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Sveikiname Profesionalų ir Studentų Seimą
“Darbininko” Radio Prane&inai

’ Thompson, Conn. — Lie
pos 4 dieną, Amerikos Ne
priklausomybės Šventėje, 
Naujosios Anglijos lietu
viai iš visų didžiųjų ir ma- 

—žųjų -. kolonijų- važiuoja į 
metinę Lietuvių Dieną, į 
Marianapolio Lietuvių Ko
legijos parką, kuriam gra
žumu ir didumu negali pri
lygti jokis kitas parkas. 
South Bostono, Bostono ir 
apylinkės lietuviai važiuo
ja specialiu traukiniu, ku
ris liepos 4 dieną išeis iš 
South Statkui (Daylight 
Saving Time) 8:05 valan
dą ryte. Traukinio bilieto 
kaina iš Bostono ir atgal 
tik $1.50. Šis Bostono spe- 

i cialus traukinys sustos ir 
Norwoode. Norwoodiečiai 
taip pat važiuoja specialiu 
traukiniu. Iš Norwood į 
Thompson ir atgal kainuo
ja tik $1.25 centai. Wor- 
cester, Mass. lietuviai taip 
pat važiuoja specialiu 
traukiniu. Iš Norwood į 
Thompson ir atgal kainuo
ja tik $1.25 centai. Wor- 
cestėr, Mass. lietuviai taip 
pat važiuoja specialiu 
traukiniu. Iš Worcester į 
Thompson iratgal kainuo
ja tik 75 centai. Cbmieeti- 
cut valstybės lietuviai taip 
pat važiuoja specialiu 
traukiniu. Kitų kolonijų 
lietuviai važiuoja bus’ais. 
Žinoma, kurie turi savo 
automobilius važiuoja au
tomobiliais. Turimomis ži
niomis iš Naujosios Angli
jos lietuvių kolonijų, šįmet 
suvažiuos apie 20,000 lie* 
tuvių. Ęo jie ten važiuoja? 
Aišku, nes Marianapolio 
Lietuvių Kolegija yra tai 
mūsų išeivijos Vilnius, 
mūsų išeivijos *kultūrinis 
centras. Bė to, Lietuvių 
Diena rengidtaą kilniau
siais katalikiškosios akci
jos tikslais: katalikų spau
dos ir moksleivijos rėmi
mui.

Lietuvių Diena, liepos 4 
d., tai lietuvių susiartini
mo, susipažinimo diena. 
Tos dienos programą pra
dedama iškilmingomis pa
maldomis, kurias laikys 
Jo Ekscelencija Vyskupas 
Matulionis. Pirmą valandą 
po pietų prasidės , sporto 
programa.; Vist sportinin
kai, kurie nori dalyvauti 
programoje teatsišaukia 
ir teužsiregistruo ja Darbi
ninke, 366 West Broad- 

. way, So. Boston, Mass.
Lietuvių Dienoje bus ir 

aviacija. Mūsų gabūs la
kūnai pasiruošę atlėkti su 

« Litūanica m. Jie ten 
skraidys ir vienas iŠ jų 
šoks iš orlaivio su parašiu- 

‘ tu. Šokiai bus visą po pie- 
r tį ir vakare. Gros Water- 

būry Melodians orkestras.
s Per garsiakalbius bus 

Skelbiama programa. Dai- 
; hų Šventės programą išpil- 
t dyti pakviesta 25, chorai. 
f Taigi liepos 4, važiuokime 

visi į Marianapolio Kole
gijos parką, Thompson, 
Conn,

Iš KATALIKU GYVENIMU 1 .
/ Boston — Birželio 12, 
Šv< Jono,Dvas. Seminari
jos Rektorių Bostono Ko
legija pagerbė, suteikda-

gražų parką, kuri pavadi
no Palanga, kuris randasi 
prie didelio ir gražaus e- 
Zd. SeMM iaipžni.
36 dieną, tos parapijos 
draugijos, Palangoje ren
gia pikniką. Pelną skiria 
išmaliavojimui - dekoravi
mui Švento Pranciškaus 
bažnyčios. Atvykę į pikni
ką prisidėsite prie papuo
šimo bažnyčios. Šio pikni
ko programą bus labai tu
rininga, graži ir Žavėjanti* 
Rengėjai ir šaunios šei- 
myninkės gamina įvairius 
valgius, kuriais pavaišins 
atvykusius svečius. Klebo
nas kun. Pranciškus Juras 
inRengimo Komisija visus 
iŠ-visos Naujosios Angli
jos lietuvius kviečia sek
madienį, birželio 30 dieną 
atvykti į Palangą.

NAUJI KRISTAUS 
DARBININKAI 

:__i__.k .
Sekmadienio ryte, Šv. 

Dvasios koplyčioje, Wes- 
ton College, įšventino 42 
naujus Jėzuitus kunigus.

NACIM PACOm U* 
TM.HLĮI JAUNIMį 

f ...

Amsterdam, Olandija
Vokietijos švietimo minis* 
teris Hans Rust' paskelbė, 
kad katalikų parapijų mo
kyklos nebus naikinamos, 
nes vyriausybė pažadėju
si sudaryti konkordatą su 
šventuoju Sostu* . Išrodo, 
kad viskas gerai.
' : Bet tuo ' tarpu Hitlerio 
jaunimo organizacijos vir
šininkas per radio paskel
bė, kad jis ir toliau dirbs, 
kad katalikų jaunimą'pri
jungus prie Hitlerio jauni
mo organizacijos,, kuri 
skleidžia pagonizmą, -

J. E. Kardinolas Ber- 
tram karstai protestuoja 
prieš pagonišką sąjūdį Vo
kietijoje. ’ ./

Taigi vokiečių su Hitle
riu veidmainiavimas vi
siems aiškus. Katalikai ne
siduos suvilioti, bet kaip 
ligšiol,. taip ir toliau drą
siai kovos prieš Hitlerio 
pagonizmą.

100,000. ŽMONIŲ DALY
VAVO CAPE GOD THaTŲ 

ATIDARYME

Bourne, Mass. — Sekma
dienį birželio 23 d. įvyko 
dviejų tiltų, kuriuos ką tik 
užbai gė statyti skersai 
Cape Cod kanalą, atidary
mas. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo Mass. Gub. Cur- 
ley ir Rhode Island gub, 
Green ir apie 100,000 žmo
nių.

SUŽEIDĖ POVILO ŪKO 
SŪNŲ

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį, birž. 23 d. 

automobilio belaimėję su
žeidė Tarną Liką, biznierio 
Povilo Liko sūnų. Sužeidė 
veidą ir koją. Nelaimė įvy* 
ko Bridgewater, Mass, 
Linkime išsveikti.

Tel Avivas. — Transjor- 
danijos emiras Abdalla 
buvo pakvietęs Lietuvos 
pilieti Kulvianskį jo paties 
ir jo veljonies.tėvo atvaiz
dų didžiajai audiencijos 
salei Ammane nutapyti. 
Baigti paveikiai buvo su 
didelę iškilmė pakabinti 
audiencijos salėje. Iškil
mėje dalyvavo visi Trans- 
jordanijos vyriausybės nat
riai. .'

Dirbam, N>* — Birže
lio 18, Valstybės Universi
tetu Jo Ekscel. Vyskupui 
Pe^įrsonui suteikė LL.D. 
garbes laipsnį.

Worcester — Birželio 19, 
Holy Cross Kolegija šv. 
Tėvo J. V. atstovui Jo Ek
scelencija Ainleto Giovan- 
ni Cicognani suteikė Civi
lių ir kanoniškų teisių 
daktaro laipsnį* 
. Paryžius — Birželio 18. 
šv. Tėvas paskyrė Prancū
zijai keturis naujus vysku- 
kus. Vėliaus tapo sužinota, 
kad visi gavę iš valdžios 
Croix de Guerre. .Visi bu
vo karo lauke ir buvo su- 
žeisti. . ’

Amsterdam — Birž. 18, 
Nazių spauda nesiliauja 
užpuldinėti katalikų įstai
gų. Prie ko prieis taip da
rydami?! 4 ,

VVashington — Vienuolė 
Alena Lalinsky, gydytojų 
katalikų Misijonierių drau 
gijos nare baigę Moterų 
Medicinos kolegiją Phila- 
delphia. Pa, ir gaVo M. D,, 
gydytojos diplomą.

Hansas City — kasmet 
Archibrolijos žydams at
versti yra. atliekama nove- 
na nuo birželio 20 iki 28. 
Ši draugija susitvėrė 1917. 
Nuo pradžios iki dabar jau 
atlaikyta 30,000 Mišių už 
izraelitų atvertimą.

Cliff Haven, N. Y. —Ka
talikų vasarinė mokykla 
atsidarys birželio 30. Pasi
žymėję kunigai ir pašau- 
lionys pakviesti mokyto
jauti. Ji pradeda jau 45-ą 
sezoną. . ‘

Paryžius — Sulyg pa
duotų skaitlinių katalikų 
skaičius Danijoje, Norve
gijoje ir Švedijoje didėja. 
Tose šalyse dabar esama 
suvirs 25,000 katalikų.

Vatikanas — 37 Popie
žiai viešpatavo po 13 metų, 
tiek kiek dabartinis Po
piežius jau viešpatauja. 
Šv. Petras bažnyčią valdė 
per 34 metus. Piu s IX —* 
32 m., LeoXHI —25 ir 
pusę mėtų. Pius VI ir Pius 
VU po 2 4 m. Iš viso Po
piežių yra buvę 261.

