirmąsias šv. Mišias atnašaus ‘šv. Al- 
phonso lietuvių parapijos (Baltimore, MD.) bažnyčio
je sekmadienį, birželio 16 dieną. Sveikiname ir linki? 
me Dievo palaimos.
KUN. JUOZAS JASAITIS

Pereitą ketvirtadienį, 
Baltiriįorės Katedroje liko 
įšventintąj į kunigus klie
riką s* Juozas Jasaitis. Ku
nigo Juozo tėveliai gimę 
Lietuvoje: abudu paeina 
iš Sintautų •parapijos j 
Duobiškių kaimo. Motinos 
pavardė po tėvais buvo 
Marcele Taujanskaitė. Tė
vas Jurgis Jasaitis pasimi
rė kovo 8 d., 1915 m. Mo
tinėle viena turėjo rūpin
tis kun. Juozo mokslu ir jo 
kitais reikalais. Kliu. Juo
zo. kelionė į kunigystės 
luomą buvo sekanti: Pra
dinę Šv. Petro mokyklą 
užbaigė 1923 m. šv. Ka
rolio Kolegiją lankė nuo 
1923 m. iki1929 m., o filo
sofijos ir teologijos mokė
si Šv. Marijos seminarijoj, 
Baltimoreje. Po 20 metų 
mokslo, vargo ir storonės, 
galutinai kun. Juozas tu
rės laimę savo parap. baž
nyčioje atnašauti šv.^ mi
šias sekmadienį, birželio 
16 d. Nuoširdžiai sveiki
name kun. Juozą ir linki* 
nie jam ilgiausių darbuo
tės metų Kristaus vynynel

DAR VIENAS MENDE- 
LIS UŽBAIGĖ KOLEGI

JĄ

Kun. Dr-o &ėndelio jau- 
niausis' brolis Krizosto
mas, pereitą penktadienį 
gavo B. S. laipsnį iŠ Mount 
St. Mary’s Kolegijos, Em- 
mitsburg, Maryland, už
baigdamas kaip antras ge
riausias ir gabiausias mo
kinys savo klasėje. Krizos
tomas per visus savo 4 ko
legijos mokslo metus bu
vo žinomas kaip. įžymus 
“foot-bolninkas”. Dėl sa
vo gabumų tame žaisle jis 
buvo paliuosuotas nuo vi
sų mokslo iškašeių, taię; 
kad savo darbu jis atsitei
sė už visas mokslo išlai
das, Tas reikalavo daug

ŠV. ALFONSO PARAPI
JINES MOKYKLOS 

UŽBAIGIMAS

» Sekmadieni, 8:30 vai. ry
te bus atnašaujamos šv. 
mišios intencijair visų Šį
met baigiančių Šv. Alfon
so mokyklą vaikučių. An
tradienio vakare įvyks iš
kilmingas mokslo metų už
baigimas. Sesutes moky
tojos rengia gan plačią 
programą tam vakarui. 
Šjmet tik 13 mokinių te- 
užbaigs parapijinę moky
klą — tai bus gal mažiau
sia klase mokyklos istori
joj, bet tikimės, kad 1936 
metais šis skaitlius bus 
padvigubintas. Tą patį va
karą bus išdalintos, dova
nos už įvairius atsižymė* 
jimus mokslo metu.

DARBININKO REDAK
TORIUS LANKĖSI BAL- 

TIMOREJE

Telephone 
SO. BOSTON 

1658

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

DAJ?BIJ<ip()<AS
■ . ' . ■ (¥HE WORKĘB)
i’ųblished every Tuesday and Friday except Holidays siidh as 

Yeaį Good Friday, Memorial Day, Independence Day,' 
Labor Dąy, Thanksgiving and Chtistmas

-- -------- ------ by-------------------| 
SAINTJOSIPH’S LITHUANIANB.O.ASSOaiATIONOF LABOR 
Entfefea iėcond-dam mąttei* Sept 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Masa. undeę the Act of Marčh 8, 1870
Acceptnnce fof malllng at spėriai rate of postage provlded forinSectlonllOS 

Att of October S, 1917, authoriitod pn Jnly 12, 1918
StfĖSCBIPTlON RATES: ------- ----------------

Domertlc ............... 84.00 'Amerikoje metams .........
Foreign- jretrly ........... . 15.00 Uiteleny metams ..............
Domfcfltlc ones per week yėarly >2.00 Vieną kart savaitėje metams . . 
Forėljfn oneb bef week yearly.* >2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams

Automobili? ir^Trofo 
Agentūrai

Taisome visokią i&nrbysčlą* auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl- 
mo Vieta:- 1

1 Hamlin Street /* 
ir E. Eighth St.Z

SOUTH BOSTON, MASS.
Jos. Ao^očiunot # P«ter Trečiokas 

savininkai

PRENUMERATOS KAINAS 4 
_____ _ : ........... Hoo
Ufcsleny metame ............... . 15.00---------- j 12.00 

*2.00

' «M W»rt Bro*dw»y BJk"“h »*““<
Telephone South Boston 2680 /

LIETUVIS GUBOMIS
CHARLES GRASAS 

(KAZYS 0ASAS) 
Oiisas: 409 WfoUor St 

.. Teis Univendiy 4116 

Namai : 167 Waihington St.
Tel;

Univeraity 4116

Univereity 9221

Cambridge, Mass*

Visai netikėtai padarė 
mums labai malonų sur- 
prizą p. Antanas Kneižys, 
Darbininko redaktorius, 
/pasukdamas i musų kolo
niją. penktadienį, birželio 
1 d. Jis atląnkė mūsų 
gerb. Kleboną ir kitus pa-, 
rapijos kunigus, taip pat 
ir artistus čižauskus. Te- 

— _____ —------- ko jam atsilankyti į para-
pasišventimo,v daug storo- pijos choro repeticijas ir 

kad užbaigti savo ten pratarti kelis žodžius
i. choro narius. P< Čižaus-
kas kaip ir atsilyginda
mas p. Kneižiųi už kalbą 
prašė,choro sudainuoti po
rą dainelių, kurios meniš
kai buvo išpildytos. Ryto
jaus dieną p. Kneižys ir jo 
draugai iš Bostono dalyva
vo šv. Alfonso parapijos 
ANTROJE šv. kelionėje į 
Pranciškonų Vienuolyną 
Washingtone. Apie p. 
Kneižio tos Kelionės įspū
džius neteko man sužinoti. 
Turime viltį kad artimoj 
ateity musų kolonijoj bus 
galima surengti katalikiš
kos spaudos savaitę, kurią 
minint būtų labai malonu 
turėti musu tarpe p. Knei 
žį. Lauksim gerb. svečio 
atvvkstant. . ‘

BAltimores Kronistas.
x ' - • ■

j. M. VYSKUPAS MATU
LIONIS BALTIMOREJE

Visai netikėtai, gegužes 
27 d. turėjome laimę dar 
kartą matyti J: M. Vysku
pą Teofilių Matulionį Jo 
Ekscelencija drauge su 
kun. D-ru Končių, Mount 
Carmel klebonu, važiuoda
mi su reikalais į Washing- 
toną, aplankė mūsų Klebo
ną kun, Lietuvniką, kurs 
buvo ligoninėje, kuomet J. 
M. Vyskupas viešėjo pas 
mus pirmą kartą kovo

nes, j 
kursą antroje vietoję. Kri
zostomas tik užbaigė 21 
metus savo amžiaus : jau
nąs, pilnas energijos, ne
žiūrint kurią mokslą šaką 
jis pasiskirs toliau studi
juoti, laimė jam yra užtik
rintą, jei tik ir toliau 
dirbs su tiio pačiu uolu
mu. Krizostomai, tavo ta
balais visuomet tebūna 
EKCELSIOR!
PASKUTENiŠKORTAVI- 

MO VAKARAS
Paskutinis šia sezono 

kortavimo vakaras po glo
ba ir naudai šv, Alfonso 
parapijos mokyklos įvyko 
pereitą penktadienį, birže
lio 7 d. Dėka mokyklos 
vaikučių pastangoms, o y- 
pač mokyklos Sesučių rū
pesčiu, gana gražus skait
lius dovanų buvo surink
ta. Vakaro tvarka ir kiti 
vakaro sunkesni darbai 
buvo atlikti ponios Stepo- 
nės šilanskienės ir ponų 
Juozo ir Kotrynos Kveda
rų. Dėl Šilto oro, žmonių 
buvo neperdaugiausiah 
bet vakaro pelnas visvien 
pasiekė $80. Kaip teko 
girdėti nuo kuri. Mendelio 
iš sakyklos rieręitą sekma
dienį 20 kortavimo vaka
rų, kurie buvo surengti 1* 
vairių parapijos darbuoto
jų pereitą veikimo sezoną,

šv. Hettto tAKAPiii
Visa pereita savaite bu-; 

vo lietinga, bet atėjus sek-: 
madieniui saulutė uŽšildė 
ir visus iškvietė į pikniką 
parapijos, kuris buvo la
bai sėkmingas. Labai daug 
žmonių suvažiavo ne tik 
iš Šios parapijos, bet ir iš 
Šv.. Antano parapijos Ir 
kitų apylinkės parapijų ir 
kolonijų.

Dėkojame visiems daly
viams ir atsiprašome už 
trukumus. Mes nesitikėjo
me tąip gausios publikos, 
Malonu matytį kad lietu
viai taip gausiai suvažiuo* 
ja į paręngimus ir links
mai su savaisiais pralei
džia laiką,

---*----------------------- i .Į-.- ...■■■ .g.yi.—_  ■

G. Kontoras sunkiai su* 
sirgo. Jo Vienas šonąs su* 
paraližuotas. Jfis susirgo 
tuojaus po laidotuvių a. a. 
Jurgio Brazinskio, Rodos, 
kad ta nelaimė jįm paken
kė. Yra maža viltis, kad 
; is pąsveiką

. 1,1 M"T1 r?

Mykolas Reskevičius po 
dviejų operacijų yra Sun
kiame padėjime. Jam pa
darė operaciją 'dėl patrū
kimo, bet kartu ir. appen- 
dicitis, nes buvo pradėjęs 
trukti. Yra viltis, kad jis 
pasveiks.

y - <
' / / -

Ona širvidienė turėjo 
tonsiis operaciją, kuri; ro
dos, pavyko.

... ........ *1' ■IV'L'l ’ .

Pereitą šeštadienį įvyko 
trejos vestuvės. Pranas 
Eluskis apsivedė su Alena 
Hendlęr. Vestuvių bankie- 
tas įvyko pas patėvį vAleką 
Misevičių, kuris su savo 
posūniu aprūpino jaunuo
sius taip, kaip.tįkrasHė- 
vas. Jaunavedžiai apsigy
vens pas Misevičius.

Taipgi priėmė moterys
tės Sakramentą Jurgis 
Bielis ir Oną Karutė. Buvo 
labai iškilmingos vestuvės.

Liudininkais buvo be
veik visi jaunavedžių bro- 
liai ir sesers. Buvo-ketu
rios seserys ir brolis;'jau
navedžio ir jaunosios se
suo. Vestuvių balius įvyko 
pas jaunavedžio motiną 
Bielienę. • ’

Trečios vestuvės įvyko 
tarp W. Schwartz ir Onos 
Bokeniutės.; *’

iŠ GleVeland. Dalyvavo ir 1 
klebonas pietuose. Visi 1 
jiem linkėjo ilgiausių me* 1 
tų ir linksmo gyvenimo, j

Užsibaigus katekizacijoa | 
pamokoms buvo surengtą^ 1 
vakarėlis. Klebonas paąįę j 
ke trumpą kalbelę, rag$* i 
damas sugrįžti | pamokas J 
rudenį, pareikšdamas, ką$ j 
per vienus metus mažai kį | 
galima sužinoti apie tikt 4

Jonas Laucius ir jo žmo- 
na minėjo savo dešimties 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvęs. Tą dieną baž
nyčioje atgiedotą jų inten
cijai šv. mišios. Po mišių 
įvyko puota. Dalyvavo jų 
artimieji giminės ir pažię- 
tami ir iubilejątus apdo
vanojo dovanomis. Daly
vavo ir jo brolis su žmonp 
iŠ Kenosha, Wis.,. svečių

mėnesį. Jo Ekscelencija 
atrodo sveikas, pilnas e- 
nergijos, ir savo pasikalbė
jimuose negali atsidžiaug
ti tais gražiais įspūdžiais, 
kuriuos jis įgyja lankyda
mas įvairias Lietuvių ko* 
lotai jas Amerikoje. -

Telefonu:

JONAS OBEOUCnS
Oratoriai 'ir Eali^huotojaB

ti aukštesnio mokslo tikįh 1 
boję, kad išmokusios gąlfc I 
tų diokytojauti. Po to vj|- į 
soni mokytojom įteikė da- j 
vanas ir nuoširdžiai dėkeį* 1 
jo joms už gerą darbą, šio-1 
je parapijoje išauklėtoj j 
mokytojos buvo šios: Oną 1 
Niceliute, Agnieška Barą-1 
hauskaitė ir Juzė Klanam}- 
kiutč. Be to buvo penkios ’ 
mokytojos iŠ Katalikiškoj -i 

Instrukcijų Lygos.
• ... ... i"’ m ’

Jaunimo draugijos susi* ; 
rinkimas įvyko pereitą sa
vaitę. Tame susirinkime = 
nutarta keletą svarbių dą- į 
lykų. Alena Malinskiene į- ■ 
nešė, kad Jaunimo draugu ■ 
ja suruoštų pikniką para- J 
pijos naudai. Ji pritari, I 
kad" sudarytų fondą dėl M 
taisymo naujų stacijų baj*.] 
nyčioje. Jos įnešimas buvo j 
vienbalsiai priimtas. Klę-1 
bonui yra labai malonp j 
kaip mato tokį pritarinR 'J 
iš jaunimo draugijos. Nų- 
tarta pikniką rengti liepęs 1 
28 d. Paremkime jaunimu 
gausiu dalyvavimu, nes tąi • į 
daroma- parapijos gerovei. ■

Kitas nutarimas, kad ni-1 
riai, kurie nesilanko į susi- ■' 
rinkimus nors ir yra už$-! 
mokėję duokles, bet nepa-. 
siaiškinędelko nesilanko į 
sušlmkimuš; lieka išbrau
kti.