K. F; J.

Washington, D. C. — Se
natorius Borah nuošir
džiai užgyre prez, Roosę- 
velt mokesčiįplaną ir pa- 
smerkė , tuos, kurie jam 
priešinasi. * /

Providence, R. I. -—Pir
madienį, birželio 24 d., 
3500 audenyčių darbininkų 
išėjo į streiką. Sustreika
vo septynių audenyčių 
darbininkai Uxbridge ir 
Rhode Island. Streikui va
dovauja United Textile 
Workers of America unija.

Darbininkai reikalauja 
20 nuoS. pakelti algas ir 
tęsti 40 vai. darbo savaitę 
ir užtikrinti, kad trečioji 
pakaita nebus atnaujinta.

šį streiką užtvirtino cen- 
tralinė unija,

LIHOBERGH Vėl PASIŽY
MĖJO

Vatikanas — šioinis die
nomis Šv, Tėvas, artinan
tis šv. Bede dvylikai Šimtų 
metų mirimo sukaktu
vėms, _ pakartojo Anglijai 
kvietimą, kad ji grįžtų Ka
talikų Bažnyčion,

Šv. Bedę, Bažnyčios Dak
taras, gyveno tais laikais, 
kada Anglija buvo vieny
bėje sų šventuoju Sostu.

V. K* RAČKAUSKAS 
NUBAUSTAS. 3 METUS 

KALĖTI

NewYork— Amerikos 
žymusis lakūnas Charles 
Lindbergh pasiž y m e j o 
kaip mokslininkas >- išra
dėjas. Jis pasidirbdino 
mechanišką Širdį ir plau
čius, , kurie veikia taip, 
kaip tikra žmogaus Širdis 
ir plaučiai. Lindbergho 
mechaniška širdis ir plau
čiai palaiko stikle gyvybę 
įvairių kūno dalių ir jas 
augina.

KRUVINOS RIAUŠĖS .
STREIKE

Eureka, Kai. —? Pereitą 
penktadienį prie Eureka 
lentpiūvės iškilo kruvinos 
riaušės, kuriose vienas 
darbininkas užmuštas ir 
šeši policistai sumušti,

Studentų ir Profesionalų 
Seimas

AmerikOįS Lietuvių Kataliku Studentų ir Profesi- 
jonalų Sąjun^ėS^mfro Valdyba/ ’ /* me*
tinis seimas: įvyksiąs š. m. Birželio iT ir 28 dienomis, 
Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn.

. ' A PROGRAMA < /
Ketvirtadienį, Birželio Tl d.

■ (Ryto Sesija)
. Iškilmingos šv. Mišios 9 vai. (Daylight Saving 

Time) rytą. Celebruoja Centrą Dvasios Vadas — Kun. 
Jonas Balkūnas. - /
‘ Seimo rengimo pirmininko kalba.
r Centro Dvasios Vado malda.

Centro Garbės Pirmininko kalba.
Garbės Prezidiumas. x
Seimo komisijų rinkimas(a) Darbo; (b) Man

datų; (e) Rezoliucijų; (d) Knygų peržiūrėjimo; (e) 
Pasveikinimų. *

' Sveikinimai. *
(Popietinę Sesija)

Prof. Harold H, Bendėr, Princeton, N* J., Prince- 
ton University ; paskaita apie lietuvių kalbą.

Paveikshrir “Movies” trąūkimas.
Mandatų komisijos raportas^
Centro Valdybos narių raportai raštu.
PROFESIJONALŲ POSĖDIS.
VAKARE- 8 valį Kolegijos salėje įvyks seimo 

delegatams ir svečiams pagerbti IŠKILMINGAS 
KONCERTAS. Visos kuopos ir delegatai yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti Koncerto “Amateur Prog- 
ram” konteste. Bus įdomių /-prizes”. / .

Penktadienį, Birželio 28 d.
- ‘(Ryto Sesija)

Šv. Mišios 8:30 vai. rytą.
. ■ Seimo posėdis 9:30 vai. .

Komisijų raportai ir diskusijos: Knygų peržiūrė
jimo; Pasveikinimų; Rezoliucijų. /

Klausimai ir sumanymai. <
Centro Valdybos narių rinkimas.

(Popietinė Sesiją)
Paskaita — J. E. Vyskupas T. Matulionis. .. /
Laisva.* *
VAKARE — 8:30 vai. Town Hali, - Thompson, 

Conn., įvyks VIEŠAS PASILINKSMINIMAS (SĘMI- 
FORMAL DANCE) seimo dalyviams. Nuoširdžiai 
kviečiame studentus (es) ir jų draūgUs(es) į šį pasi
linksminimą. ■

KVIEČIAME
Visi Amerikos Lietuviai Katalikai, Dvasios Va

dai, Profesijonalai, Visuomenės Vadai, Alumnai Kata
likai, Studentai (ės), Sendraugiai, Rėmėjai, ir tt., Vi
sose Amerikos Lietuvių Kolonijose, Kurie Yra Susi
rūpinę Mūsų Tautos Ateitimi, Yrą Nuoširdžiai Kvie- 
Čiami Dalyvauti šiame Nepaprastame Iškilmingame 
Lietuvių Katalikų šviesuomenės Suvažiavime.

CENTRO VALDYBA’.
SEIMO DELEGATŲ APRŪPINIMAS

Visi atvykusieji delegatai įsiregistruodami uŽsi- 
moka — Studentai $3, Profesijonalai ir Svečiai $4, už 
ką kiekvienam delegatui ir svečiui bus teikiama per 
dvi dieni nakvynė, valgis, tikietai į visus parengimus 
ir 1.1. • . _

Kaunas Birželio 7 ir 8 
dd. Kaupo apygardos teis
mas svarstė dvi Vlado Ka
rolio Račkausko bylas. 
Vienoje, dėl padarytų išei
kvojimų Lietuvos atstovy
bėje Londone, pagal b. st. 
68 str. paliktas nebausta#, 
bet iš jo užsienių reikalų 
ministerijai atiteista 59.- 
180 litų; o antroje byloje, 
už nusikaltimus būnant 
konsulu Pietų Afrikoje, 
nubaustas trejais metais 
šūnkiųjų /darbų kalėjimo 
su pasėkomis, numatyto
mis b. st. 28 ir 30 str. ir

Ketvirtadienį ir penkta* 
dienį birželio 27 ir 28 dd^ 
Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn, įvyksta J 
mūsų jaunutės Katalikų t 
Profesijonalų ir Studentu 
Šeimas. Sveikiname ir lin- J 
kime geriausių sėkmių. R

LOS, NAUJOSIOSRHflJ- 
JOŠ APSKRITIS PASKYRĖ į 

$150.00 CENTRUI
VVoreester, Mass. — Sek* 

madieiiį,’ birželio 23 d., šv. 
Kazimiero par. mokyklos 
salėje įvyko LDS. Naujo
sios Anglijos Apskričio 
metinis suvažiavimas.

Vietinis klebonas ' ku 
A. Petraitis pradėjo suv 
Žiavimą malda ir nųošir< 
džiu sveikinimu.

Prezidiumą sudarė aps* ) 
kričio valdybą: pirm. VI. 
Paulauskas, rašt. T. Ver* , 
siackas, ižd. S. Čeikaus-* i 
kks. Vice - pirmininku iš
rinko p. J* Kumjją.

Rezoliucijų ir mandatų 
komisija:r muz. J. Žemai-* ' 
tis, J. Glavickas ir A. F< ? 
Kneižys.

Dalyvavo iš 5 kuopų ip 
iš Centro 30 atstovų.

• rGėgužįtiė, * gegužes *' 3ĮĮ 
dieną pavyko, kurios W 
džiausią dalį pelno $150.00? 
paskyrė LDS. CentruL 1 
Gegužinės komisijai, ypa* j 
tingai klęb. kup. J. Švagž* > 
dŽiui ir kum J. Petrausku^ 
apskritis išreiškė nuošir*! j 
džią padėką.

Nutarta pasiųsti Ameri-C i 
kos Darbo Federacijos pir
mininkui W. Green laišką/ 
užginant jo akciją prieš“ ; 
tas unijas, kurios priima f 
palaiko komunistus, ne# | 
komunistai darbininkų li
nijose, tai kaip piktoji li*^ 
ga naikina darbininkų vie* ; 
nybę kovoje su išnaudoto* 
jais. / \ >

Į LDS. metini seimą at* 
stovu išrinktas muz. Juo* 
zas Žemaitis.

Apskričio valdyb’on iš
rinkti šie: Jonas Kumpa,- 
pirm.; M. Urmonienė, vk 
ce-pirm.; St, Šejefkaitė, 
rast. ; M. Grilevičius/ižd.; 
P. Džiaiigiene įr J. Jeske- | 
vicius—iždo globėjai* ;

Dvasios Vadą skiria Ku* 
nigų Vienybė. , . t :

HITLERIS MEHJNASI 
JAPONIJAI

Berlynas — Japonijos ° ■ 
ambasadorius Berlynui : 
dabar važinėja po visą Vo
kietiją, kurį’visur sutinka į 
kaip didžiausį svečią kal
bomis ip šauniais bankie* 
tais. <

Hitlerio spauda labai pa
lankiai atsiliepia apie Ja- i 
poniją .Tas aiškiausiai pa
rodo, kad Hitleris nori su* 
sidraugauti su Japonija^ 
kuri nėra draugiška Rusi* 
jai.

Paskelbus sprendimą, V. 
K. Račkauskas suimtas ir 
nugabentas kalėjimam

V. K. Račkauskas yrą 
plačiai žinomas Ameriko
je. Jis yra buvęs ŠLA. or
gano redaktorium, tauti
ninkų - socialistų lyde- 
rium. Paskutiniu laiku bu
vo DULR brg. publikaci
jos vedėju Lietuvoje.

SIUVĖJAI SUSTREIKAVO
Brockton, Mass.

mis dienomis išėjo į strei
ką Weątherproof Clothing 
kompanijos darbininkai, 
protestuodami prieš suma
žinimą algų ir pailginimą 
darbo valandų.

Toje dirbtuvėje dirbo a* 
pie 100 darbininkų ir visi 
išėjo į streiką. Visi susira
šė į International Ladies 
Garment Workers’ Uniją, 
kuri priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai.

Darbininkai skundžiasi, 
kad Harry Nurenburg, 
lietšvarkų kompanijos vir
šininkas, prailgino darbo 
valandas nuo 35 iki 44 vai. 
į savaitę ir numažino al
gas nuo $14X10 iki $10.00 į 
savaitę.

Streikierių komitetą su
daro šie darbininkai: Mo
nika Spizio '(Barisiutė)’, 
Šv. Roko par. choro narė, 
Albert Redmond,, Carmęl- 
la Dodero, Ashley Make- 
neace, Mary Narducci, 
RalpK Hayes, Rose Fruz- 
zeti ir Alice Bosworth\ Jie 
atstovauja darbininkus ir 
kartu sti unijos organiza
toriais veda derybas su 
kompanija.

Darbiūinkai vieningai 
laikosi ir pasiryžę strei
kuoti, kol kompanija su
tiks pripažinti uniją ir mo
kėti unijos nustatytas al
gas.

Kadangi darbininkai lai-
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VIETINESŽINIOS
Mm ‘’ riąį; Lietuvos tlukterų : 

{draugijai:>iratstovei po-,
. ■ niąi Šiaurietei; ypatingai

- 'Mūsų parapijos metine prancJŠkonėrps: VosyBe- 
^eguŽinę, įvykusi' Romu- nei, Kazakevičienei, Bra- 

;* voe parke, Montello, Mase., zauskienei, Šmigeląkienei, 
birželio Ift dų: 1935, ~daug Šidlauskienei, TSimkieneį

-• panašėjo į anglų parapijų Motejunienei, Kazmaus- 
■rengiamas‘‘i^nions’^ Ne- kienei, kurio® prie savo 

> tiktai žymi dalis mūsų pa- stalo ir bilietais, padary- 
rapliiečįų suvažiavo, bet damos, šimtinę, gąųna įpio 

(Jįųg ip ąvęčįų. Tiesiog Kun. * -
« ©nagu buvo matyti tas draur'' 
^viešas poros tūkstančių’meny 
; jtaonįųjąsimątynmg, pa<šįąs.
; Sįvaišjnimas įr žąiqim

K. UFbSnaviėiąųa 
tgįjdms pažadėtą pir- 
ybės dovaną, Šv* mį-

S
gtašĮ iretąūsr

biiotojoms bei skyrių, va- ro£e tarp ęĮąpm- popams Valatkai, įgį&SffikV:Ssg&gst5&J^;
t|fipeftnai lyg ro^ė __

* įį^Įkečių, išsispraųdė Jį y-

ryti. hįjųąsS, . EliiįUiio
* įuTOe”ketarios PSmg^
■. feėBvėį ’fflrS® &

aot|, Naujoje ^nglijojė/di- su?u.}i W
džiausiąs draų^joą sūsį- 
rinkimns. Manyta, kad šią

, itegiįlįnf tiesiog <bapiąus,. 
; ‘ -Bet daug sykių net „ ir su 
t; brangia kelione ,ir įžanga 

Bpmuvos Parkas buvo au- 
f Jomobiliais nuslatytasl

? Skh ,.-fe

ir Jo geriems žmdnėms. inipms Vosįlięnęi, Znotinie- r *muiWi.< V^ąvLh< SI>
t. Čiui, "mūsų išeivijos didžia- f kėvicienėi, yąlatkevicię-
' ‘ ' * nėl/Gadięnęi,..Konans^&i

nei, Nąnąrtąvičięnėri ’ jpą 
sūnui, YyČių bąsebaįnin- 
kąįns ir vįsįęms pasidar
bavusiems.

Dekuoju už ąųkąvimą 
ponioms VąĮąnčieneijSląt-

yng la

Inžiniriua Jurgis P. Gla- 
ra nariu Amen- 

WT sjįety c< UeoįMcal

BAI

-IpK Jurgio brolis Kam- 
mieras yra baigęs Massa- 
chųsęttiB Cęllęge of Pfrar- 
macy 1933 metais ir labai 
sėkmingai veda vieną iš 
Liggett Drug Store.

Jaunam profeaįjonaluį 
Jurgiui P. Glazausįui Įii> 
kime geriausių pasekmių.

V

š'iūomi visiems blaivininkams pranešamą kad ši£‘

CENTRO VALDYBA, ' „ ■
; Kun. JL & Jakaitis, Dv. Vadas 

Kun. F. L JuŠkaitis, Pirnu 
V. BHva^as, BaŠt. " ' ;

..... -I |1 ■ 1,^,,    .,.,1,.;^     ....... . .... H-nj. —.

lietuviam* aąjungiefiių pf«t
tanke bus daug malonumo, f H.

laiką praleisti tyrame ore. Ęeiekevičięne. ‘

Hans ttmu:
M. TreinavičiutS, moky

toja, moko mmrikos pianu 
Ji yra baigusi

fOlTlM BlANOr ORTB

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

nui, Valatkevičiui, Niauru
mui, Šiaulįui, Ašmeriskui, 
Kavolįui, įingevįčiui, Bą- 
roliui/ Jurgelaičiui, Jakš
tui, Tamuįynui, kur’s dirbo 
(ir rądįo įšlaimėjo),-Siau
riui, janušoniui, panelei 
KilmomūteĮ, ? kuri gauna 
ūž tikietų pardavimą pir- 
piępybės skelbtą dovaną 
nuo kųn. K. dėnkaus, xpąr

janį vadui ir rašytojui ir f 
taikiamkunigui K. Jepkuį 

, yį prisįdejiiną 'žodžiu, dar-

kalenu, kad skelbę mus 
/• /gegužinę savo ‘bažnyčioje 
; ir. ją atlankė; kųn. Jf. Švag- 
\ sdihpi^ vietos šeimininkui

'ir'jp gaspadpriui; pagelių- 
ninkui kun. J. Petrauskui 

; jž parką įr atsilankymą.;
' Teikiu nuoširdžią pąde-

= Tel. So. Boston 0823 t 
j UETĘViąDANTISTAS |

OHTjmi
A ... a. * ' ta^ ' - -

į. • . . ’ ! ’

Į M. Rūger j. ABIUID;
‘ Tel. Devonšhire 7906
! tĮKfĮpi VAIAHDOgl
Įi a-4irT-SP. M.

3 Malden Street, '
^ Boston . j

1 jąir Qęgužines ’ Rengimo 
Ębmišijai, jų pirmininkui 
\įL Širkai, jų šeimininkei 
Tfpimtalnkei} p. mrkaję-: 
hei visiems skyriams, jų 
pirmininkams ~ pirminin
kėms, draugijoms — jų at
stovams Jatstovėms, vi- 

. Šiems darbuotojams ir au
kuoto jams.

Draugijoms. Ypatinga Į nn u u p i O DE D 
padėką priguli šioms drau I ŲĮls i! M«QT LH 

M gijoms ir atstovams: Blai- ® 
tminkams vadovybėje pa: 
nbįių Kilmoniutės ir Var- 
žinskaitės, ponių Šejefkįe-

- nėš įr Bąrauskienėš už bi
lietų pardavimą ir kuopos 

k stalo turėjimą, Amžinų 
L Rožančiaus draugijai ir 
į jos uoliai pirmininkei pa- 
į pelei Majauskaitei už su- 
į kėlimą kapitalo tikietė- 
; liaįs; chorui , vadovybėje

art. Rapolo Juškos,: pane- 
į lįų Šejefkaitės, Grąbijo- 
? Mlįtes, Sinkevičiūtės, Zu- 
į kmiutės, Karlonaįtės, Ma- i 
k Caitės, Drabavičiutės, Leš-? 
r mnskiutės, ‘TaraŠkiut ė s, I

‘ponaičių Barausko, Jurko- 
| - nio, už taip pasekmingą 
| Bearto parfen Moterų Sįą- 
L jungos kuopai įrjosats- 
r tovei ponei Marlfckenei, L. 
fc D. kuopai ir jos atato- 
f : V»ei panelei Kilmoniutei; 
B; vyčių kuopai ir M atstos 
L vui p. I. Romanui; Maįdos 
F. Apaštalystes. draugijai ir 
F > pcųįąi ktarkmę-