S. Vasiliauskas įneše, 
kad pabaigoje Šio mėnesio 
surengtų išvažiavimą. Jai- 
nimo išvažiavimai visuO- ■ 
riiet būna linksmi, tai įr 
šis bus linksmas. *■ *. - • \ Į •' , - - • * 7

Sekmadienį, birželio į6 
dieną Sodalicijoš draugi
jos narių ŠV.. Komuniją. 
Visų narių pareiga daly
vauti. Parodykime tą gra
žų pavyzdį kuris taip rėk 
kalingas.

: Jaunimo chorų prakti
kos nebus pertrauktos ir 
vasaros metu. Abu choriu 
Šeštadieniais turės prakti
kas. Didysis choras per 
liepos ir rugpjūčio mėne
sius neturės praktikų.

' ■ t;. - ’ U ' '

Šv. Petro draugijos susį- 
rinkimas ^ yra perkeltąjį 
nuo pereito sekmadienio į 
birželio 16 dieną, tuojaite 
po vėlybų šv. mišių. Pe»* 
kėlimas įvyko dėl pikniko ,

šios parapijos ilgamete 
rėmėjas, Vladas Jurgelafe 
tis atidarė puikią užeigą^ 
Sprmgwells 'Avė., kur ka
da buvo Stankai. Užeikite 
ir ten būsite maloniai pri
imti. Ten rasite ir Antataą 
Stankų. Ką mes darytume 
be Antano. . j

CHAS. į. KUCHAUSKAS 
LIETUVIS GRAB0RIU8 

ir ' ars.
Md.

Laidotuviee patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabua paruoša, 

Nuo tf5-4100-ąiW ir

šios parapijos klebom®. 
gavo laišką nuo kun. Jo-į 
naiČio. buvusio šios para
pijos klebono. Kun. Jom&j 
tis praneša, kad jis živįg| 
laiku mini savo sidabrinė 
kunigavimo jubilėjų. JK 
dabar klebonauja BUirj 
Nebraska parapijoj, Jei^t 
kas iš jo būvusiu paw3*l 
,1ie«hį norStų pasiusti jUA 
sveikinimą ar linkėHmuhj 
tai terašo Šiuo adrtinij 
Rev. G. Jonaitis, 200 
fax St, Blair, Neb. Čii 
vo pasklidę# gandas, 
kunigui Jonaičiui nupi 
ranką. Netiesa.

►ją?



I

ikslai, o organi- 
į, yra tiktai prie*

jaliau ir nede- 
idb”, nes, gir

les; Radiofone'Ęutęikianii ne monotonįSki.ikyrua pro- 

ytigyvaiįr ongmąįiai, yermą klausyto- 
? Kur tada dingtų visi tie inkompetentai, kurte da-

kreipiamas nuo < 
kad netrūkdavo.

. 1

n-
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Analizuodami mw katalikišką veiklą Amerikon 
visados prieiname išvadą, kad Bąums verkiant trų- 
a pasauflonių inteligentų. Ta saująlč, kurią turfcne, 
l susisuietusi nrie laikraščių įr pernelyg apkrauta 

riąi akcijai pasauliečių vadų kaip 
idų kokia gįakcijat Mūsųėiliniąi 
lai gerą medžiagą ir dirba fiteijuo- 
planingos direktyvos toji nepasię- 

da. Reaultątė turime būrius ir net pulkus darbuoto* 
ų, uolių, pasišventusių, ištvermingų, bet be tikslios 
Kteligentftkos vadovybės nepajėgiančių išeiti iš vįe- 
anįo veikimo ribų. Tuo būdu musų katalikiškoji ąkci- 

f ją panaši į pripuolamą, atsitiktiną būrių kovą, be 
gtrategįško Sąryšio. Drąsa, narsa, uolumas —• tai bū* 

? tini eilinio kareivio ypatumai, bet be,vado * inteligen- 
g' to direktyvos tie gerų kareivių ypatumai tai tik įran- 

kiąi be galvos: jie nelaimės kovos. Be vadų — mes A-
V taerikos lietuviai kataliką! sveiki dingę. .

Bet kur jie dingo? Ar mūsų išeiviją, jau tiek berg- 
dŽia, kąd neįstengę prisiauklčti inteligentų? Taip, in- 
riigentų ar bent kandidatų į inteligentus mes turime 

: daug, bet jie lyg kaip įr ųe mūmškiai. Nė tąį lįetuvįąį, 
ne tai nelįetuviaį* Gąl juose lietuviškos dvasios įr ne- 
maža, bet sunkiausią kliūtis jai pasireikšti yra ta, 
kad mūsų inteligentai nemoką ąr labąį-silpnąi moka 
lietuviškai. Yra įr gerų norų čia gimusių inteligentų.

Jie nęretų su lietuviais veikti, kartais net pasirodo 
mūsų imuose, seimuose ir prakalbose. Kartais 
net patys mėl ‘ ‘
kus. Įnfeligenta nemokąs kalbos sukelia tikrą gailes- 

* • ’ pw ji j&Ug ginčių, plačių ir prąkū- 
tinkamo būdo joms išreikšti, jam nė- 

ra galįmybčs parodyt savo iiąilavinimą. Sumišęs ir 
nuraudęs, jis nori kogreičiausia* baigti ir klausytojai 
lengviau atsidūsta,’ jam užbaigus. Bet visiems be ga
lo gaila lietuvio nemokančio lietuviškai. Mūsų širdyse 
kyla skaudus klausimai: kas čia kaltas? Kas nepada
rytą? Kas darytina? Kaltininko tur būt nesurasime, 
nes nieks nenori juom būti. Greičiausia — vįsi dalinai 
kalti, neišskiriant įr patį nemokanti lietuviškai inteli
gentą, nęs yra Juk; ir tokių, kurie tokiose pat aplinky
bėse lietuviškai vis dėlto išmoko. Kąa buvo nepadary-

vandeny, ir jie tai puikiai žino; žino, jog tą pati mo
mentą, kada jų pučiamas nesantaikos burbulas 
sprogs, jie kris, neras partijos, į kurią galėtų dar sy« 
kį persimesti, mirs visuomeniniu atžvilgiu ir Lietu- 
Vos istorijoje bus palaidoti greta “vilkų’5 ir Čemoso- 
tepcų.

Ir jie kąįp galėdami laikosi, priemonės nesvarbu* 
s Jų laikomos nuotaikos išdavos jiems dar mažiau rūpi.

Yra ir mūsų suirzusioje atmosferoje atoslūgių. 
Rodos kartais, kąd jau,jau bus surastas modus viven- 

Valstybė susitaikys su Bažnyčia, bet kur tau’Eks- 
kairieji, pataikūnai ir baubų putėjai nespaudžia. Kaip 
tik tuo momentu,, kada mažiausiai to lauki, jie sugal
voja ir išpučia kokį nors nereikšmingą mažmožį, ir.

Aišku, kad reikia auklėti kodąugiąusia lietuvių in
teligentų, kad jie ne tik būtų mums nesvetimi, bet ir 
paliktų mūsų išeivijos vadais. Tam Jau turime įstaigą 
— MarianapoJio Kolegiją Thompsone. Ten mokosi viįi 
80 lietuvių studentų ir jie vįsi auklėjamų lietuvių dvą- 
šio j, Kuriebaigs tą Kolegiją, tie lietuviškai mokės ne 
tik prakalbėti, bet ir rąžyti. 'Jau dabar jie pratmąml 
rąšytį straipsnius, kurįąfe užpildo ne vieną kątalįkiš- 
.ką ląikraštį. Tai busimoji katalikų pajėga, Tuo budu, 
ačiū Tėvų Marijonų pasišventimui ir heroiškoms pas
tangoms, ? mūsų išeivijos gyvavimas dar ilgam bus už- 
tikmtas, Jei tik Jų vedamą Mąrianapolio Kolegiją 
tinkamai parenįsįmė. 1 , K.

Tadas Venta ’

SOUDARUMAS - AR PRAMOGA?
________ __________________________________________________________________ T-------T-------- -------------------------------------------- 4—-----------—------ —------ ——-------- -------- -------- ;  

/_________________________________________ 'a • I v--------------------------- ■ .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . -,4.,

Pąnem et circense! — jaukdavo Romos liaudis.»aukšto j ąpaęią — pagyrimą! įr paaukštinimą;: valdi- 
Bu duona Visaip būdavo, kaip dievai davė, bet Romos‘ninką kelią į aukštesnę kategoriją įr į didesnę vietą, 
Cezarai ir diktatoriai gerai suprato, jog be cirko pra- j kad galėtų plačiau išvystyti sąvo organizacinius talen- 
mogų Ms rimtąi minios galvoti ne tiktai apie duoną, tus; mokytoją — iš kaimo į mteetūM ur mi^Utą, kur

r bet ir apie kitus savo skurdaus gyvenimo trūkumus, gyveną jos vyras, ąr jo paną, kur yra kelių komplek- 
ir gali kartais dieviškąjį cezarą begalvodamas net nuo tų mokykla, kurioje gąli kartu dirbti vyrąs ir žmona. 

£ soąto nuversti; todėl, kokia ten bebūtų dievų vąlįa, Kartais ne veidmainiavimas kaipo toks, bet gyvi šęi- 
( Cezarų vąlia.bųvo, kad minių galvojimas nuolat būtų myniniąi reikalai priverčia žmogų apsimesti “veįkė" 

' duonos prie cirko pramogų. Ir jų riie- ju”. Atmosfera palanki visokiam apsimetimui —• “do- 
_____ __ _ ...... trąm” ir nedoram. Trūksta tįk nuosirdurno ir sponta-
Ir šių dienų diktatoriai nieko neišmoko, ir nieko niškumo.

< neužmiršo, ypač neužmiršo, kad miniai ‘nubpvytį’ yra i Taip tai yra organizuojami “sūnūs”: tautininkai,
' būtinai reikalingi circenses. Tiesa, šių dienų “cirkuo- jaųnalietuviaį, skautai, vilkiukai ir paukštytės. Bet 

' še” gladiatoriai nėsikauja, panteros dąr negraužta jra U? “posūnįąį”: pirmoj eilej — ateitininkai, paskui 
L krikščionių kankinių, tačiau ir dabartinių diktatorįš- pavasąriniųkaį įr angelaičiai. Valdininkui ar mpkyto- 

pramogų’ tiksiąs' pasilieka* tab pats: nukreipti pį- jai dirbti su Jais, o ateitininkų atveju — jų neperse- 
JjeČių dėmesį nuo skaudamųjų gyvenimo opų, nūo sie- kioti,^Būtų “smertelniausias griekas”.-Mat, jie visi e- 
tejimosį jas pažinti, jas gydyti savo sutelktine inicią- są “kr- dempkrątaM Pavojingiausias esamająį tvar- 

: tyva. j. / 1 kai gaivalas! Karjera drąsuolio, kurs išdrįstų jiems
Antai, Hitleris laksto po Vokietiją, kalbą trąkias padėti jų organizaciniame darbe, nebūtų vertą nė su- 

r kalbas, verčia kareivius įr smogikus mąršuoti ir dai- puvusio cento.
mioti karingas dainas, nebrokija įr tokiais baubais, | Tie baųbinįnkai ir pataikūnai nuteikia ir tąuti- 

s. kaip mažyte Lietuva, marsiškai nuteikia visusVokie- — — J- -•----- ----- —-------------------------
• ■ tigofi radiofonus įr spauda, q visa tai daro tam, kad <

pilietis per tą dūkų “cirką5* nematyt}! karčios gyveni
mo tikrovės, kad savo nepasitenkinimą įr neapykan
tą kreiptų nė į tikruosius tų negalavimų kaltininkus 
į* priežastis' ir ne į tuos, kurie dedasi visažinančiais 
ir visagaliais tų negalavimų gydytojais, bet jų pagy- : 
dyti nesugeba. Negalvok apie savo bedas, eik į dcįr- . 
ką” ir garbink vadą ir jo sikofantus.
į\ Teatrališkumą mėgsta ir Mussplinį, tik jis gud
riau už Hitlerį vaidina. . .