~ -S
| Arti Municipal Building f
t 525 Ė. Broądway, S. Boston |
| Ofisą VaZandat f
iNuo .9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki B

ir nuo; 6 iki 8 vak vakarė. Oft-= 
* ąas uždarytas sukatos vakarais ta? 
Inędfildlenials, taipgi seredomta nuo f 
| '■ 12-t08 dlenę uždarytas. - S
i Taipgi nmriiu ir X-Ray =

iietovi. Dintirtss

Tel..So. Boston 2300
414 Braadway, Sp. Boatųn 

Ofiągą-atdara? nuo 10 iki- 12 vai 
ryto,1 nuo 1:80 Jkl 5:30 po pietų; ta 
nuo Q Iki 9 V vakare. Šventu dieną 

• /• ■pagal ąusltarimą.
į , ‘ ............. 3 !!■■ ■■• —--------

4:.^ 5 . ■* . — • •

1 t .
v. " Tel. Sa Boštdttaeaa

Lietuvis Dantistai

». U KAPOČIUS
$įi y?. prpadway, So. Boston
Ofiso .valandoj nuo 0 Ikl'l2į-nu<* 
1:30 iki' 0 ir jtiUo 6:30 Iki Ū > v. 
Seredomls nuo. 0 ikį 12 .v/ diena. 
Subirtomis-nutr U iki 6 wl. lakate., 
įTedSilomta. nuo 0 iki 12. vai. diena, 
i; * y/cpa^^uytl)

JUĘPIS P. OLĄ2^US-
KAS (GLASKAWS) 

gyv. 259 Atbęns St., So. 
Boston, birželio 4 <L, š. m. 
užbaigė mechaniško iųŽi- 
nįerįaus mokslus MąSŠą- 
ęhiįseįts Institute ofT^ 
chnology ir gavo Bachęlor 
of Science laipsnį ’ Be ib 
jis gavo leitenanto ląĮpsnį 

kęvįčienei, Petkienei, Slu- 
mįnienei, Ciupienei, Jai 
nauskięnęi, £. Zaletskiė- 
nęi, Paiįukevičieneį, Baro
nienei, Kasmauskienei, Po-r 
vilionienei, Bilinskienei, 
šmigelskienei, Sabaitienei, 
Alasęvįčienęi, Sinkevičie
nei; Rudauskiertei, Grabi- 
jolienei, KavOlįeiįei, Kas
paravičienei, X Juškaus- 
kienei, - M. Brosienei, P. 
Kudaravičieneį, Sk. Mate- 
junaitčį, O. Kibartienei, A. 
Marcinkevičienei, P. Šim- 
kieneį, P. Žiurauskienei, Q. 
Kasmauskaitei, M.-Pajaihl 
jutei, P. Stravinskienei, W 
Motejunienei, pp. ? Marcin
kui, Diliui, Narvilai,: Ba- 
nioniui, Žentęlienei, Jeskė- 
vieiėnei, Mizįirdiehei, Mar 
ksienei, Paškauskienei, Gą 
linienei Rupliui, panelei 
Dauniutei, Šidlausko Ap
tiekei, Baldaus Co., Ral- 
trušiunieneį. Dirviniui, Ka 
liĄsūskųl^ KirįyrtUį; Bar-i 
neekui, Znotinienei, Sįaų- 
rienei, p. HermanaviČįui, 
Liaūdauskaitei, A. J. Sa- 
vage, Broadvyay Markęt, 
Progress Cash Markei, 
Frąnklvan. ‘

Kaikuriems labdariams 
esame dėkave pirmiąu. Už- 
silikusiems padėkos i m ė 
Vėliau. »' . / '

Padėkos laiškų nerašo
me. Padėkos dovanų nę- 
duodamę. Tik šiuomį vi
siems reiškiu gilios padė
kos už šią taip pasekmin
gą, pelningą ir vieningą 
parapijos darbuotę. Spe
cialiai už tąį jus minėsiu 
savo maldose.

Gražiausias buvo apsi
reiškimas gegužine užįnter 
resavimo tai kelių autęmh- 

: bilių atpyškėjimas iš vęs- 
\ tųvįų ir krikštynų. Dėkų, 
į PonąsYŠirką, koniišb 
jų pįrmininkąs (gąspądo- 

į riusj, yra manę prašęs yL 
į siems padėkoti įr jo var

du. Taigi šiuomi aš įr pą- 
j dėkuoju ir jo ir šeimimn- 
? kės ponios Marksienės 
\ vardu. Pęku, dėkų,- vL 
: siems dėkų. *

Lygiai reiškiu gilios pa
dėkos žodį “Darbininkui’’ 
ir jo Radio Programoms 
už publikaciją, ’

Visiems dėkingas, 
JKųii. Pf. A. Virmauskįs.

WQ£4ą ėHJfiKA j 

į Moko mmdkos, piano | 
ir dainavimo. &peęia- i 

les ®wdą;|
vaikaw» | 

r , f^dręąas: |
t- 93$E.Broadway, j 
l SO. BOSTON, MĄSS. I 
eaoow«WBema*wiI

Tai. Trowta^«e «330. < '

' . (REĖfflfS) .
> ijgTimgfltPittojAa 

Ofiso Valanda,.: i—į i r Ji—8 

' - ' .®® Hmvw4 Strutį' 
kamp. Inman arti Central Qą.,

Camfrridge, Maąs,'..

J.BURBA
IH SUNŪS |

■ . r . ► . •

pentinam, TopUru$tf*ar ir Vi
sokiu* Karpenter^adąrbtt*'at

liekam gerai ir sąžiningai, . 
lietuviai , Bemkh» žavu* - 
q-nia.tiHTilcp« TTftftcrtaa.Vrm

Kreipki!^ tbikį’i namusi 

3G6GOLI1ST.) • 
arba į otU%: ■

315 E. St, So. Bo»ton.

į Birželio p dieną, PP- Bro
nius įr Juozapįna Jurko- 
p|ąį minėjo . sąvo 30, metų 
yedybįnįo gyvenimo su- 
;kak#ves; ?
draugai w draugės, pp. W' 
kelwįąi, RačkaųSkąi, Ba
niuliui, Jakubėnai, Lįkąi 
įp ki$, pp. Mikelįonių va- 
sąrnąmyr Natick, Mass, 
surengi bankietą, kas pp. 
jurkoniams buvo tikras 
surprizas. *

Pp. Bronių ir Juozapiną 
Jurkonius atvežė automo
biliu į vasarnamį, kur 
juos patiko mažiausiojįv jų 
duktė Ajėna - Su gėlėmis, 
vykesnioji duktė Pranciš
ka su duona ir druska, 
sūnus; Ędvąrdąs su orkes
trą, o sūnus Povilas savą 
tėvelius.ątvezė į jįem su- 
ruoš|ą šąuny bąnkietą. 
p Pp. Jurkoniaį Įąbąį nus
tebo ir siisijaudino pamatę 
tiek daug mylimųjų' drau
gų ir draugių, susirinku
sių juosius pagerbti.

Visį svečiai linkėjo pp.. 
Jurkohiam ilgiausių metų. 
Bronius ir Juozapina (Ba
ranauskaite) susižiedavo 
birželio 11 ^1935 metais, 
šv. Petropąftąpijos bažny
čioje. ?er trisdešimta mė
žtų ląbai gražiai gyveno ir 
išauklėjo gražią šeimynė
lę, dų sįįnu ię dvi dukterį; 
Sūnų Edvardą, kuris ki- 
tąįs metais bąįgs aukštuo
sius gydyto jomokslus Mi- 
ddlesseK kolegijoj, ir Povi
lą-, kuris kitais ųietais 
baigs Massajchusetta Ins
titute of Technaiogy me- 
cnąniška įnžinierįaus mok
slus ir dukteris: . Pranciš
ką, kurį jau. baigus aukš
tesnę mokyklą ir Alęnutę, 
12 metų amžiaus, kuli lan
ko pradinę mokyklą.

: P-nas Bronius Jurkonis 
Amerikoje pragyveno apįe 
42; metus, o jo žmona apie 
38 metus. Iš Lietuvos p. 
Jurkonis pąeina is Lieįpa- 
lįųgės/ par.< o ję žmona 

‘Juozapina iš Liškiavos pa
rapijos.

j Ątvykęs iš Lietuvos ap
sistojo Lawrence, Masą, ir 
dirbo < 4 metus Everętt 
Mills. Atvykęs So. Boston 
įdirbo ‘Parker House 24 
metus. Nuo 1913 metų yra 
perkalbetuju teisme, o rtuo 

; 19^1 metų mėtė; darbą 
Parker House įr liko tik 
perkalbėtoju teisme ir pri- 
š|iūrĮ savo namus, kuriuos 
i jis įsigijo savo sunkiu ir 
nuolatiniu darbu. Pp, - Jur- 
koniai dabar, gyveną gra
žiausioje vietoje S04 Bos
tone: Į®4 Colųmbia Road. 

į j Pp. Jurkonįam. linkimė 
.ilgjąusįų metui Bap,

- SAJUNGIEČIŲ
įL ' ;

' Sekmadienį, birželio 30 
dų Spot Ponįe įvyks Wtė' 
tų < Sąjungos 13 kuopos 
piknikas, sąjungietes amu* 

Jjpkiaį ruošiasi pikniko da
lyvius skaniais valgiais ir 

i gėrimais pavaišinti.
• Turi nusamdę* gerus mu
zikantus; kurie gros šokių 

; muzikos kūrinėlius. * Vį*
Įsiems Bostone įr apylinkės

vmuw
din. /i 9:10 vah 

liSjrtaš* 
ijargare-

10:10 vai. r. susįšliuba- 
yo Petras .Kalėta su Sta
nislava Gedžiute.

10:30, Vladas Baronas^ 
buvęs lawrencįetis, vedę 

lūž moterį Anelę Ovęrfcąi- 
t yytę, choristę, Fėdeta- 

navįciuš išvažiaVp į Marią^ ciios skyriaus raštininkę, Mm K01^W f fein* < S%
Kmitvilęje. mvažiąVorgnk* Bostoii, Mkss. ’'—~— - 
stokai iyte, nes nori <wy-; *£ lĮfįo vai. r. Jonąš Mi- 
vauti Joninėse.4 Ten kelia- kalauskas ir4 MarijJna Te
ini varduvių pietus DMįer- valytė p^emė 
btl Provincijolą ir Bewo-įšv. Sįkramentą, * 
nų, Tėvus Joųus Jakaitį ir 
Navįeką. Jis dąlyvaus stu
dentų šelme, Lietuviu Pie* 
noje ir vasarinių Kursų 
dėstyme. Jis sekniadie- 
;niąia darbuosis šy. Petro, 
bažnyčioj. Išleistuvių ban- 
k’ietėlis jam buvo padary
tas birž, 23 d.,‘ 6 vai va?,, 
Šy. Petro par. klebonijoje.

PROCESIJA 1 ■

Birželio 2^ d., 4 valį, pp 
pietų, Šv, Petro bažnyČio- 
Je, tuoj po Mišparų, ku
riuos atlaike kun, J. Ple- 
vpkas, * su aąišta, įvyko 
Eheyo Kūno šventės . pro* 
cešija. pijakęnu buvo kųn. . .........   v„
i. Abromaitis,/ mA? sub4 Paveikslus rbdyfc parapū 
kl. A. Baltrušiunąą, cere- jcįš šalęs kiepię.' Bet jei ly- 
nąonijorįu kl., J. Daunis. ~~ ‘ s“---
ĘvahgeĮijas atgiedojo; ku-, 
nįgąi K- Urbonavičiuj L r , ..... ......... .
ĄbroiMaitiJBpJL, Pįe.vekas-ir į atgimusią- Lietuvą,r PelrEi 
;F.\ Virmaupkis.* - Seserys 

[ priruošė, proęesį jon : mer
gaitės,' kųn. K. Jenkus at- 
taristųp. Jis buvo procėsi- 

; jos galva. Muzįkalę dalį 
. pamaldų gražiai atliko 

’horas; vadovaujant art. 
Rapolui Juškai. '

Baigoje pamaldų kun. F. 
Juškaitįs atsivežė iš PrL 
taicijų kun. J. W. Bucevi- 
įčių M. S., kuris suteikė vi
siems.bendrai sąvo kuni
gišką palaiminimą.

POLIN ATOSTOGAUTI
Ę|rž.MdnMn.K.prbo 

na

jočiui.. wxaao>, „
11:40 vai. r. Jpnąš Mi-

' Pq suirtai kun. Virmaus- 
kis apkrikštijo Kazimiero- 
PrancįŠkos (JukneviČiu- 
tęsV Petreikių dukrelę.

Tuom. pačiu laiku tapo 
apįrikštyta dukrele Vin
centu T; įr Juzef irtos (Btą< 
šaiciųtėsy.’Savicku- *

Soiįth Bosįop, Mass. ;-r< 
Ąntrądienk biržeĮįo dįę? 
ną/šy. Petro parapijoj įa- 
kjje, ant 7-th gątvčs rody^ 
kalbamasiaš filmas — pa* 
veįMus įąįiiętUV0^ W- 
ritios nufįbpąva pelitais 
metais1, Paveikslai iš lietu
vių gyvenimo .Lietuvoje,

tų; taį ,r0dyą svetainėje, 
Garsinėse filmuose maty
site # ir,girdėšįte jaunąją

Šv, Ęe$tq parąpyos. vasa
rinei mokyklai. Gausiai 
sueikimė. pamatyti Lietu
vą.. .. .

7 '

Šy. Petro ir Povilo šyen- 
tė yra birž.29 d., bet jos 
iškilmęs Bažnyčia apvaik- 
ščioja, sekmadienį. Todėl 
birž. 30. d., Šy. Petro baž
nyčioje įvyksta: 8:30 vak 
fyte L. Ę. K. Saldžiausios 
Y. J. Širdies draugijos in
tencijai t giedamos sv. mi- 
šios, 9:30 vai. ryte Sv. 
Petrė ir Povilo draugijos 
intencijai šv. Mišios ir 
suma su asista už parapi
jų. Kunigai maldavo para
pijiečių eiti prie sakra
mentų jų parapijos patro
no dieno je; v / > -

F,Wffl8 •
UPTVVII GR1B0RIU, 

148 CcliunMa »t.

• Telefonai:
Ofisas t TROwbridge 7880
Namai; TRQwbridge, 4484

S’ŽifeXAWW‘

.f. • t' ' ■»* T • ’ fe v

L

Skalbtam* ir * prortmm vtaoktyn 
drabuiia*. Mos paimame, ir prista

to, Boston, Cnmbrldge,. yriglitaii 
Derchuter ir kltųr.^ Panaiglukite 
ta patirsite, kad gaunate Mtturna- 

•’ ■ * vijas ui »i«i4‘ kuine; a- 1

tg»« ciraįužių* tai;

Jtjjtiee UĄ tltįG Jieącp 
Vi^okio’s rOSleB apdriiudzi ir t?L- 

: riu^aa imtarwlwa«.

1 . Residenee: .
; 129 Marine. Bd„ So. Boston 
rNamų tel. Sau, Boston 248&W

FGTOGBAFAl SHIH1
Padaro geriausius h gražiau- 
'sįus paveikslus, šeimynų,' ves- 
, tuviu ū pavieniu asmenų.'“MiS““

South Boston, Mass.
Soti. Bort<m S029

yfewo»drM&g^

Camhridge, Mass. —Vie
nas is įspūdingiausių, gra
žiausių išvažiavimų Romu
vos parke, Montello,, Mass. 
įvyks, biržijo 30 djeną, 
Cąmbridge lietuvių para
pijos. Romuvos parkas da
bar yfa p'aČĮamė gražume. 
Žalios-pušelės visiems tei
kia jaukų pavėsį. Didele 
svetaine * labai tinka pasi- 
lįnksirtįnimui. Cąmbridge 
lietuvių parapijos Piknikų 
rengėjai yra sumanūs įr 
gabūs įr jie-visko užtekti
nai prigamina įr priveža: 
valgių, gėrimų ir tt. Bus įr* 
programa: žaisĮeū, spor
tas, muzika, dairtoš. Taigi 
Klebonas kun.’ Pranciškus 
jiiškaitis ir rengėjai visus 
nuoširdžiai kviečia ». birže
lio 30 dįeną ątyykti į Ro
muvos parką,’ Monteųo,; 
Mass. ■,_/.......

’4/” ’’ ■■ z į
į Tinginyste jauno žmo
gaus kapai'. - ,M< Sigurni.

’ Sęnoji Tfivynė
Jus *

• Apiąnkykite savo gimtinį kraSt*. 
■; 4

f GĮT’EiausIa, keltoj į. Lietuvą

? Bromas - .
.EksproBinis tmMnys ‘taukia pėe 
laivo ’ Bretnerhavena' ta ’ u*tlkriaa\ 

\wtog4 nuvykime FKr^iKp)^ '
’ į- * ■" ri 'v. a. ♦

keliaukit* jk>I>uUartata
< eJuprealutala laivais

a«uT«ęui*H» 
HAMBuaa 
NIWYORK

- AitiKT aauiN
. . Patogus suaisĮęklma# gęhitaMUata
/ ” IM Hamburgo

Įnformncijų klauskite jkurYtetlul 
; . AgetUg arta.

UMMItUtftttAII U«

. ,SWW- ■
80. BOSTON-ROOFING 00.

MUBM&ęo.
Taiiomc' Visetus Stogus 

414W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston . 0574 ^ienomis 
! South Boston 0184' vakarais

JUOZAS M. DiUS
* i- ”

/ Parduodu-įvairiausios jraiiea 
auksinius ir sidabrinius daik
tus.' Taipgi ir pataisau.

388 W. ^roaflvsy 
SO. BOSTON, MĄSS.

. \ . ^41. Šou. Boston 3694

st*W

a 7. SkYOTMKAB
: ■ IMirbSįas gerų minkitų

■ • > gėrimų.
107 W. Sfarth Strort,

So. Borton, Mmm. * 
(Namai; 181 B. Baitai Į

; S, Mums B
SW6S

Į- SantauaįM b SariBtovii Moa ;
i. . Vąįitybta ’
[U1TUVIŲ GBABOBItFS IR 
r > w4Aw?0Tom
Gyvuoja 26 metai, ratamvb 

/ piaą dieną ip naktį. ,/ 
, tūri notaro transas

• • . ' Oifeah
S»4 W. ?^dw, Sa Bottai

TU. Hm. B«toa 1580 ’
' 11& AtaM St, Brodktaą Mass. 