Lietuvos “cirke” vaidina dvejopos rūšies, labą; 
nemeniški, “artistai”: specąi, moką kam reikia įsila- 
hiąti Sava tautininkiška, nors ir visai nenuoširdžiu, 
veikimu, ir specai baubų leidėjai, tiksliau, vieno, krik
ščioniškai demokratiško,baubopūtė jai. Juos trumpai 
vadinsiu baųbininkais. 
b' Tik bauhininkai vieni nežino, nenori žinoti įr ne- 

! nori; kad kiti žinotų,-jog kr. demokratai, kaipo butžu- 
“ azine parląmehtarine politinė partija yra mirę ir x>ą- 

Jąidptl ųe .tiktai Lietuvoje, bet ir kitur; jpg.krįkščid-
7 nijos' sąmonėje dygsta sąvoka tokios demokratijos, 
J kurios pagrindąn būtų padėtas ne nežabotas, kapitą- 

. fizmo nužmogintas inmvidąS/bet. asmens ir kolektyvi- 
nes bendruomenės sąveika, tokią sąveika, kuri laiduo
tų pilnutinį asmens tarpimą ir neleistų nei individui, 

į ąr oligarchijai, pavergti asmenį •ir bendruomenę, •nei 
bendruomenei nuslopinti asmenį ; o tokia santvarka y- 

; lygiai priešinga tiek kapitalizmui su jo tariama 
Į*““ tiek komunizmui,' tiek

P diktatoriškam fąšizmųi. Tie bąubininkai nėra girdėję 
lįęį'amę tuos jaųnųjų sąjūdžius, kurių ypatingai daug 
yra Prancūzijoje, ir kurie ieško kelių j tą naują, krik- 
įiioi , asmeniu atsirėmusią ' bendruomeninę san- 

tVarką. jiems yra patogus a.* ą. kr. demokratų baubas, 
jie juo operuoja, juo, baido politinius Lietuvos kū

dikius, kurie jau seniai visi yra išmirę, tikriau sakant, 
virtę cinikais, besiklausydami baubininkų pasakų. Jią 
riniškai juokiasi; /
: ‘ Įdomu, kad’tūlas nuoširdus,., neapsimetęs tąutį- 
niekas nesibaido nei nėsamųjų kį. demokratų, nei ku* 
higų; nei vyskupų, ir net nei ateitininkų ir ramiai dir- 
ba savo darbą, orgapizačinj, ar kuri kitą. Bet papras* 
Ui apSimeteliai nustumią tokius į užpąkalj. Apsimetė- 

; Hkms rūpi pašaliniai, savanaudiški tikslai, o organi
zavimas; sakysim, tokių ląųnalietuvių, yra tiktai prie* 
moųė tam savanaudiškam tikslui pasiekti. Svarbu tuo 
“darbu” kam reikiant jsiląbinti. Todėl dažnai naujos 
kuopos organizacinis susirinkimas įvyksta triukšinih- 
gai, su įptfHk&lbbmie/ bet aisąs jų veikimąs tevyksta 
popiery. Bet to ir užtenką. Gali pasigiri sfcvottmog^

■ hiarn viršininkui, tas atraportuos aukščiau, tas dar 
aukščiau — ir “skaitlinga“ tautįninkiškoji orgąniza- 

■. ši ja gyvuoja... statistikoje, tautininkų spaudoje ir ra- 
‘ dfcfone. Iš ąpačios į aukštą eina pasigyrimai, o Iš

PEHNSimHUOS 
ŽINIOS

»HI1O>H. M.
ŠIMTMETIS PMĄNW8

Sbenandoah’o miesto 
šįmto metų sukaktuvių 
proga buvo surengtas mil
žiniškas pažangos parody
mas- Siame parodyme, da
lyvavo suvirs 3,000 miesto 
mokyklų mokinių. Atšilau-, 
kųsįęji pamatytį to paro
dymo pripildė “Memorial” 
parką, kad net • sėdynių 
buvo sunku rasti, 

šiame pasirodyme pasi
žymėjo lietuvaites. Paro
dymo karalienė buvo lietu
vaite — Alešė Pužauskai- 
te, dvi kitosValerija 
Bajoriutė ir Izabelė Ąrdic-„.' 
kaitė buvo jos patarnau
tojos. Taip iŠ šešių išrink
tųjų vęsti tą parodymą, 
trys buvo lietuvaites.
' Kaip lietuvių tautinį šo

kį išrinko’ ^klumpakojį”. 
Daugelis lietuvių mokinių 
dalyvavo parodyme. .

dr; m. m s. romęiką 1
Marė M. S. Romeikaitė, 

duktė pono ir ponios Ro- . 
meikų, senų parapijos gy
ventojų, baigė gydytojo 
mokslus Pennsyivanijos 
Medicinos kolegijoje, Phi- ' 
ladelphįjoje.

Naujoji gydytoja yra 
visų lietuvių gerai pažįs
tamą. Prieš eisiant kolegi-' 
jon mokė katekižąciją ir 
lietuvių kalbą. Baigė She- 
nandoah’o viešą mo'kyKlą, 
paskui įstojo į Pennsylva- 
nijos Valstybės kolegiją ir 
Seton Hill Kolegiją, Green- 
sburg, pa. -Ten pabaigus \ 
mokslūs, įstojo į Moteyų

kolegijose pasužymėjo są-,4 
yo gabumu mokate* $ 
- Dr. Rbmeikaįtė atliks sa- 
vo ‘ūnterneship” Ęitzge- \ 
rald Mercy ligoninėj, Dar- ■ 
by, Pa. PąriŽymės kaįp 
pirmoji mpterte * gydyto
ja ten atlikti savo “inter- 
neshįp”.

Visi draugai-ės linki Dr. 
Romęikaitet kuogerįąusįa 
pasisekimo. , ;

Kun. A. J. Degutis nuvy
ko į šv. Karolio seminari
ją atlikti metines rekolek
cijas.

Diakonas J. Sųkevičįus, 
šįmet įšventiptas diakonu * ‘ . 
klier. j. Gaųdinskas įr 
stud. J. Gibaš, grįžo ną- , 
mon praleisti atostogas.

i Darbai su š|o mėnesio 
pradžią pradėjo gerėti. 
Per visą šitą mėnesį, lig 
Šiol, veik visos anglių 
kompanijos dirbo savo ka- , 
tykiose, Shenąndoąh’o a- 
pylinkėse. Tikimės, kad 
darbąs koilgiausiai tęsis.

Novenos prie šv* Dva
sios ir Šv. Antano, kurios 
buvo laikomos mūsųbaž- 

1 nyčioje pasibaigė. Per vi- 
> są novenos laiką, dange* 
Įlis žmonių atsilankė baž
nyčion dalyvauti pamaldo
se. •r ■ *'

Dabar pamaldos, kaip 
paprastai birŽelyj, bus lai*, 
komos trečiadieniais, pen- 
ktądįęniais ir sekmadie
niais prie SaldŽiausioa Jė- 
ząųsBirdięs.

PHIUDEMl, PI.

VVJQ XX xopuvxo, J.1,
a jau vėl atmosfera įkaitusi iki raudonumo. Nei 

kad nepriieia prie santaikos ir konsolidacijos, 
kiek tatai nuo jų pareina, 0 reikia pasakyti, kąd parei
na labai daug, nes trūkstą stambių asmenybių lemia
mose vietose, o tos kurios ten yra, lengvai duodasi 
jiems nuteikiamos.

Jiems visai nerūpi jų skleidžiamos nuotaikos iš
davos. Karjeristams niekad nerūpėjo. Apres nous te 
deluge, kad tik taunta būtų gerai/ Tiems “tautinin
kams” mažiausią rūpi-tauta. Didelis čia daiktas, jef 
tą nenuoširdį, monotoniška,^ įkyri propaganda bergž- 
dina Ir ątrofina tautos mintį ir kūrybingumą, užmuša 
iniciatyvą ir originąĮumąj jei tas savanaudiškas fa- 
rizaiamas maitoja tautos būdą doroviniu * atžvilgiu, 
pakerta jos moralę. Svarbų karjerą.

Tik kilnios sielos ir’pubširdus žmogus tesugebą 
įvertinti ir įsigyventi j tai, kas yra kilnu ir didinga, 
tik toks žmogus tenori ir tepajėgia įsigąlvoti ir įsigi- 
įiųtį į mūsų gyvenimo gelmės, pastebėti ir pajusti, jo 
teigiamybes ir neigiamybes įr visa savo siela atsiduo
ti kūrybiniam darbui. Tokių žmonių yra, jų darbas 
sunkus, bet jie dirba ramiai, nesigiria, netriūkšmąu- 
ja; retai kas juos tepastebi ir, tik jiems mirus, kai kas 
truputį juos pagiria. Mūsų drumstėjai nėra nei kilnios 
sielos, nei nuoširdūs. Bet kilnių ir net didžių žmonių 
juk esame turėję. Jie yra mirę. Reikia minėti jų miri
mo ir gimimo sukaktis, jubiliejus. Ir jie minimi visu 
Volųmū- čia apsileidimų nėra. Trūksta tįk spontaniš
kumo ir nuoširdumo. Viskas pagal įsąkymą iš aukšto 
ir dažnai sų geroką propagandos doza, o ta mažiau 
ąr daugiau aiški propaganda, neturintį nieko bendra 
su minimuoju įikru ar išpūstu didvyrių, ir gadina vi
są Jubilįęjų, kurs, minint tikrąi minėtinus didvyrius, 
būtų galėjęs būti tikrai naudingas susikaupimo, sąži
nes apyskaitos ir kilnių pasiryžimų momentas. Daly
vaudamas tose iškilmėse, dažnai neąpgalvotaį sureng 
tose, kuriose yrą daug tuščiažodžiavimo, bet mpža tū
rinio, negali nusikratyti įspūdžių, jog visas tas “jo- 
markas” tik tam inscenizuotas, kaa norėtą pabarti 
kiek propagandos pro dūmo sua, pademonstruoti są-

(rengėju ir kalbėtojų) uolumą jr su rengti ,m0KtutIS ,9t0]0 . More™ 
oręenses, n po tų sunkių patriotiškų darbų praleisti Medicinos koleeiia Visošl naktį jaukioje nuo|ąikole* O į tą “jaukią nuotaiką” Kolegiją, visose
mokama. įsigyventi, \ir net joje apmirti. ’ / /

Tų jubiliejų, sukaktuvių, minėjimų, pagerbimų i 
iškylų suvažiavimų, Švenčių, parodų, sutiktuvių, iŠ- 
Įeistuvių įr tt., ir tt. yta begalės, yra tai kasdienine 
mūsų duona* Jų pilna mūsų galva įr dėmesys. Nėra 
kada galvoti apie gyvenimo opas, o pagaliau ir nede« 
ra apie jas galvoti, jėi paklausysi “L. Aido”, nes, gir- 
di, yrą kas apie jas galvoja ir jas gydo, o pats begali 
vodąmas tik netautįšką įr nevalstybišką kvailybę su
galvosi. Degtukai, degtinė ir galvojimas — valstybės 
monopolis. Taip sako mūsų Zarąthųstros.

Kur tame vaizde įtįlps šaukiamas šią vasarą viso 
pasaulio lietuvių,kongresas? Ar bus tai tikrai reik- į 
šmingas ir svarbus kongresas, kurs padės po visą pa-; 
šaulį išsiblaškiusiems lietuviams uzmegsti glaudes
nius kultūrinius ryšius, sueiti į vieningą tautišką ben- 
drabarbiavimą, — ar bus tai tik viena iš eilinių “pra
mogų”, kurią tautiškos vienybės drumstėjai panaudos 
savo užlpiUsiniams tikslams? Ties tąis klausimais tu
rį rimtai sustoti kiekvienas rimtas patriotas, kuriam > 
tikrai rūpi lietuvių vienybė ir išeivijos ateitis.

Svarbiausias faktas, sū kuriuo visų pirma reikia 
skaitytis, yra tas neginčijamas faktas, kad, Lietuvos 
ideologiniai susigrupavimąi, ar sroves, atspindi išeivi- 
joje, matutis mutandis,t beveik tiksliai tuo pačiu san
tykiu kaip Lietuvoje.* Sakysim, J. A. Valstybėse kata
likų yra milžiniška daugumą, kaip ir* Lietuvoje. Tik 
jie ten kur kas geriau organizuot; ir daugiau susipra
tę. Seniau ten buvo ganą daug to elemento, kurs savo 
ideologiniais nusiteikimais maždaug atitiko Lietuvos 
liaudininkus, nors jie ten vadinosi “tautiečiais”. Jų 
tvirtove , buvo Amerikos Lietuvių Susivienijimas. Da- 
bar jis pateko į socialistų rankas, o patys “tautiečiai” 
suskilo ir meldėja kaip Lietuvos liaudininkai. Maža 
jų dalelė pritaria tautininkams, bet jlė, lygiai kaip 
Lietuvos tautininkai seimų laikais, yrą generolai be 
armijos. Socialistai Amerikoje kaip srovė išnyko ly
giai kaip k Lietuvoje; jie arba subolševįkėjo, arba, 
kaip mūsiškiai, tapo ... kapitalistais. Liko generolai 
be armijos. <

Viso pasaulio lietuvių delegatų kongresas sta
to savo uždaviniu ne tiktai suburti į vienybę visus pa
saulio lietuvius, bet ir parodyti pasauliui jų solidaru
mą, b tatąi šiuo momentu yra ypač svarbu. Tačiau ar 
ji yrajmanoma? ar galima kalbėti apie visų pasaulio 
lietuvių vienybę ir solidarumą, jei jos nėra pačioje 
Lietuvoje ? Kai kuriais užsienių politikos klapsimais 
— taip! Dėt Vilniaus užgrobimo, dėk Vokietijos užma
čių nėra principinių nuomonių skirtumų, bet to dar 
maža. Savo tarpe nesusikonsolidavusios tautos Žodis 
kuriuo noro atskiru klausimu, kad ir kažin kaip vie
ningas, neturi daug vertės. Sakysim, Abisinijos žodis 
ar daug sveria, jei yra žinoma, kad jos feodalai tarp 
savęs nesusiklauso, nors niekas neabejoja, jog visi ą- 
bisiniečiai lygiai nuoširdžiai nekenčia italų? Nereikia 
pąil0Hžtkįr\ta, kąd- ne tiktai dšebHjdąuįdę©Įpglnėa. aro* 
vės atitinka Lietuvos idteologinį susiskirstymą, bet 
taip pat ir jų tarpusavio kovos atitinką mūsįškias, tik 
jos vyksta atvirai, gal klek brutaližkiau, nea jie turi