Ttl. Brocktan 390
i k- ' GitatMtaoM vieta:
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Rengia f |

ŠV. lPRAN<WKAt!S PARAPIJOS DRAUGIJOS
‘ . LAWRENCE, MASS.". ■ ' • j

Pelnas — Išmalevpjimui — dekoravimui šv, Pranciškaus pa- : 
rapijos bažnyčios. Atoilaiikydami { pikniką prisirėsit prie 
bažnyčios papuošiniio. |

KVIEČIA KLEBONAS IR RENGIMO KOMISIJAh;Įi

•>

H

M

&

CAMMIDGE, MASS. ga. Pašarvota savo na- 
. muose, 877 Cambridge St. 
Laidojama bus birželio 25 
d., 9 vai. ryte su trejomis 
Šv. Mišiomis — vienomis 
iškilmingomis iš SvČ. Pa
nos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios. Atilsio 
vietelę ras Šv. Mykolo ka

mpuose; Forest Kilis, Mass.
: j A. A. Jieva gimė vasario 
Į 2, 1888 Gripiškės kaime, 
t- Stakliškės parap., Alytaus 
Į apskr., Lietuvoje. Jos.tė- 
\vai buvo Kazimieras ir 
Marijona (Zapereckaitė) 
Bogužinskai, kurie abu jau 
mirę Lietuvoje. Paliko tik 
vieną brolį Adomą gyvą, 
bet sergantį. *

[ 1908 m. a.a. Jieva apsi-
I vedė su Aleksandru Po

li tembetgu, tuomet buvusiu 
UžugvašČių zakristijonu. 

MlRĖ^

A. A. Jieva buvo pavyz
dinga katalikė. Priklausė 
prie parapijos nuo pat A- 
merikon atvykimo ir prie 
sekančią draugiją: svč. 
Panos Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Moterą pašel- 
pinės, šv. Teresės Mažo
sios Jėzaus Gėlelės ir prie 
šią brolijų: šv. Pranciš
kaus Trečiojo Ordeno, 
Maldos Apaštalystės, Gy
vojo—ir Amžinąja Rožan-į -----
čiaus ir Blaivininką 7 kuo- velei Viešpatie. — 
pos.

Iš giminią Amerikoje a- 
part savo vyro, paliko vie
ną sūnų Juozapą, 25 m. 
amžiaus, kurs gieda baž
nyčios chore, * ir vieną pu- 
sesėrę Anelę Lenkauskie
nę. ■ ■

Lai gerasis ir gailestin
gasis Dievas gausiai jai 
užmoka,' už jos sunkias iš
kentėtas kančias, dangu-

Nuliūdęs. t

Chicago Žinios

laiko dirbdamas Swift gy-l » e ■ > • 3V* *Lietuvių Diena
garu, ir slėpdamas sayo ■ ■ .....
nelaimę, dirbo niekam iiie- Lietuviu diena iau čia nat. Marianannlln irftl

laiko dirbdamas Swift

Sekančiais metais Alek
sandras atvyko Amerikon. 
Jieva metais vėliaus 

Birželio 22 d., Cambrid- (1910) atkeliavo. Nuo pat- 
ge miesto ligoninėje, 4 val. atvykimo gyveno Cambri- 
ryte po ilgos ligos mirė ^dge’iuje. Jieva daugiausiai 
Jieva. Potėmbęrgienė, lię- dirbo gurno dirbtuvėje. Su- 
tuvią bažnyčios zakristijo
no žmona. Mirė gerai pri
sirengus, Šv. Sakramen- 
.tais aprūpinta. Mirties 
priežastis buvo širdies li-

virš porą metą prieš" mirtį 
jau nebedirbo. Sirgdama 
lankėsi pas visokius gydy
tojus; nuo mirties nė vie
nas nebegalėjo išgelbėti.

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 

t, patarnauja. Nuėję j bile kurią krautuvę pasakykite, 
‘kad jį skeT6inu,^t«e-Darbininke”. - .

POVILAS BUSHMANAS
48 Crėscent Avenue, .'s 

Telephone Columbia 6702 
99 Savin HiU Avenue, 
D0KOTMTKR, MARK

45 Hampden St, 
Tel. HlGhlanda 4855 K 
ROXBURY..MASS,

SO. BOSTON, MASS.
P1RKINS SQ. CASH MABKBT

Povilas Baitraftttaas, Sav. *.
490Briadway/ Tel.8.Boeton8120

GBAB 0 BIAI

p, j. Minms 
GRABORIUS 

Jau 16 metą kaip lietuviams

Reikalui esant kreipkite: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel; < B. 4486 

MONTBLLO 
. Ii Intervale St. 

Teh4110 1

BROADWAY MARKET . 
‘ 887 W. Broadway

Telephone South Boston 3591

K. ŠIDLAUSKAS 
916 B. Broadway 

Telephone South Boston 1392

JONAS GLINEOKAS 
502 B. Eighth St., 

Tel. So. Boston 9621 
į.r' . j,

Profesionalai, biznieriai; pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darblriinke" tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite “Darbininke”.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G RA B ORIUS * 
494 B.Broadway, 

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

Zes.l58W.7thSk. -
Ręs.: Tel. S. B. 3960 

Patarnavimas dieni ir naktį.

Tel. South Boston 0615

D. A. ZA1HSUS
Oratoriui - Bahamnotojaa

Patarnavimas' dieni ir naktį 
Fanerai Home ir Bei. : 
564 Bart Eroadw*y, 

So. Boston, IpUM.

DAnBIJ(IJ<)<AS
(TMB W0BKBR)

Publidied etery Tuesday and Friday eicept Holidays sueh as 
Nevr Year, Good Friday, Memenai Day, Independence Day, 

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

IBAINT JOSfcBH’S LITmJANIAN^.O.A8800IATIONOF liABOR
Eriteml aa Becond-cliura matter Sapt 12, 1015 at tlm post Office at Boston, 

1 Mas*, under tbe Act of Mareh 8, 1870
Acceptnnee for tnailing at special rate of postage provldėd for in Bectlon 1108 

Act of Octobsr 8, 1017,. authorljred'on July 12, 1918 * 
SUBSORIPTION KATES:

Domestlc yėarly .............. $4.00
Feretgti yearly .......... ..... $5.00

PRENUMHRATOS KAINA;
Amerikoje metams ............ $4.00 

«M.v.au .......... .. - Ųisienjr metams .............. $5.00
pomestic once per week yearly $2.00 Vienų kart savaitėje metams ., $2.00 
Fotelgn once per week yearly. . >2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams $2,00

DAMBUOMKAS
866 Brotdway Scmth Boston, Mau.

Tsltphono South Boston 2660

DARIAUS GIRĖNO PA- 
MINKLO STATYĘOS 

DARBAS JAU PRADĖ
TAS cmCAGQJE ?

‘ Gegužės ^T-toj buvo ga- 
l utinai susitarta su kon- 
raktoriais ir darbinin

kais, kurie statys ir su- 
budavos Dariaus - Girėno 
Paminklą Marąuette Par
ke, prie 67-tos ir Califor- 
nia Avenue, ir Chicagoj 
statybos darbas jau pra
dėtas.

Medžiaga paminklo sta
tymui bus imta iš granito 
kasyklą tolimose Mineso
tos valstybės ; šiaurėse. 
Granitas bus vietos fabri
kuose siipiaustytas į tin
kamas formas ir nušlifuo
tas 4Mdig^ i arkitekte nuroč 
dymąZ Granitas bus spal
vuotas tamsiomis raudo
nomis ir juodomis spalvo
mis, taip vadinamo Miime- 
šota Rainbow” stiliaus,, 
bet kada jis bus nupoli- 
šuotąs, tai spindės kaip 
stiklas. Pats paminklas 
bus 20 pėdą aukščio ir 35 
pėdą ilgio.- Jis stovės ant 
cemantmėš estrados, kuri 
bus 40 pėdu platumo ir 60 
pėdą ilgio. Į estradą užlip
ti bus cementiniai laiptai. 
Pačioje paminklo viršūnė
je bus bronzinis kamuolys, 
kuris atvaizduos žemę ir 
parodys Dariaus ir Girėno 
kėlią per Atlantiką.. Že
miau bus kiti bronzo rel- 
jiefai kur bus matomi Da
riaus ir Girėno veidai, Lie
tuvos Vytis ir Gedemino 
Kryžius. Nakties laiku šie 
visi bronzo reljiefai bus 
apšviesti spalvomis švie
somis. Visas paminklo pa
vidalas bus panašus į or
laivį ir atvaizduos moder
niškomis linijomis aviaci- 

; jos idėją. Vienu žodžiu, 
bus visiškai skirtingo sti
liaus paminklas, nepana- 
Šus i paprastus kapinių 
akmenis. Tai yra kąryba 
jauno lietuvio arkitekto 
Koncevičiaus, kuris gyve
na Chicagoje.

O kiek kainuos tokio pa
minklo pastatymas? Vien 
granito bus sudėta į šį pa
minklą apie 120,000 švarą, 
o cemento ir konkrito dar 
apie kita tiek. Paprastai 
tokio dydžio paminklas 
kainuotą apie $25,000, jei
gu būtą pridėta prie kaš
tą išmokėjimas algą, ko- 
mišeną ir kitokią “biznia- 
yą” ekspensą. Bet Dariaus 
Girėno Paminklo Komite
tui buvo svarįu sunaudo
ti surinktus* Pinigus vien 
tik tam tikslui, kuriam jie 
buvo skirti, ir todėl nie
kam nebuvo • mokama jo
kiu algą arba kitokią pa
našą ekspensų. Tad prisi-

lą pastatyti už apie $12,- 
000. Komitetas turi ižde 
tik apie $8000. Bet yra 
daug šiam reikalui surink
tą pinigą, kurie guli kolo
nijose, tad dabar Komite
tas prašo tuojaus siųsti į 
Dariaus * Girėno Pamink-' 
lo Fondą, žemiau paduo
tais antrašais, kad nebūtą 
statybos darbas sutrukdy
tas. Kontraktoriai yra pri
žadėję gatavai supiauštytą 
į formas granitą pristaty
ti iki Liepos 7-tos. O sta
tybos darbą žada užbaigti 
iki Liepos 28-tos, kada bus 
atidengimo ceremonijos, 
jeigu bus visi pinigai ga-■ 
įavi užmokėjimui statybos 
darbui. t

* * ■ *
Tad yra priederme kiek

vieno lietuvie0airis įver
tina Dariaus ir Girėno žy
gį pagelbėti visomis savo 
spėkomis prižiūrėti, kad 
visi reikalingi pinigai. Bū
tą prisiąsti ‘ į Paminklo 
Fondą, o ypatingai yra 
svarbu, kad visi kurie turi 
prie savęs tam tikslui su
rinktus pinigus juos tuo- 
jaus priduotą. / ’ \

■: Pinigai privalo ; būti 
siunčiami: *:•

i Adv. R. A. Vasallo, 
Pirmininkas Dariaus Girė
no Paminklo Fondo Kom. 
134 N. LaSalle St., Chica
go, UI. arba

John Krotkus,, Kasinin
kas, Dariaus Girėno Pa
minklo Fondo Kom. % Me
tropolitan State Bank, 

i 2201 W. Cermak Rd., Chi- 
s cago, BĮ.
i . Olis.

ko nesakęs, kol žaižda-už
sinuodijo ir nesant pagal
bos prisėjo mirti. Prieš 
mirsiant jis klausiamas 
kodėl riepasisakė savo už- 
veizdai, kad tas pašauktą 
daktarą, Dagia atsakė, 
•kad bijojęs netekti darbo: 
jis manė, kad bus pavary
tas iŠ darbo, nežinodamas, 
kad tokiame atsitikime 
kompanija duoda daktarą 
ir moka pašalpą kol jos 
darbininkas išgyja.

NEPUJEČIAI GALI KE
LIAUTI Į SAVO ŠALĮ

Chicago — Illinois vals* 
tybė iki šiol šelpusi sveti
mą vaistysią pavaldinius 
pavargėlius, sumažinimui 
išlaidą; nusprendė visus 
iki šiol šelptus vargšus a- 
teivius, neturinčius USA 
valstybės pilietybės, savą 
lėšomis siųsti į ją šalį, ku
rie keliauti sutiktą. Kelio
nės lėšas tokięms varg- 
šams apmokės valstybės 
vargšą šelpimo fondas. 
Spėjama, kad nepiliečią 
vargšą visoje valstybėje 
yra apie 80,000. Tokią 
vargšą išsiuntimas nesiva- 
dina deportacija. ' ■*

Lietuvią diena jau čia pat. Marianapollo gėlift I 
kvapas jau plinta ore, vaizduotės akys mato puoš- 1 
niuosius žolyną krūmus, ausyse skaiąba Žavėjanti lie- I 
tuviška daina. Mintis kupina pereitąją metu atsimini- į 
mais. Kiekvieno lietuvio Širdis suvirpa didingu jauto | 
mu, kad štki mes lietuviai, ligšiol ujami ir paniekinti, i 
jau atsistojom tvirti apšvietus koja Dėdės Šamo ša- j 
y. Svetingas ir geraširdis Dėdė Šamas maloniai p to 1 

dilgintas tuoml, kad .mes lietuviai taip pagerbiame ją | 
nepriklausomybės dieną ir su ja sujungiame mūsą 1 
lietuviškąją meną. Ir jam smagu, ir mums malonu, 1 
malonu ypačiai tuo atžvilgiu, kad mūsą diena yra ren- į 
ęiama kilniausiais katalikiškosios akcijos tikslais: j 
kataliką spaudos ir moksleivijos rėmimu. |

. Nes toji skaitlinga kelią tūkstančių jninia, kuri |

Čia susirinko ne paprastam piknikui, 1 
los minties, kad ji Čia sprendžia mūšy j

KAS PRIEŠ TEISMU

Chicago — Cook apskri
čio iždininku tarnavęs per 
24 -metus,- R. M. Sweitzer 
likosi šerifo išvarytas iš 
tarnybos ir patrauktas; 
teismo atsakomybėn už 
tai, kad išeikvojęs virš 
400,000 iždo pinigų. Su
grąžint pinigus jis žadėjo 
diena iš dienos, bet po tre
čiam prižadui jis buvo 
prievarta pavarytas ir da
bar turės atsakyti už sve
timą turtą. .

CHICAGOJ MIRĘ

DAUGYBE IŠVAŽIAVI
MŲ VISUR IR VISOKIŲ

Chicago Pavasariui 
atšilus lietuviai dabar ren
gia daugybes visokią išva
žiavimą: laikraščiai, drau
gijos, pramones firmos ir 
šiaip atskiros grupės, kas 
šventadienis rengia savo 
išvažiavimus ir gegužines. 
Žymesnėse geguž in e s e 
duodama išlaimėt! ir daug 
įvairią dovaną. Be to, dat 
gegužinėse buvo ir gražią 
programą. Pavyzd z i u i, 
Marąuette lietuvią kolio- 
nijos parapija praėjusia
me sekmadienyje suvaidi
na “Karas lietuvią su vo
kiečiais už Klaipėdą-\ kur 
lietuviai pasidalinę į dvi 
dali, vieni “kovojo” už 
Klaipėdą kaipo Lietuvos 
kražtą, kiti, iri; Klaipėdos 
priklausomybę Vokietijai.

LIETUVIS NESUSIPRA
TIMO AUKA

Chicago — Mikas Dagia, 
gyvenęs prie PerahiĄg 

laikant griežtos ekonomi-jRoad gatvės Brighton 
jos bus galima šį pamink- Park kohonijoj, nuo tūlo

Kazys Ragenas, pusės 
amžiaus, iš Panevėžio aps
kričio Naujamiesčio para
pijos, mirė 27 gegužės.

Alfonsą Šuminskienė, iš 
tėvą Kuodžiutė, iš Panevė
žio apskričio Naujamies
čio parapijos, mirė 27 ge
gužės.

Antanas Lažaitis/pusės 
amžiaus, iš Kelmės para
pijos, mirė 27 gegužės.

Robertas Zigmūntas, 6% 
metą amžiaus, gimęs Chi-. 
cagoj, mirė 27 gegužės. ,

Kazys Količius, 53 metą 
amžiaus, iš Tauragės aps
kričio. Pa jūrės parapijos 
mirė 26 gegužės.

Katąrina Skystonienė, iš 
tėvą Steponavičiūtė, 59 
metą amžiaus, gimus Lie
tuvoj, mirė 28 gegužės.

Jurgis Skaisgiris, puses 
amžiaus, iš Sakią apskri
čio Luksią parapijos, mi
rė 29 gegužės.

Veronika Česteriene, 46 
mėtą amžiaus, gimus Chi- 
cagoj, mirė' 30 gegužes.

Jonas Ameris, 47 metą 
amžiaus, iš Telšių apskri
čio Plungės parapijos, mi
rė 1 birželio. ’ '

Stasys Tamuliunas, 19 
metą amžiaus, gimęs St. 
Louis, Mo. prigėrė Michi- 
gan ežere 30 gegužes.

Ona MeteleviČienė, iŠ tė
vą Dauginiutė, 20 metą

katalikų sphudos ir moksleivijos rėmimu. II
Nes toji skaitlinga kelią tūkstančių minia, kuri fl 

kas metas aplanko Marianapolį Lietuvių dienoje, juto < 
te junta, kad ii susirinko ne paprastam piknikui, 1 
bet vedama kimios minties, kad ji Čia sprendžia mūšy 
išeivijos ateiti. Katalikiškoji spauda jungia visus lie- 
tuvius katalikus į vieną didžiulį organizuotą kūną, 3 
katalikiškoji gi moksleivi ja gaminamoms ateities va- j| 
dus.Ir kiekvienas Lietuvių dienon atsilankęs darbi- 3 
įlinkas jaučia, kad jis prisideda prie to kilnaus darbo 3 
ir savo, kad ir maža aukele įterpia nors vieną plytelę 
į mūsų ateities statybą. Nėra tur būt kataliko, kurt 3 
nors mintyje išdrįstą pasmerkti tą visuomeninę pato 3 
tangą — kurti mūsą ateiti katalikiškosios akcijos pa- 3 
grindais. Dėlto visi su uoliausiu atsidėjimu ruošiasi 3 
.vykti j Lietuvią dieną; Iš laikraščių mes žinome,"kad 3 
Lietuvią diena ne vien tik Naujoje Anglijoje yra šven- 1 
Čiama. Nevv Yorko, Pennsylvanijos ir Chicago apskrt- 3 
čiai sąmoningu katalikišku papročiu uoliai ją palaiko 3 
ir atliekamą pelną skiria kuriam nors apsvietos ir kuB- 3 
tūros tikslui. Visa mūsą išeivija, tartum kokio sal- 3 
dalis įkvėpimo pagauta, nepraleidžia mos progos katto 3 
likiškaiai akcijai pasitarnauti. 3