Pabaiga 6-tame pmdapyj

ti kūrybiniam darbui. Tokių žmonių yra, jų darbas 
sunkus, bet Jię dirba rainiai, nesigiria, netriūkŠmau- 
ja; retai kas juos tepastebi ir, tik jiems mirus, kai kas 
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sielos, nei nuoširdūs. Bet~kilnių ir net didžių žmonių 
juk esame turėję. Jie yra mirę. Reikia minėti jų miri
me ir gimimo sukaktis, jubiliejus. Ir jie minimi visu 

; uolumu, čia apsileidimų bėra. Trūksta tįk spontaniš
kumo ir nuoširdumo. Viskas pagal jsąkymą iš aukšto

ninku spaudą ir radiofoną. Klausaisi paskaitos apie 
kooperaciją, gali iš anksto pasakyti, kad joje būtinai 
bus vietoję druskos įvelta “lašinių byla”, o vietoje pi
piro—kunigas, ir tas bus pati “originalioji” jos vieta! 
Anądien teko nugirsti bene klasiškiausįą iš visų tąų- 
tininkiškų pashaįtų. Jos temą buvo “tolerancija”. 
Prelegentas prįcitavo begales “aukštų” citatų, bet ką 
jis'norėjo apie toleranciją pasakyti, tųr būt, nė jis 
jąts nebūtų galėjęs papasakoti. Užtat jo išvados buvo 
itin aiškios: nei religijoje,,nei kr. demokratų partijo
je nerasi tolerancijos; ją teįyedė — tautiškoji valsty
be! Užmiršo tik suminėti tos garbingos tolerancijos 
simbolius: ateitininkus įr kitus “posūnius”, uždary
taskatalikų gimnazijas, neleistą įsikurti katalikų ų- 
niversitetą, cenzūrą ir drakoniškas pabaudas už men- 
kiaųsį, kad ir teisingiausi kritikos žodį, užgaunantį 
menkiausio valdininkėlio lese Majeste imunitetą, ir 
kitus “mažmožius”!

Pridėkdar prie baubinįnkų ir pataikūnų tuos so- 
cialburžujus, kurie dar taip neseniai “sociąlistavp” įr 
dėjosi tikrais skardžių gynėjais, o kurie dabar biznio 
įr karjeros sumetimais baigia sulįsti į tautininkus, ir 
turęšį tikrą musų suirzusio “cirko” vaizdą. Mirę jų 
“socializmas”, Jbet neapykantą viso, kas katalikiška, 
juose paliko kaip buyjisį, o gal dar labiau jbingo. Įr 
ta trijulė nuteikia yisą musų viešąjį gyvenimą, kursto 
neapykąntas, deda visas pastangas, kad atmosferą ne* 
prablaįvėtų. Kitaip įr būti negali, nes atmosferos pra
blaivėjimas, darnus tautininkų su katalikais sugyve- 
nimas reikštų jiems galą. v

įsivaizduokim tokį konkretų vaizdą. Vieną gra
žią dieną nelieka “posūnių”, .ir visi tampa lygiateisiais 
Tėvynės sūnumis. Mokytojai nebevęrčiami dirbti su 
vienos rūšies organizacijomis ir nebaudžiami už dirbi
mą su kitos. Jiems paliekama tikra laisvė dirbti su 
vienomis ar kitomis, su jaunalietuviais ąr su pavasa
rininkais, arba ir su vienais ir su kitais, kaip kad da
bar leidžiama dirbti šu 'jaunalietuviais ir su šauliais, 
arba nedirbti su jokia, jei trūksta nbro ar sugebeji* 
mo. Jię keliami į geresnes vietas ne už organizacinius, 
botUžpedagoginiuš gabumus: Viešosios ir kriminali
nės policijos vaidininkai paaukštinti ne už uolų ąteiti- 
ninkų ar pavasarininkų susirinkimų sekimą, bet UŽ 
« gaudymą (ar' ilgai tadąbegastruliuotų varg- 

isys?), Taip pąt ir kitus Maldininkus ir šiaip į 
atsakingas' vietas pusiau valdiškose įstaigose skirta 
Žmonės'ne dėl to, kad jie ‘pasižymėję veikėjai’, bet dėl 
to, kąd yrą sąžiningi ir savo srity kompetentingi žmo
nes: Radiofone^ 
pągandistai, bp 
gebamai įaijąkį 
ją galvoti. . \

bar leidžia nuodingus burbulus ir patys kartu šū jais 
kylat Jie tegali gyventi ir žvejoti tik sudrumstame

GYSTpS IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, birželio lė

tą dieną įvyki Sv. Vincen
to ląbdaringos draugystės 
piknikas, nuoaaviame gra
žiame Gedemino parke, 
Cheys Landing, N. J.

Bus užtektinai gardžių 
valgiu' ir gėrimų. Šokiams 
gros iaunus lietuvių or
kestras. r. ?i



D. MAŽEIKA
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- meriams ir. draugam*, kad ik 
persikėlė ii 25 W*rd St. į nau
ją vietų, 13 Verno* St. (Lb- 
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Geros rūiie* bųldai ui Kmian-. 
kainą. Mokant tuojau arte

- ilmmoNjiBauų

1WNO MUHmry SU

įTęl-5-5452y

Į AHTHONY J.MIUEH
ADVOKATAS

Office.
Į 404-408 WOROEST1B

Į81»WfBK<. MA88.

F, A, VASNORA, M. 0.
(VEIKSNHR)1 * 

I LIETUVIS GYDYTOJAS 
Į 96 Vernon St., Tel-5-7810 

[Į v Ofiso Valandos: 
110-12, 2-4 Dienos,—6-8 Vakare

SEKMADIENIAIS
I SULYG SUTARIMO .. 

[I '' ytfosolSTto, <U»S.

V. ,lrJ9"L-..‘.'■"■■■ .'17W. . Al>XJgĮ|r^~

TęU M75ą T4 
” a-aroo A

IfBANKJ. BOBELIS
. APW4SAS ■ ■■

Office:
833-842 W0R0MTIK,

Įshter-Všlc. 'KAM.

I

oaKBiKiNKas

i

a^MWMtiiMTm»itiiiiiMiiHHMMM*iimiiin

THE PEOPLFSM*

SAVINGS BANK i
Draugiško Patarnuvbno Bankas

J ■

Tel. 3-5710

■ i=

' 45ŪMAIN STBW . .> 

WO£CESTER, MĄSS. 

SkersaiGątvės Nuo CįtyHalĮ

Mūsų pienas ir Smetoną 
užganėdina visus.

WORCESTER, 
. MASS. .

f GREEN MOUNTAIN
Į DAIRY
! SAVININKAS — JUOZAS

. BĄLTRAMĄITIS
.. VToreester.To Webster Road
i Visokių Valgią, Užkandžų fr 

Gėralų
PARDUODA

> ? Kai-tik Pravažiuosi pirmų ! 
“TRAFFIC LIGHT” kairėje.

BILL'SLUNCH
Lietuviška Valgykla 

29-31 Grafton St 
(Kampo Krankliu St.)

Gaminame šviežius ir skanius 
valgius. Malonus ir greitas pa* 
tarnavimas. . Persitikrinkite.
VINCAS ŠNARAS-SavininkM 

Dial 2-9025 «

ŠmktailuiU Širihiio i< 1M6 
—............. • i »m ■.u.— ii ....

CHARBŪNNEAU'S
Cątholie Art Shop and

BQOK STORE
Lietuviškos Maldaknyges, žva
kės, Rašančiai, Stovylos, Ška
plieriai, Paveikslai ir Bernai 

Sulig Jūsų Reikalavimo
TAISOME LAIKRODŽIUS

Tęl. 54516
10 Tnimbull Worcehter

BEA’S BEAUTY 
SKOPPE

P-15 PetronSlS Parul/iute, savininke

156 Green S^ įjht Kelly ąą. 
Tel. 60055,. tVorcester, Mass.
LIETUVAITES, dabinkitės pas 

lietuvaitę
Finger. yVaves, Manieuring, 

: Permanent Waving, "Shampoo.

Ifctavfe FOTOGRAFAS 
PR. ŠATAS 

Pųiki*xwi
PaveUoki ui 
~žemi*wdų 

Kainų
24 MnLBURY STREET

1 W<rioMterr Mm*. <

“Daugiausia Gėlių Už Jūstjt 
Pinigus”

■paa

SHOP 
30 Trųmbuįl ŠL 

Krautuvės Tęl. 54384 
Nąma .Tel. 5-35Ž4 ’

“Gėlės siunčiamos per pasiun
tinį į visas dalis pasaulio’

MODERNIŠKA UETDVIŲ 
mimiVĖ

;* UŽLAIKO
JONAS b-BAŠINSKAS 

(SŪNUS) • < '
844 Millbury iSt. Tel. 5-5746 
Namų, Ūkių, Pirkimo, Parda- .

vimo Reikalus Veda
JONAS V. BAŠINSKAS 

‘ ‘(TW&) '

' Piarios -r- Radios 
gr<jnqw

. . / ELEKTRIKINIĄI 
ŠALDYTUVAI

fąrduodam^ lengvomis
’ / Sąlygomis
Per 30 metų patenkinančiai 

turėjome reikalus su^liettmais

INATIDNAL BOHUNgT 
r” .COMFASY \'l 

'L LOsoraiČUi — Savininkai t 
| Išdirbame gerus minkttua gi-Į 
Irimus. Geriausias patarnavi-i 
I mas vakarėliams ir piknikanųi 
į, bei išvažiavimams. , |
į , Tęl. 8-6525 > Į 
| . 495 MiMy St. t

SOOTKOOS DRUG CO.
90A MįUlbury rf. .Tel. 2-9875.

VlENINTSLt LIETUVIŠKA 
VAISTINE WOaCESTLRYJ .

Mftaų “Special”.
“Kapo-Salve”

Geriausia mostis d& rainatų tir 
kitų Skauduolfų. Mes patys darom 
ję ir Garantuolam. Pinigus sugra- 
iluam jei neužganėdinti. Siunčiam 
I>eę paat^ su mielu noru bile kur.

' ' Dial 6-1944

POPE OPTIOAtGO.
ALBBRT Ę. BARKER
Ręgiitrudte* Gptomętristas
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis dėl 
akinių.

397 Mato St, Worcejrttr, MM*.

Tel; 2-8186 i. j. iraus 
. Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikėme puikiausiu drabu
žiu visai ęeįmypaL Persitikrin
kite! Tąipci, parduodame RA- 
DIOS aparatus ir ABC SKAL- 

BIAMAS MAŠINAS.
i. • 372-376 Millbury 8t. 

Worceater, Mass.

BILLING’S SQ.
TĄmORSiOLEANERS ' r i
’ Martinę* Kadauakas ir

•' Jąck KĮęr Savininkai »

Siuva Naujas, t

senas drapanas ir futras
Geriausia Lietuvis Siuvėjas

Tel, 56034} 345A Grafton St

£

4 WORCESTERIO ŽODIS f• v . 1 - v

■ S. J.V.

Katalikiškoji Spauda
e) BAiNVČIOS ŽVILGSNIU

Kas galėtų, suskaityti ’ tuos visūs . puolimus ir 
Šmeižtus, kuriuos davė visokie bedieviai, socialistai^ 
laisvamaniai, masonai sutartinai prieš Katalikų Baž
nyčią, prieš krikščionišką moterystę, kunigystės šven
tumą, popiežiaus primatą? Jie veda planingą tarptau
tinę kovą M reikia pasakyti, daug kur laimė jo, sukur* 
darni tarptautini kulturkamfą! Dėlto katalikams ir 
reikia stipraus ir vieningo fronto, reikią stiprios kata
likiškos spaudos. Tik katalikiška spauda gali kovoti 
su melu, šmeižtais ir Bažnyčios griovimu.

Katalikiška spauda turi atidengti Bažnyčios prie
šų užsimojimus ir rodytį tikintiesiems tiktą jį kėlią. O 
tikiritieįt iš savo pusės, turi šventą pareigą ją remti 
kiek tik į&igalėdami. Veltui bus statomos bažnyčios, 
veltui bus steigiami vienuolynai, jei nebus katalikiš
kos spaudos^.. ’ 1

Seniau buvo manoma, kad viena slaugė gailes
tingoji sesuo daugiau padaro už dešinitį laikraščių. 
Dabar gi visiems aišku, jei nebus katalikiškų laikraš
čių,galimas daiktas, kad gailestingos seserys taip pat 
išnyks: pritruks kandidatų į vienuolynus, pritruks 
kandidatų ir į kunigų seminarijas;

, Katalikiška spaudą, palaiko krikščionišką dvasią, 
žadina krikščionišką sąžinę, .Bažnyčios ir Kristaus 
meilę. O kaip gali Kristų mylėti tas žmogus, kurs per
sekioja Bažnyčią?

Bažnyčią yra Kristaus kūnas, o Kristus to kūno 
galva. Jei kas persekioją kūną, tas persekioja ir jo 
galvą. Be spaudos labai sunku būtų ką nors išgirsti a- 
pie Popiežius, regimojo Bažnyčios galvos nurodymus, 
apie vyskupų įspėjimus, apie B. kovas. Jei nebūtų ka* 
tąlikįškos spaudės, tai melas ir šmeižtai teviešpa-

■ tautų. . ' ’
PAVYZDYS. Vienas doras šeimynos tėvas turėjo 

įprotį skaityti blogas knygas ir bedieviškus laikraš
čius. vieną dieną jo žmona paklausia: ’ /

— Ko tų čia po tuos netikusius laikraščius vis kni-
■ siesį? - , • . . . :

— Ką man tai gali pakenkti? Ir pagaliau kas tau 
darbo?'— susinervavęs atsakė žmonai. — Aš paskai
tau ir tuoj viską užmirštu. . ,
~ Bef tėveli ? — skubiai jo paklausė jauna dukrelė. 

—Ar dar atmeni,ką sekmadienį valgei? Tęvas parau
donavo ir neturėjo ką atsakyti. Jis visai'neatsiminė, 
ką sekmadienį valgė ir iš karto nesuprato, ką reiškia 
dukters klausimas. Dukrelė savo kalbą tęsė toliau:

—Taip tėveli, jau užmiršai, ką sekmadienį valgei,’ 
bet vis,tik tas maistas tave pamaitino, Tuo maistu tu 
ir dabar gyveni. O ar ne tas pats yra ir su knygų ar 
laikraščių skaitymu ? Tėvuix ta dukters kalba padarė 
labai didelio įspūdžio ir gilaus susimąstymo. Nuo to 
laiko blogų bei abejotinos vertes knygų ir laikraščių 
jau jis daugiau nebeėmė ne į rankas.^— "

d) GYVENIMO ŽVILGSNIU • "
* Kaįp kariuomenė negali ąpseįti be patrankų, šau

tuvų, orlaivių, taip katalikai negali apseiti be savosios 
spaudos. Kodėl dabar daugelyje vietų susilpnėjo tikė
jimas? Tarp kitko ir dėlto, kad ten nebuvo katalikiš
kų laikraščių, kad ten žmonės juos per mažai skaitę, 
o tuomi prisidėjo išsiplatinimui bedieviškos, spaudos. 
Pasakytas žodis nuskamba ir dažnai išnyksta, o para
šytas liekasi. Spausdintas piktas žodis giliai įsispau-

■ dzia į skaitytojo ATMINTĮ, pakreipia jo PROTĄ įr 
sugadina ŠIRDĮ. Nėt mokytiems žmonėms nesveikos 
idėjos padaro įtakas ir nepajėgiama nuo to atsispirti. 
Juk dažnai tikima tud, kas parašyta!

tą dieną įvyks svarbus M, 
S. Apskričio suvažiavimas. 
Visos Mąine, *New Hamp- 
shire ir Mass? Valstybių 
kuopos dalyvaus Šiame su
važiavime. Bus renkama 
nauja Valdyba. , Tad būsi
me laimingi turėdami iš 
Šių kolonijų svečių. Sekam 
eios, nares buvo Išrinktos 
atstovauti šiame suvažia
vime: Vįctorija Kučįnskie- 
nė, Ona Broži^nė, ^Marce
lė Vaitekųniene, Marijona 
Nevulięnė, Mątilda Liut* 
kiutę, Anelė Galevičiutė, 
Geri, VaitekuĮiaitė, Ona 
Sidabrienė, Ona Žurinskie* 
ne, Veronika KantSakevi*

Čiutė, Leokadija Liutkiųtė, 
Sofija BiekŠienė.

Po susįrinkimo įvyko 
“pagerbimo baliukas”, dėl 
visų artiSČįų , kurios daly
vavo ‘Motinų Dienos* pro
gramoje. Buvo suteikta 
joms visoms, graži rože 
; atminčiai, jų pasidarbavi- 
mo ir labai gabiai suloštos 
komedijos ‘Piršlybos’, šia
me baliuke f dalyvavo taip 
aat viešnios gerbiamos po* 
nios, Angela Tamkienė 
Emilija Milienė, kurioj 
taip pat prisidėjo, prie mū- 
,sų ąpvaikščiojimo. šis ba
liukas buvo surengtas mū
šų brangių sąjungiečių: P- 
le Julė Rogįiutė, Elena 
Pąuberięhė, Oną BrožįenČ, 
Ona Sidabrienė; Visos 1A- 

’ bai .gražiai miksmiriosį iš
klausę gražių prakalbų, 
skąrūai pavaišintos, visos • 
skystėki mam^n. < i ’

Prašom visų atsilankyti 
į mw Qeųužinę,Kvie^ą W^įr

-KOMISIJOS

Vyčiai žada neužilgo ati
daryti savo vasarnamį, 
kur vasaros metu viii ga* 
lės linksmai laiką praleis-. 
ti, •. . • • 

r R. Vyčiai’ turi basehaUl 
ratelį ir dar žada sudaryti 
tennis ratelį/ VolleyBall 
ratelį ir kitukiuš. Visiems 
bus proga dalyvauti spor
torateliuose.

Patartina visam šios ko
lonijos jaunimui prikišu* 
syti prie, Vyčių organįsacį* 
jos kuopos ir veikti beri- 
rnrak .

Jonas Bučinskas. 

s*NWUHBP':l|

• Valdybos Ir vęikiąnčio-[|| 
mos kumiaijos susirinki* U 
mas įvyko gegužės 2d d J 
namu°ae plačiai žinomos 
minkštųjų gėrimų išdirbę- B 
jps ir sąjungiečių gerbia* Į 
mos ir mylimos narės po- I 
nios Valerijos Lozoraitie- ! 
nes. « / Į
'šjąme susirinkime aps-L 

varstyta daug svarbių ir I 
naudingu , dalykų 5-toa 
kuopos ir visos orgąniza- I 
cijos naudai. Taipgi ruo
šiami įnešimai į ateinanti 
Moterų Sąjungos Seimą.

Po susirinkimo, . ponios,| 
Lozoraitienė ir ^Urmonie- 
nū, kuopos pįrm., pąvaiši- 
no dajyyęs/ . <
' Valerija Lozoraitienė y- 
ra viena iŠ rimtesniųjų, ! 
susipratusių iVprcesteviod 
moterų. Jos malonus bū
das patraukia kiekvieną 
prie savęs. Sąjungietėš di
džiuojasi turėdamos taip 
garbingą ir kartu darbščią | 
narę. . / ...y<|
f; GAVO UŽSAKYMŲ

American Steel & Wjrę 
<Po,j dĮdžiąUsia dirbtuve 
Woręestery praneša, kad 
šįmet gavo daug ų^aky* 
mU» to,dėl. gaĮįmą tikėtis! 
gerą ateitį Čarl i. Collms,l 
distrikto vedėjas, praneša, 
kad jisai gavo nurodymus! 
ii centro Clevelande, , jog[ 
kompaniją nedarysjokių 
pakeitimų iš priežasties 
Aukščiausiojo T e i s m o J 
sprendimo NBA klausimu. 
Norton kompanija, per sa-^ 
yq sekretorių Clifiord S< 
Anderson, praneša, kad ji 
irgi laikysis tos pačios 
tyarkos. t .

■ PAPWA ’ /
i Ištikus sunkioms ligoms 
abiems mūsų šeimynos na
riams, atėjo mums į pa
galbą geros širdies lietu
viai, Taigišiuomi reiškiant 
nuoširdžią padėką Stasei 
ir Viktorui Antanavičiam, 
Anieleiir Viktorui Būdam J 
Petrui ir. Rozalijai Marcim 
kam ir Onai ir Jonui Gri* 
ganą už jų atsilankymą, 
dovanas it rūpestį laikei 
mūsų ligos. Taipgi dėkoją- 
me Visiems kitiems už do
vanas, pagalbą ir užuojau- j 
tą.

Marijona ir Juozas 
Beržinskai,

682 Cambridge, St. Wor- 
cęster, Maasąciriusetta. I

|ti už paramą sekantiems 

raičius kun. P. JųraiČiui, 

Puidokui. Jie privačiai ir 
viešai žpclžių į žmones re* 
miu mano užsimojimą.

KUN. K. A..VASYS.

BOĖIA ;„ r"UfcK"

Sunkūs laikai ir skola Į kun. P, Jurui ir kun. V. 
neleido per dešimts metų 
Aušros Vartų bažnyčios 
išbaigti. Šiais metais su
manyta surengti didžiulis 
koncertas Eąbor Day ir 
prie koncerto tikietų pri
dėti ^1500.00 pinigais do* 
vanų, kad taip geriau ti
kietų išplatintų ir bažny
čios laigimo fondą suda
rytų. Perkantis tikietą, 
kad ir nedalyvaus koncer* 
ie» gąlį gąuti arba pirmą 
dovaną §600.00, antrą —« 
S800M trečią $100.00, 
dvi no ir 40 po 
00. Ne lengvas darbas, ti- 
luetus išplatinti. Už tai aš 
noriu viešą padėką isrefc

PA$WBIMAS
—:--- —— . . • ■ X

Moterų Sąjunga 5-ta kp., 
Worcestęr, Mass., laikė su
sirinkimą birželio 3 d. Š. 
m., baž. svetainėj. Svar
biausiu dalyku svąrstymui 
buvo tai metinė gegužinė, 
kuri įvyks Maironio Par
ke birželio <L š. m. Vm 
sos pastangos dedamos, 
kad sis išvažiavimas būtu 
kuolinksmiausįas. Taipgi

CHARRŪN'S
20 Trumliull Si- Worcestcr, 

• •Tel. 49480 * Mm*.

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS ir ONA KUNDROTAI

SAVININKAI
63PENNAVE. ; VVORCE

DIAL 5-0367

“FOOD SALE”
A. L. R. K. Moterų Są

jungos '5-ta kuopa, Wof- 
cester, Mass., surengė 'val
gių pardavinėjimą’, ąrbą 
rfood sale’, birželio 8 d., 
Bąrnard, Summer & Put- 
nąm krautuvėj.

Parduota visokių, ną- 
muose iškeptų pyragų, 
tortų,.Ma-mits”, saldainių* 
Sekančios naręs visą die* 
ną dalyvavo prie pardavi
nėjimo šių,daiktų: Vikto
rija Ručinskienė, OnaBro- 
žięnę, Matilda Liųtkiutė, 
Marcelė Vaitekunienė. Gir
dėti pasekmės buvo labai 
puikios ir padaryta gan 
didėlio pelno. Valio Sąjun- 
gietės! - *

ŽINIOS
Lietuvos Vyčių 26 kp. 

labai pavyzdingai veikia. 
Gegužės 23 <į. įvyko šokiai, 
Navai Resėrve Armory. 
Dalyvavo daug jaunimo iš 
Worcester /įr apylinkės 
miestelių. Padarytą nema
žai pelno.

Birželio T dieną Vyčiai 
surengė Rood Sale., Vado
vavo Jonaą Kundrotas.

Tel. 43601 atb» 43886

Graboriu* i? BaĮwunuėtoja| 

“Fuperal Faęlora” ir Namai 
ant . ,

13 ELLSWORTH ST. ’ ’ 

Išnuomojam Automobilius 
Visokiems Reikalams.

VERNONSTUDIO
L * • •, ' • _ ■• #v

JONAS čERNIUS-SavipinkM

8 Vemon St. Tel. 5-5575

VIENINTELIS
WORCESTERIO . • /

*• FOTOGRAFAS

BLUE R1BB0N DAIRY
MU1BVRV FURNITURE

ČOMPANY

MpSP VARDAS GERAI ŽINOMAS - |

23 Sprtce St. ? • Tel. 1

Ręmkite profesionalus ir biznierius, kuris skelbiasi 
“Darbininko” “Wprcestsrio Žody” Į

į 
■ - * i.
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NASHUA,U

ji.

nojome, kad sąjungiečių i

DUNDULIS LUNCH
. Lietuviška Valgykla 
Gamina skanius ir Šviežiu# 

valgiiis
ATDARA:

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

Norwood, Mrm,

YOUR CREDIT IS 
GOODHERE

RegardleM of your experiencee 
■ el«ewhere—come here and we 

wlll maka it eaey for you to tise 
‘ oęr Modern Pay Plan.‘

SYKES & SYKES
B, A. Myk* ir B. U Bytač 
LI1TUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: 
€ BAMBOS# BL00K 

’ 681 WMhinrton 
M0BW00D, HAM. 
Tel. Norvrood 0380 

Gyvenimo vietai 
82 Walntit Avė. 

Tek Norwood 1020

; 'įįf ’■ į < "■%

Obr n«w Modtrn Pay Wan makM it 
wy M*y to buy th« Tire* you’ve alwaya 
wanted—Che famoua Hood White Arrbw Deluze 
—wlth thė aenMtlonai new Speed Shield fea- 
ture for tnater eafety. Even with thia added 
ptotectton Hood Tiree coet no .more than 
or^inary tirta.

EASY TERMS
Unbellevablei—our new Modem 
Budgfet Pay Plan—Yee Slr! A pian 
deeiftned for ūse by everyone and 
tor flt everyofte’a needs. You make 
your selection, arrange the terma to 
yourliking and we will instaU free 
—ell in a very few minutės—Unbe- 
lievable, būt TRUE—we mean what 
▼readrertise. ,

NO EXTRA CHARGES
* To Our PririUd LUt

EASY TERMS ON 
autoradios
Now you too , 
enjoy a radlo ,n > BH 
yttur car.Let u* 
aire you a dena- /y

**y,Smrt battemes
Fully J 

Guaranteed
I EASY TERMS 

ToSuitYou

MOJĘS SODE STORE
Lietuvis Savininkas

■ Užlaiko VSliausios Mados 
CEVERYKŲ . KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 

Vyrams..Lietuvių iždirbtus.
OVER GLOBE. ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius 
1152 W&8hington St, 

Norwood, Mase.

Solidarumas
Ar Pramoga?

Pradžia 4-tame puslapy j
Žodžio, epaudoB, organizacijų ir susirinkimų laisvę, 
nėra diktatūros varžomi. Kaip mūsų kovos juose ats- 

Ii, taip ir mūsų talka atspindės; mūsų vieningu- 
j ir solidarumas sutelks juos į vienybę; juk jie gin
si dėl Tėvynės būklės. Del savo reikalų jie, išsky- 
bolševikus, galėtų gražiai.sugyventi, nudirbti dau- 
x ir sau ir visiems lietuviams naudingo darbo, ne- 

-^-.tų jiems aikvofi tiek brangaus laiko bergždžioms 
* x kovoms/Tik įgyvendinus tikrą, pastovią vienybę Lie- 
jįtuvoje; goflma kalbėti apie visų pasaulio lietuvių tik* 
2 rą vienybę, vaisingą bendradarbiavimą.

,*-**■' Ar tokios vienybės ieškos Kongresas? Duok 
t* 3 Dieve! Bet reikia labai abejoti. Yra, mat, dar kita 

vienybė”, tautininkų primetamoji, kuri labai patinka* 
5 baubiniiikams ir sikofantams ir apie kurią jie savo 
ftp^opagąndoje perdėm įkyriai ir šabloniškai kalba. Ji 
į maž daug taip yra peršama: Mes esame ne partija

{(Čia įterpiama tirada prieš partijas, parlamentarizmą 
; 5 ir demokratiją}, bet Tauta h Valstybė; mes esame ir 

tautos vienybėje jūs jos skaldytojai; dėkitės į mūsų 
X vienybę; mes leidžiam jums melstis bažnyčiose, bet 

■ įį kuriems galams jūs dar norit veikti už bažnyčios? 
| 2 toiūSų mišrios organizacijos yra katalikiškesnės Už jū- 
, sų kr. demokratiškas; reikės jas “sunormuoti įstaty- 

S mu” (kąip tik išdrįsimi); organizacijų valdybų rinkL 
£ taių principas yra atgyvenęs, savose mes jau įvedėm 
C skyrimo principą, paskirto vado principą, ir tt. Žino-
* ma viso to taip ciniškai nepasakoja ir “įvynioja į įo- 
Z. yelhąn, bet iš esmės sako: likviduokit savų spaudą, or-

ganizacijas ir idealus., dėkitės į inūsų partiją, ir bus
- vienybė. Bet iš tikrųjų tokios “vienybes” niekad ne-
* bus! . >• .

Jei baubininkams pasiseks, paimti į savo “globą” 
Kongresą, tik tokia “vienybė” ir tebus peršama. Kon- 

, ą gresas tebus eilinė pramoga, antspaudas jų darbams: 
5 Caveant Consules!
5
?įkas girdėti.lietuvių

KOLONIJOSE |

PBAOMAS 7 ?teidiO gavimo, suži.

įS.Metinis suvažiavimas į- 
t i vyks sekmadienį birželio 
l X 28 dieną, 1-mą vai. po pie- 
k S Šv. Kazimiero patapk 

jos Svetainėje, 41 Provi- 
L j* dence Street, Worcėster, 
į 2 Mass. Visos kuopos kvie- 

čiamos dalyvauti. Kuopos, 
t ~ kurios dar iki šiol dėl ko- 

kių priežasčių, nedalyvavo, 
E Z 'dabar malonėkite prisiųst 
B 2 gąvo delegatus ir įteikt 
r Jiems gerų sumanymų ois 
r .3 gahizacijos labui.
|; 3 Kviečia LDS. N. A. 
Į 2 2 Apskričio Valdyba.
f 3 Dvasios Vadas 
b Kun. S. Kneižis

je, Lawrence. Žada visos 
kuopos turėti savo stalus. 
Kitas gražus sąjungiečių 
nutarimas, tai birželio 30 
d. “in corpore” priimti Šv. 
Komuniją.

Šiame susirinkime prisi
rašė nauja nare p.Karlo- 
nĮenė. Į įvykstantį apskri
čio suvažiavimą išrinktos 
šios nares atstovauti kuo- 
pąi L1. Venciėnė, I. Zolu- 
baitė ir S. Rimaitė.

VL Paulauskas

Tarnas Versiackas
Iždininkas

S. Čaikauskas.

UWHENCE, MASS

darbininkas

P-LS MARIJONA . 
STAKNIUTfi

Pirmadienį, birželio 10, 
P-lė Marijona Stąkniutė 
laimingai užbaigė keturių 
metų kursą Boston Art 
School. šį rudęnj jį žada 
įstoti Boston ŲniYerąity, 
tęsti toliau Dailės mokslą.

Panelė Stakniųtė, dar 
besimokindama Nashua 
High School, netik parode 
visai nepaprastų gabumų 
savo parinktoje srityje -i- 
PaiSyboje, bet ir šiaip mo
ksle^ atsižymėjo,' du kart 
laimėdama aukščiausio 
laipsnio premijas. Be to, ji 
priklausydavo prie Sv- 
Kazimiero parapijos cho
ro, ir prie Sodaliėčių Drau
gijos, ir aktyviai dalyvau
davo, visuose Nąshuą’s 
Lietuvių parėngimuosę.

Panelės Marytės draugai 
ir draugės sveikina ją, 
džiaugdamiesi jos pasise
kimu, ir linki taip-pąt lai
mingai atsiekti gavo tiks
lo.* \

kių, muzikos ir dainų. Vi
sas pelnas skiriamąs Šv. 
Pranciškaus parapijai.

draugijos visi nariai žada 
būti tame piknike. Jie sa
ko: “Nors pūsti eisime, 
bet mes ten būsime”.

žiogas.

WESTFian, M ASS,

■ '3'

S. Čeikauskas, Federaci
jos apskričio iždininkas 
smarkiai organizuoja eks
kursantus į Lietuvių Die
ną, liepos* 4, Marianapolin. 
Tikisi suorganizuoti kelis 
bus’us. Geriausio pasise
kimo. Važiuokime visi. Už
sisakykime vietas iš anks
to pas S. Čeikauską arba 
pas kleboną kun. P. Jurą, 
kuris labai nuoširdžiai pri
taria Lietuvių Dienai.

P Bruzgalis. vėl nepasi
duoda, dirba smarkiai, nes 
birželio 30 dieną įvyksta 
Šv. Pranciškaus parapijos 
draugijų išvažiavimas. Tai 
bus pirmutinis taip didelis 
išvažiavimas, kurio prog-

NEPAPRASTA NAUJIE
NA.. ■

Birželio 23-čio, Lygus 
jarke, įvyksta pirmas Sv. 

; Kazimiero parapijos pikni
kas. Vietos gražesnės ir 
švaresnės nenorėtum. Čia 
rasite didelį plotą plėtos 
ir lygios, žemes prie pat 
upės. Medžių pilną. Dulkės

furngaf
BUDčĖT
BOT PI AM

. ■ * .■

Schedulc of We«kĮy Paym«nta
HOOD PATRIOTS

-ssizr TERM DOWN 
PAYM’T

4.50x21 
4.75x19 
5.00x19
5.25x18 
5.25x21

Only5»« 
Only55» 
OftlySS* 
Only*A« 
Only*5«

None .
None 
None 
None 
None

NO VVAiTiNG

663 NO. MAIN ST.

NO INVESTiGATION

NO embarrassment^/
■’l/l

MONTELLO, MASS.

THOMPSON TIRE CO
ant drapanų ir eeverykų,* 
tai negirdėtas dalykas, 
kaipgi randasi ore šo
kiams vieta.*'

Prie šitų gražių aplinky
bių kaip “extra” pamargi- 
nimas atvyks iš So. Bos
tono garsusis Inžinierius

Važiuokime Specialiu Trau
kiniu j Lietuvių Dieną

L ą DIEN4
į 3 E- K. Moterų S-gos
į 16 kp. susirinkimas įvyko

*1 sėkmingas. P-nia L. Ven- - - . -
f “Z eienė išdąyė raportą iš ąp- rąma susidės iš sporto, šo- 
k ■-I
M
M

KAZIMIERAS

KAZLAUSKAS
grabErius

8% Ė, Beari St,, 
NASHUA, N. H.

TeI.1961-R

EDW. V. WAR*BOW 
(WRUBLIAŠKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 4. 

1 1000 Washington St .
į; v ^ORitOOD, MASS. ; ! 

%EL. Norwood 1503 

Montello Office: 
10 Intervale St 

TEL. Brockton 2005

Tek.3368

ARAM WAITEKUNAS
LIETUVISGRABORIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello' ir apylin- 

. . , kšje.
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ameą St., Brockton, Mass.
Gyveninio vieta:

25 Enterprise St, Brockton

————■■—-1 ; ‘ 
Stasys Beleskas su savo kitur, bet į Westfteldą. 

garsiakalbiais. Jisai patar
naus su puikiomis lietuviš
komis ir angliškomis dai
nomis. Tą dieną, oras tik 
skambės su švelnia ir žavi
nančia muzika. Inžinierius 
Beleskas yra veiklus Vy
tis, kurs nuoširdžiai dar
buojasi, kad suvesti lietu
vių jaunimą prie tautiškos 
ir dvasiškoj vienybės. Ne
žiūrint, kad pats toks jau
nas, jis pasekmingai varo 
savo radio biznį ir net sve
timtaučiai jo gabumus į- 
vertina. Jisai su gavo gar
siakalbiais tarnauja lietu* 
viškuosę parengimuose So. 
Bostone įr šįmet bus L. 
Marianapolio Kolegijoje, 
Lietuvių Dienoj. Norwoo- 
dė, svetimtaučių klubas 
jam davė kontraktą groti 
jų šokių penktadieniai per 
visą vasarą. Tas parodo 
kaip populerus yra “Stan
ley the Radio Man’\ Nesi- 
graudinsite, kurie ateisite 
į mūsų pikniką. . ’

Širdinga pądėka tenka 
biznieriui Justinui žalai ir 
apdraudos agentui Benja
minui Buynickui, kurie 
prisidėjo penkinėmis minė
tos garsiosios muzikos į* 
rengimui pikniko parke.

Tad mes westfieldiečiai 
kviečiame visus: apylinkes 
ir tolimesnių kolionijų bei 
miestų lietuvius tą dieną 
atvažiuoti pas mus į West- 
fieldą. Mes visi esame pa
sirengę Jus gražiai priim
ti ir maloniai pavaišinti.

Bus įvairių sportų, Žai
dimų; dainų ir kitokių į* 
vairumų bei paliksminimų.

Pradžia 2 vai. p. m. 
Tad visi 23 dieną ne Icur

Rengimo Komitetas,

PERKU LIETUVOS BONUS
Parduodu laivakortes 

ant didžiųjų ir 'greitųjų 
laivų į Lietuvį ir Lenkiją.

Siunčiu pinigus doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi
ją. Važiuojantiems į Lietu
vą parūpinu pąsportus ir 
kitus dokumentus..

Mūsų krautuvė didele ir 
pilna visokio tavoro. Lai
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čevery- 
kuš. Jaunimui gražiausių 
šilkinių marškinių^ 

, Moterims Šilkinių dresių. 
! Krautuvė atdara ir va
karaisiki 9 valandos.

Prašom aplankyti mus.
Petras Bartkevičius, 

AMERICAN DRY GOODŠ 
STORE

678 No. Main Street, 
MQNTELLO, MASS.

1 MARATHONIAN HAT [ 
f CtEANINO CO. | 
I Pataisome ir Nuvalome I 
| čeverykns Į 
i Ar jau užėjote į mūsų naują ! 
| | 
| Mes atliekame visą eilę skrybe-1 
|lių valymo ir čeverykų taisy«| 
| mo darbus, su vėliausiais j 
į Įtaisais. |
| Garantuojame savo darbus. I 
|Kaip praeityje, taip ir ateityje | 
| atliksime jūsų darbūs. | 
| Prienais Brockton National Bank | 
|98 Main Brockton, Mm.1 
į , Tel. 8685

WATERBURY,.CONN. — šiomis dienomis susi
tarėme su p. Sullivan,N. Y., N. H. ir H, geležinkelio 
kompanijos atstovu. Paimtas specialis traukinys, ku
ris liepos 4 dieną. iš Ąridgeport per Ansonia,Nauga- 
tuck, VVaterbury, New Jpritain ir* Hartford lėks į Ma- 
rianapolį — Thompson, Conn. šiuo specialiu traukiniu 
važiuos tik trauki
nys. . ' ’ ■’*'

Iš Bridgeport išeis senu laiku (Standard Time} 
7:25 vai. ryte ir Lietuvių Dienoje, Marianapoly bus 11 
vaL ryte. Iš Mariauapolio grįš 8:15 ir bus Bridgeporte 
11 vai. vakare. . ; /

Bilietas į ten ir atgal (roundtrip įkainuoja:
IŠ Bridgeport ir ątgąl $3.00; iš Ansonia —$2.50; 

iš Naugatuck iŠ VVaterbury — $2.00; iš New
Britam + $1.75; B Wrtford -r $1.50.

Traukiniu yrk daug saugiau ir geriau važiuoti, 
kaip bus’ais ar auteįųopĮliais, nes tą dieną (liepos 4) 
keliai bus užgrūsti^ . «

Taigi kas nori turėti saugią ir malonią kelionę į 
Lietuvių Dieną,.. Marianapolj,.. tevažiuoja traukimu. 
Visais traukinio kelionės reikalais kreipkitės pas 
KUN. J. J. KREPĄ, 46 Congress Avė., VVaterbury, 
Conn.

šis traukinys neina per New Haven. Jeigu New 
Haven 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- 
kinių. ’.,•••

. Prašome nelaukti paskutinis dienos, bet geležin
kelio bilietu* uįlsakyldte dabar pas kun. J. J. Krlpą, 
kad būtų j ’ -
žiedu s

: Profesionalai, blxnleriidr pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
▼erti skaitytojų paramos.

Visi garainkitai “Darbininke”

SIi

f!
?
i!

1 
t.

UCTUMM

reikalaujamąskaičių paša

AR TAMSTAI REIKIA i
■“PINIGŲ?
Mes esame pasiruošę padėti Tamstai paskolinti | 

tokią sumą, kiek Tamstai yra reikalinga, ?z j 
Mūsų savaitinis atmokėjlmo planus bus 

Tamstai patogus.

70/ 
,/b‘ .

Crescent Credit Union
63—65 EAST ELM STREET.,

E$«S!8AIS CITY HALE, BROCKTON; TEE. 4474

MMU1.' 
MjSIMNNC

Baratt P. JUBGtLA j 
TURINYS: Dariaus ir Girėno S 
gyvenimo jr veikimo apivalga.! 
Skridimas per Atlantą. Soldi-1 
no mUko paslaptis. Žygio at- ! 
garniai pasauly. Dariaus ir Gi- J 
r?no nuopelnai aviacijai ir mU* 1 
sų tautai. Poeįija apie LITU-1 
ANIKĄ. /Skridimo r&nBjai ir * 

.rim, komitetai. s
884 pu»l. au 86 paveikslais;» 
tvirti viršeliai. KAIMA |LW,

Mtmčiairt paRum ;

Reikalaukite: j
DARBININKAS j

366 W. Broadvmy, 1
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ŪNCLE SAM GALI PAGELBĖTI
JUMS APDENGTI NAUJĄ STOGĄ į
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/ Kam rupiiįitis apie ma
žą ąp didį Jūsų ziamtį .rfr- 
montą. Iškritusis tinkas. • 

kiauras ^stogas < fiųsine- H 
šiojus maliava, apruku- 
sios lubos ir t, t. turėtų, 
būti dabd? pataisytos, 
kada kainus yra prieina
mos. Tik tadąbusipaten-
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jūsų namai yra gerami I \ jr
stovyje. • I 
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Bird finansavimo pianas su pagelba National HousingAct padės jums reikalingą remontą atlikti dabar.

Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontas kainuotų. Mes padėsime jums išgauti paskolą. Jokių keblumu
• ' • • • . ■ • • ’ . .. ■ . ■ - . . . . i . .. . t ■ • u •

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

PERŽ1ŪREK ŠI SĄRAŠĄ SAVO NAMUOSE KOKI DARBĄ TURI PADARYTI 
BIRD PRODUKTŲ YRA KIEKVIENAM DARBUI

STOGAS '
RYNOS IR VAMZDŽIAI

SIENŲ APMUŠIMAI
TASTOtŠ

MIEGAMIEJI KAMBARIAI
MAUDYNES
VIRTUVE
PRIEANGIS (PORCH)
RUSI8
GARAŽAS

GROSSMAN’SBROCKTON
‘ 'B0^3'N0Rlį'.toTiEW ’’

BIRD TBICK BUTT SHINGLES 

BIRD ART BRICSIDING 

B1RD INSULATED BRIC SIDING 

BIRD INSULATINGBOARD 

BIRD NEPONSET WALLBOARD 

BIRD AMERICAN WALLBOARD 
BIRD PLASTIC CEMENT - J;
BIRD EMUESi PAHiTS - ; ;

BIRD LIOUID ROOF COATING ..



I

•iMMMMMNtMIMMMI

IŠ RADIO STOTIES

11 To* p&čiot banko* knygutę, kuriat gavote nuo1 waterbnry i! 
Saring* Bank galite naudoti k BrooHyn'o Bankoje. Taipgi i

U turima: j
CHRISTMAS IR VACATION CLUBS |

Tel. 755

*

■JOHNĄHmYi jAMe$p.w<at

i

ence

TRAVELER’S CBECKS 
FOREIGN DRAFTS

ALEKS. KARIŪNAS
Graboriu* ir Bahamuotoja*

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiaį diena ir naktį 
visiems Conneoticut Valstybes 

Lietuviams. ‘
716 Stanley St. arba 

273 Ohestnut St
Tel. NIW BRITAIN'675 B.

GEAB0EIU8

660 Grand Street,

BROOKLYNlN. Y,

Pulkui Irtmtos dvi koplriSte dte* 
damos mylimiems yatemU 
yml. NuUtnlltao raUndOj kreip
kite* pas »ns. PatanmvteiM yra 
tetikrlat** ir te prieina*** katei.

JOSEPH S. KANIA
DANTISTAS
476 MainSt.,~

NEW BRITAIN, CONN.

LATIMEB SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbų Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei- 

mynos skalbimu - plovimo 
darbus

iiH>Miiiiiiii>iwW0MMwwwmuMmmMWHmmiiiiiiiiiiiii|wmHiwwwiiniiiRi»iyiiiiiiniiitiiiiiiiiiiimii

NOTARY Telefonai:
PUBLIC STagg 2-5043

MJTTMP.MLUIS

JSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterimry - Enterprise 6500 
New Britain. 821

WATERBURY SAVINGS BANK
- VVATERBURY, CONNECTICUT 5 |

Brooklyn Offięe' Vimbtn’o 8«iM» BuikM Brooldra’o Bkvritu rali Mtū I 

, j jffiterijury o Bavinga Banko* Brooklyn ’ę Bkyriu* gali aprū- | 
L* tavo rimu banko* raftalu*.
į Toa pačio* banko* knygute*, kuria* gavote nu6‘ Waterbury įj|

- Šimkaus. Kai-

Rytinių Valstybių Žinios
: Rochester, N. Y

, lelis labai juokingas te bu
vo tinkamai suvaidintas.

Pp. Pranas ir Juozas 
Mociejunai sudainavo due
tą: “Užaugau Lietuvoj’* ir 
"Per laukelį jojau”. Žmo
nėms taip patiko, kad bu
vo iššaukti antru kartu 
sudainuoti kitą dainelę — 
“šalta Žiemužė”. Jiems a- 
kompanavo jų sesutė Olga. 
Toliau kalba naujos baž
nyčios architektas p. Lo- 
rėnz, J. K, čiapas ir Albi
nas Remeikis. Pastarasis 
sveikina Vyčių ir choro 
vardu. Taipgi sveikina p- 
niaMociejunienė.

Choras sudainavo sekan
čias daineles: Pasveikini
mas — Aleksid ; Per Tam
sią Naktelę — Šimkaus; 
Per Girią, GirelęŠim
kaus ; < Eikš Mano Mergelė

: “Esu Kunigu Per Am
žius”. Šitie žodžiai aukso 

. raidėmis ant baltos juos
tos kabojo viršui didžiojo 
altoriaus gegužes 30 d., 
kada mūsų dvasios vadas, 
glebonas kun. Jonas M. 
Bakšys minėjo savo 15-kos 
metų kunigavimo jubilėjų, 

į atnašaudamas Šv. Mišių 
auką. Prie gražiai papuoš- 

' to, altoriaus gėlėmis ir 
f ^augybei žvakių degant, 

meldėsi Dievo tarnas, au
kodamas tą, Nekruvinąją 

' auką savo Sutvėrėjui Už 
suteiktas malones laike 15 
metų darbuotės Kristaus 

’ Vynyne. Taip pat papuoš* 
' tas altorius ir tiek pat 

Žvakių degė sekmadienyj 
: per sumą, laike kurios 
; gerb. solemnizantas paša- 

■ kė labai gražų pamokslą 
apie aukštą kunigystės pa
šaukimą, kuris Sakramen- 

> tas yra įsteigtas paties 
I Jėzaus Kristaus.?, - ' -
1 VAKARIENE KLEBONĄ kas. Chorasvėldainuoja-—

PAGERBTI ' “Lai Gyvuoj Sveiks”. Cho-
Tą patį sekmadienio va

karą, birželio 2 d., vakare 
buvo surengta labai graži 

; pagerbimą vakarienė“ ne- g: f B
tiktai paminėjimui 15 me- Centro raštininkas, 
tų kunigavimo, bet. ir pa
minėjimui penkių metų su- 

i kakties Jo klėbonavimo 
mūsų šv, Jurgio parapijo
je. Perpildyta Šv. Jurgio 
parapijos svetainė sudarė : 
jaukią vakarienę. Po vaka- 

. rienei sekė programa, ku
rią čionai paduodu iš eilės 

r taip, kaip viskas buvo pil* 
doma.

Pirmiausiai p. Petras Pi- 
kunąs, , senas, Rochesterio 
Veteranas ir labai uolus 
parapijos darbuotojas pra- 

: deda programą, pažymė
damas vakaro tikslą ir 
perstato toatmasteriu p. 
V. Butrimaitį, šios parapi- 

L Jos trustistą, tvarkyti pro
gramą. P. Butrimaitis kar
štai sveikina solemnizan- 
tą, linkėdamas daug ilgų 
metų darbuotis Kristaus 
Vynyne ir mūsų parapijo
je.

Pakviestas kalbėti p. Pr. 
Rimkus, kuris karštai 
sveikindamas Kleboną, pri 

. mena Jo didžius darbus 
Suveiktus per penkis me- 

į tus Rochesteryję ir kvies- 
; damas visus prisidėti prie 

to darbo kiek galint, ypač 
dabar aukomis, kad kuo- 
greičiausiai galėtų užbaig- 

y ti tą didelį darbą naują 
bažnyčią.

. . -Pakviestas Stude n t ų 
kuopos pirm. Bernardas 
Rumbutis. Jis sveikina 
studentų vardu ir įteikę 
Gyvų gėlių ir kitą dovanė
lę! Sveikina pp. Robertas

■ Bėrelis ir p. J- J* Rickis, 
ibudu žymūs Rochesterio

■ biznieriai. P-lė Johanną 
Levickiutė sveikina moky-

^klos vaikučių’ vardu ir į- 
f teikė klebonui gyvų gėlių;

jos sveikinimas išreikštas 
Salėmis.

’ Šodalięčių vardu sveiki* 
ha Izabele Iršaitė. Seks 
vaidinimas vieno veiksmo 
komedijos “Jonas Nusižu- 

’ dė”, kurią suvaidino se- 
; kanti jaunuoliai ir Jaunuo* 
į lės: Rapolas Kumštys — 

Jonas Pranckūnas; Simas, 
jo tarnas—J. Steponaitis; 

’ Jonas Ragaišis, gyvenan- 
F-tte Kumščio namuose, — 

'Albinas Remeikis; Kurmis 
X Sedliekas; , Maryte, jd 
krikšto duktė — Florenci
ja Baranauskaitė. Veika*

čias daineles: Pasveikini
mas — Aleksid; Per Tam
sią Naktelę — Šimkaus; 
Per Girią, girelę— Šim
kaus ; < Eikš Mano Mergele 
— Aleksio ir Du broliukai 
kunigai —Šimkaus. Kal
ba trustist'as K. Zlotkus, 
p. Buškus iO^E~SVėti-

rui gabiai vadovauja prof. 
K. Bazys.

Po to pakviestas kalbėti 
p. Juozas galiūnas, S. L. R. 

kuris buvo atvažiavęs su 
prakalbomis ir užsiliko da
lyvauti šioje vakarienėje. 
Jis kalbėdamas prisiminė, 
kad gerb. solemnizantas y- 
ra jam labai gerai pažįsta
mas beveik per 20 metų ir, 
kad abu yra sykiu dirbę 
organizacijose. '

Baigiant programą pa
kviestas gerb. solemnizan* 
tas; kuris sutiktas gausiu 
delnų plojimu. Jam atsis
tojus, įteikta pinigiška do
vana nuo šio vakaro ren
gėjų. Gerb. klebonas atro
dė susijaudinęs, bet links
mas. Jis pradėjo kalbą, 
tardamas: “Kalbėti apie 
save kaip menką žmogelį, 
neapsimoką, nes ąs, jokių 
didelių darbų nenuveikiau 
ir nė vienas kunigas bega
li didelių darbų padaryti, 
jeigu jam parapijiečiai ne
gelbės. A. a. kun. Kasakai- 
tįs, kuris kvietė mane ir, 
kuris rašė, “jeigu pasveik
siu būsi mano vikaru, o 
jeigu mirsiu pasiliksi kle
bonu ir užtai? jatr penki 
metai kaip esu su jumis”. 
"ĮCųnigui yra didžiausias 
smagumas ne pinigas ar 
garbė, bet gėhfe^ širdyA 
Atiduokite man savo Šir-

‘ )ievo ir Tėvynės garbei, 
žmonių naudai ir laimiu- 
i jai sulaukti netiktai sida
brinio, bet ir auksinio ju- 
bilėjaus netiktai kunigavi
mo, bet ir auksinio jubilė- 
jaus klebonavimo šioje pa
rapijoje. RochesterieČiai 
Skaito už didelę garbę tu
rėti tarpe savęs tokį dva* 
sios vadą, kuris sėkmin
gai darbuojasi su visais, 
pavyzdingai auklėja jauni
mą kaip tikras tėvas, ku
ris visus myli ir yra visų 
mylimas. Vyturys.

_ WATERBURY, CONN.
VAJUS PAVYKO

Nors jau senai LDS. va
jus pasibaigė - ir pervėlu 
būtų apie tai rąžyti, bet 
negalima praleisti nepažy
mėjus, mūsų organe, na
rių, ypatingai tų, kurie 
prisidėjo labai daug prie 
sudarymo sėkmingo va
jaus, mūsų kolonijoje.

Visi mūsų kuopos nariai 
-buvo - susirūpinę -vajaus 
reikalu ir pasišventusiai 
dirba; vieni lankydami su
sirinkimus ir skleisdami 
obalsį tarpe žmonių “Dar
bininkai vienykįmės ir 
platinkime katalikiškąją 
Spaudą”. Antri ėjo prira- 
šinėdami naujus narius ir 
taip toliau, žodžiu, visi 
dirba išvien be jokių, už* 
simetinėjimų. Visados at
siranda žmonių, kurie sa- 
w darbais,. pastangomis 
daugiau už kitus atsižymi, 
taip ir čia. Kuopos vice- 
pirm. ir LDįS/Conn JAps-

randasi lietuvių gražus ir 
waterburiečiame tinkamas 
prieinamas darželis. Taigi 
lietuviai, ta diena, tai pa
rapijos diena. Nevažiuoki
me pas kokius ten Žydus 
prie marių, bet visi - visos, 
jauni ir seni atsilankyki
me toje dienoje Linden 
Parke savo parapiją pa
remti. Aš būsiu ten ir ty
čia žiūrėsiu, kas myli savo 
parapiją ir klauso klebono 
prašymų. Ūžtikr i n a m e 
jums visiems kuolinks- 
miaųsią laiką. Bus gėrimų, 
kokių dar neragavote, bus 
laimėjimų, .abudu chorai 
padainuos, grieš šokiams 
Young Melodians Orkes-

mma apie ik Šalįūrią kaip 
ilgai jį pažįsta. P. P. pikū- 
nas užbaigė programą, 
tardamas ?ięių visiems, ku
rte tiktai1 prisidėjo prie 
šito pasękmingo parengi
mo te visiems atsilankiu- 
siems. Paskui buvo šokiai, 
laike kurių jaunimas link
smai Šokę, o senesnieji ge- 
rėiosį'tųomi, - 

šemūnipkės, kurios su
rengė tą vakarienę buvo 
Šios pęnios: Johąnna Bu- ' 
trimaittenė, Ona Butrimie
nė, ElsritetaUrbonienė; M. 
šamuolfenė te Mrs. Dau- 
diene. į

Rengėjai ir sumanytojai) 
Buvo sekanti: Petras Pi-1 
kūnas, Vincas Butrimai
tis, Petras Norkeliunas, 
Ignas Vilimas, J. Kovas 
Pranas Rimkus, P. Kasa* 
kevičius, St, Sedlickas, te 
Jonas Kavoliunas .

Šitas vakaras Parodė, ? y 
kad Klebonas yra visų my
limas ir gerbiamas. Ilgos 

I ir sėkmingos (darbuotės

leslovas Silkauskas ir kuor 
pos pirm. Petras Jakubau
skas. Juodų užima .pirmą 
vietą ir nenirilštančiai dar
buojasi dėl l#bo darbinin
kų ir savo organizacijos.

Nariai, kurie esate jau 
užsimokėję [už šių metų 
“Darbininką? $3.00 pasi
imkite knygįuž$2.0p;ver- 
tės ir pridupkĮte kuopos 
raštininkui, kuris pasirū
pins partraukti išcentro. 
Atėję r kuopos susirinki
mą galėsite jas dovanai 
gauti. Nariai, kurię esate 
dar skolingi malonėkite 
atsiteisti. Sekantis kuo
pos susirinkimas įvyks 23 
d. Šio rilėnesio pirmą vai. 
po pietų, šv. Juozapo par. 
senos mokyklos kamba
riuose.

J.Totilas, 
LDS. 5-tos kuopos Raštin.

MUSU PIRMASIS 
PIKNIKAS

Tai bus birželio 23, Lin- 
den. Park Union City, kur napolio.

Lietuvių valanda, arba 
Lithuanian Variety Hour 
iš stoties WIXBS darosi 
vis garsesnė ir visiems 
malonesnė.1 Ir ištikrųjų 
reikia sakyti, kad begalo 
didelės padangos padarė 
visi radio. artistai nuo to 
karto kai pirmu kartu pa
sirodė iš stoties WATR. 
Dabar jie visi bei visos 
prie ‘Mike* kaip namie ir 
drožia gražiai lietuviškai 
ir gana. O juos visus šau
niai veda 'profesorius A- 
leksis, ir be jo; mes netu- 

....... Į retume kuom pasidžiaugti,
tras ir bus virš to? daug, t Pereitą savaitę gavo jisai 
“funių”. Taigi visi į Lin- pagyrimo laiškų daugiau 
den sekmadienį, birž. 23. •* • * -
Katrie neturi karų - auto
mobilių, galės ant tam tik
rų Special Troley Cars va
žiuoti.

GERBIAMAS KLEBO- 
NAS IŠVYKO TĖVYNĖN

— LIETUVON
’ Gegužės 25, vidunaktį, 
mūsų visų gerbiamas ’ ir 
mylimas klebonas, išvyka 
Lietuvon Scnastates laivu 
in Lietuvą. Jo atsisveiki
nimas buvo kuklus. Neku- 
rie tvaterburiečiai atsisvei
kino prie laivo su juo. Rei
kia paminėti, kad lietuviai 
watėrburiečiai turės kuom 
džiaugtis, nes gerbiamas 
klebonas važiuoja tėvynėn 
savo sveikatą sustiprinti. 
Tą jam patarė vyskupas, 
nes pereitą vasarą turėjo 
sunkią operacija. Beta 
jam kelionė beveik uždyką 
atsieina. Neturte jp prięte- 
liai išpirka ’Jam laivakor
tę ir pinigais finansavo jo 
kelionę. Paskui gal bus pa
minėta kas ir kiek davė. 
Dabar paminėčiau, bet ži
nau, kad klebonas viešai 
nieko nesakė, tai ir aš vie
šai be jo žinios nesakysiu.

Visgi linkime jam lai
mingos užsitarnautos ke
lionės ir greito sveiko lai* 
mmgb ' sugrįžimo. Žinau, 
kad' wate£bmtečiaĮ> jo 
greit pasigęs tad turėtu
me visi kasdien^ melstis 
Dievo, kad mūšų klebonas 
už jifrų marių galėtų ra-fVazniokaite ir gražiai su- 
miM pasifeėtį ir paskui su- 
grizus musų tarpan, vėl 
sėkmingai ir f energingai 
kaip praeityj vesti sunkų 
Šv, Juozapo Parapijos dar
bą. ' ■ . -■ .

Tuo tarpu klebono vietą 
užima gabus ir energingas 
jaunas darbuotojas' kun. 
Edvardas Gradeekas. Jam 
padeda vikaras kun. Kri-

kaip 20 ir dar su dovanė
lėmis. Tai vis parodo, kad 
ir patys lietuviai pradeda 
labiau įvertinti savo tau
tiečių pastangas kelti lie
tuvių vardą ir nušviesti 
Lietuvos bei lietuvių daly
kus svetimtaučiams,, Tad 
ir sveikiname profesorių 
Aleksį šiose skiltyse ir ra
giname nenustoti vilties "ir 
nenusiminti, bet eiti pir
myn, ries visos Conn. vals
tybės lietuviai (man teko 
su jais susidurti ir.Torrin- 
gton, Bristol, Ansonia, 
New Britam, Poąuonock, 
Granby, Woodbury, Midd- 
lebųry ir tt.) labai džiau
giasi tuo programų ir jei
gu vienas kitas peiktų, tai 
istikrųjų būtų ne iš ko ki
to kaip tik pavydo ar ne
susipratimo. Taigi, radio 
lietuviai, varykime savo 
gražų kultūros darbą ir 
linksminkime lietuvių vei
dą ir įftrdi grą^omiMietu- 
vių dainelėmis ir kalba.

H , M
j t__ Ateikite mes jums pataraauritee, Itelp k ienoje Bankoje. į
į!' . . .. 793-797 Bank 8t. į
................. ............ *----- LJ-----

Po tam visos narės susi
rinko p-no B. Zabelskio sa
lėje, kur .buvo surengta 
Jubilėjiniai Pusryčiai.

Vietos sąjungietės, pa- 
keldamos mane į garbės 
nares, įteikė man gražią 
gėlių puokštę ir labai 
brangių dovanų. Malonios 
-Sąjungietės, už jūsų dova« - 
nas ir įvertinimą mano 
darbų ir pasišventimo la
bui mūsų organizacijos, 
tariu viešą — širdingą A* • 
čiū* '
Vera Valantienė, fin. rast

-ą-
LIETUVIAI PAAUKŠ

TINTI
Waterburietis Albertas 

Vaitukaitis,- iŠ‘gerai žino
mos lietuvių Vąitukaicių 
šeimynos, gavo paaukšti
nimą nuo Conn. Light and 
Power Kompanijos ir va
žiuoja dirbti ir apsigyven
ti Windsor Locks. Alber
tas Vaitukaitis nesenai ap
sivedė su vyte lietuvaite

gyvena. Albertas bus vir- 
šininku tos sekcijos Conn. 
Light and Power Kompa
nijos darbų. Sveikiname.

. Paskui . kitas lietuvis, 
Kazys Vilimaitis iš Wap- 
ping, Conn. . (kur randasi 
daug lietuvių tabako ūki
ninkų) gavo aukštą (fore- 
mano) darbą New Haven 

aun. x- prie savo kompanijos. Ka
pas ir vienas kun. profeso- zys yra geras lietuvis ir 
rius marijonas Įš Maria-} katalikas ir nesenai apsi- 

vedė su lietuvaite Marijo-

1į ■ čPAfitĖs a»ue«jį£Mw ■'

zn <—fuHerctl Service

na Rukyte iš Wapping. 
Sveikiname. Jiedu važiuo
ja New Haven dirbt i ir 
gyventi. Kazys yra exper- 
tas automobilių ir trokų 
mechanikas, dirbęs prie 
Conn. Trolly Company, 
General Motors (kur buvo 
ilgą laiką chief mechanic), 
Bryant and Chapman ir4t.

Lietuvis Juozas^ Rūkas 
iš Wapping, brolis viršuje 
minėtos Vilimaitienės, ga
vo aukso medalį nuo 
Sphinx Menininkų arba 
Amateur Magicians Drau
gystės. Juozas parašė ge- 
riausius trikus dėl Sphinx 
laikraštuko 1934 metais. 
Sveikinam©* Juozas dirba 
prie tėvų ant didelės ūkės 
ir savo extra laiku eina 
magiko pareigas visoje 
Conn. Valstybėje. Jisai y- 
rą buvęs Waterburyje.

Kunigas Ambotas, Hart
fordo lietuvių klebonas, 
kuris nesenai išvažiavo 
Lietuvon, gavo Gedimino 
Ordino 3 laipsni su meda
liu ir diplomą. Sveikiname 
užsitarnautos garbės kle
boną.

MASPETH, LI,, N. Y.
’ Gegužės 12 d., A. fc. R. 

K. Moterų Sąjungos 30-ta 
kuopa, minėjo savo 15 me
tų gyvavimo. 9 vai. ryte 
giedotas šv, mišias už gy
vas ir mirusias nares, Vie
špaties Atsimainymo Kri
staus bažnytėlei laikė mū
sų kuopos dvasios vadas 
kun. P. Eekėšis: Klebonas 
kun. Balkūnas pasakė la
bai gražų pamokslą. Laike 
šv.,mišių solo 'giedojo V. 
Valantiėjienė “Sveika 
Marija Motina Dievo”, a- 
koriipanuojant prof. J. Ta
mošaičiui. -

Visos narės ėjo prie t)ie- 
vo Stalo. Išėjus iš bažny
čios fotografas p-nas R. 
Kručas visas nufotogra
favo. '

Jeigu prie mano kojų su
dėtų Visų viešpatijų vaini
kus vietoj mano Įmygu ir 
mano pamėgimo skaityti, ^ 
visa tai atstnmčiau.

Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVE — AGENTŪRA
Visokių rūbų Vyrams, valkams. 
.Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūra. Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, rastai. Pardavinė
jami llętuvlSkl lalkražčlal Ir knygos 

Užeikite > būsite patenkinti 
43Š'Paik 8tt Hartford, Conn.

>$•*
- 4mce*.i66Q*

j To all who call on us
tee pledų® ’tbe/M tneasure oF ouir skili 
andourAexperience - w,thout regard For

. price w t< ♦ • ’ . ’ l" ' ■ ' , ’

, INC;

• . ngJ MAlN STREET -*■* BROCKTON * MASSACHUSETTS 
’TGLEPHONE 3W

PARDUODU
BANKŲ DARBO RAiAMdlUS
Ai Jonas S*e*huokM, jau a- 

pie vienuolika metę, tarydamas 
suparalHuotę koję ir būdama* 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žiu* ir stipriu* raianMus: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo. *

Barduodu du raŽanMu uŽ vie- 
u% dolerį; tu persiuntimu $105.

Kas norite įsigyti gėrę lalan
čių siųskite pinigus iiuo adresu : 

John Shisloaky,

Brooklyn, H. Y.
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