Ir šiais metais Naujoji Anglija nenori apsijeis- 3 
ti. Ne tik nenori apsileisti, bet stengiasi net perviršiu- 1 
ti pereitąją metą Lietuvą dienon iškilmes ir dalyvavi- 1 
mo skaitlingumu ir pariirakojimo dvasia. Kas da<- j 
giausia mus džiugina, tai vieningas nusiteikimas pie- 1 
tinęs Naujosios Anglijos dalies —_ Connectieut vaistys 3 
bes lietuvią. Jie garbingu lenktyniavimu nori atimti 3 
iš mūsą —■ Bostoniecią vadovybę. Bet mes, tiek pasl- 3 
reiškę ir žodžiais ir darbais katalikiškosios ' akcijos 3 
darbuotėje, vargiai benorėsime tą vadovybę iš ranką 3 
paleisti. Kaip gi tai atrodytą prieš išdirbtą garbingą 3 
Bostono tradiciją?! Bostonas juk skaitomas apsvietos 3 
sostu. Ar gi jis paneigtų katalikiškos kultūros daribą? 3

amžiaus, gimus Philadel- 
phia, Pa., mirė 1 birželio, 

Mikas Dagis, 52 metų 
amžiaus, iš Ukmergės aps
kričio Dubeikių parapijos 
mirė 1 birželio.. . ,

Julius Butaitis, pusės 
amžiaus, iŠ Šiaulių apskri
čio jbniškės parapijos, mi
rė 4 birželio.

Julė Mikalauskienė, iš 
tėvų Einikiute, pusės am
žiaus, iš Tauragės apskri
čio Vainutės parapijos, 
mirė 4 birželio. 
‘ Pranciška Mikašauskie- 
nė, puses amžiaus, iš Eže- 
rėnų apskričio Skaudvilės 
narapijos, mirė 5 birželio.

Alfonsas Butkevičius, 
puses amžiaus, iš Ežerėnų 
apskričio Rimšių parapi
jos, mirė 6 birželio. LSB

•ii. ri...i.|Įl. ii.i

Chicago. — Birželio 14

darže, įvyko vakarinė ge- 1 
gužinė, kurią surengė | 
limpiados ekskursijos ruo- J 
Šimo komitetas, kad šukė* | 
lūs pinigą lėšoms rengia* J 
mos lietuvią sportininkų 1 
ekskursijos Lietuvon; ekto | 
kursi ja iš New York iš- | 
plauks tur būt Jiepos 25 1 
dieną. Ekskursantą yra j 
paskirta 15 sportininką. J J 
gegužinę susirinko žmonią | 
apie porą tūkstančių. Kai* į 
bas pasakė Lietuvos kon* j 
sulis Kalvaitis, “Draugo” 
redaktorius šimutis, ir J 
Chigagon gryžęs Lietuvei | 
svečias R, Skipitis, kuris -j 
18 birželio Jau ^galutinai j 
Chicago apleido,'iškėliau* 1 
damas New Yorkąn, Kiek I 
gegužinė davė pelno, iki | 
šiol dar nėra pilnos Žinios* 1 
Metropolitan bankos pre- 1 

.__ o _ . ___ „ zidentas J, Brenza ekskur- |
dienos vakare, Vytauto sijos fondan aukavo $10& 1

DRAUGIJŲ VALDYBŲ | 
ADRESAI j

IJBTUVOS^DUBITBRU DB-JO8 
PO GLOBA MOTINOS MVČ.

Pirmininką — Evt Uąi 
825 B. Stb 8t, to > 
Tel. toJSotte 43M 

Vlce-pinnlnlnkt — Ona Blaurtet, 
448 K. m St. to Btete, Mus. 
TA to tete 8«B

Prot Balt .** Brcte OfantaK 
aotottld to Roxbury» Mte. 
Tel Parkvray

rin. Rait — Marijona Martetatt, 
88 Nayafre St, Roallndala, MaM. 

Trt. Parkvny ' 
iMlninŪ — Ona. Stanlnlinti,

105 W«it Bth to 80. toaton, Mana
Tvarkdarį — Ona MiterftaiZ

1512 Q)lttmblaRd., toBoate,Maj«i, 
Kate Globto — A Jateoatet.

14toCŪwnMaB4» tottoitto. ‘Mato 
Dra«tto tavo aorirtnktana laiko te 

tkunlnhl kMrttaM* •tapkįi

,14*1*. '

DRAUGIJOS VALDYBA , Z |
Pina. — J. Petranste, * j

24 Thomu Purk. to BitttotųKati, i
Vice- pirm. •<— V. Metei*. -J

21 sanier SU to Boston, Mm*. "1
Prot RUtininkM -- J.GUnedto

5 Ttom Park. totoete, Mm J
Jin. PZtlHnlaui — Alk Įtarta*, ; I

16 WInfieW to to tete. Mte . 1

Msrtalta -ST. MM 
T .VnafliM St, to Bute, Mma

DMmiUa Wk» tehtetaM te tte!
to tetutei kterteo tetehįg

• 1 *21>, tth 6t. to toste. Mteų jįj

fv«L nteK Hbteytoll
Vtads iussstos - nUteta
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visu as

tas

!{^a

nįiųįjm. Ori-

LIETUVIŲ DIENA

mb, i 
ypat!

$

te

r> iAjmo, 
renkamas ir

sakyti: ‘^ĮūfėkV koks tu 
atsilikėlis, kaip nepanašus

tadamįsavb 
klerikus pu rnklm«ki,kad šiemet lietu

viai laimės daugiau sąvo

kią knygos... vokiškosios.
Tokį rimtumą amerikie

čiai vadina dry M cKU? ir 
neskilto tokių rimtu Strai
žį aių, Niekas Jų ton ir nė-

Liepos ketvirtoje dienoje 
pasitaikoproga pademons-

fl su visomis jo teiįUmy-

ytojų širdyse 

ksllškiau yra 
sal mums sve?

sMta: 

niiikit cit llb»i bijoma

bet tome anekdoto labai 
vykusiai yra apibūdintas 
anglas, to vpkietys, Ąni ’ 
riuVVkęs i drambliu # 
namąją apylinkę, ten juos

<^ktme, kad meilės ir pa__ _______________ ___
sišvęntimo_ vieps kitam protingeępm .žmonių pla-

v HSMIIKUĮISJI MMIANAPOiyJE
šįą vasarą reguleris p savaįęių vasarinis kursas 

bus vedamas Martopūpolio kolegijoj. Mokslo progrą- 
ųĮayrąŠi: ; /

jaupasimire.

neūžauga ? Bet

DARBIJ<IJI)CAS

Studentų Seimas
Birž. 2T-2& d. įvyksta Studentų Seimas Mariaus

io L. Kolegijoje Yra Ji* j
Vyskupas/T. Matulionis ir keletas įžymių svečių.

Taip pat turės paskaitą Princetono Universiteto Pro
fesorius Benderis. Jis yta didelis lietuvių prie tolius to 
nepriklausbmybės išgavimo metu daug yra pasitama- 
Vito Lietuvai savo kalbomis to raštais. Prof Benderis 
labai domisi lietuvių kalba ir visuomet iškelto jos gro
žį to senumą^* Prof. Benderi© dalyvavimas Studentų 
Seime parodo, kiek svetimtaučių šviesuomene yra su
sidomėjusi lietuvių apšvietos eiga. Tas to mus verčia 
paanalizuoti — panagrinėti to musų pačių nųsite|kimą 
įnk studentijos. /

’ Studentų auklėjimas bet kokioj tautoj yra Sun
kus to. daug lėšlį reikalaująs uždavinys, bet nė viena 
kultūringą tauto nesigaili studentijai nei lėšų nei pa- 
Unkumo. Į studentiją žiūrima kaipo į privilegijuotą 
klasę ir daug Jai dovanojama. Mes negalime atsistę- 

, Sėti tam nuolankumui, kurių Amerikos visuomenė pą- 
5 rodo saVo mokšleivijąi, “ Kaikuridse valstybėse, kaip 
- ąntoi priėšboW^tmerRūri3oi,.rtūdeūtai tiesiog mi- 
■ vo skaitomi tautos vadais. Tai, žinome, buvo neprak- 
* (iškas to pavojingas žingsnis, nes karštagalviškoj siu- 
X . dentijoj pasireikšdavo ne tik radikaliųjų, bet to anar- 
į čhinių perų. Praktiškesnes valstybes, kaip Amerika to 

Anglija įveda j studentijos tarpą sportus ir tuomi ati- 
į traukia jaunas, karšias, bėt dar nesubrendusias moks* 
L JeiVijos pajėgas nuo nesveiko politikavimo.

’ Amerikos išeiviai lietuviai yra dar haūjokai saų- 
tykiavime su studentai^. Esame jau apsipratę su pra
džios mokyklomis ir su šiaip jau organizuotu jauni
mu, bet Šių laikų to čia gimę studentai yra mums nau
jenybė, kurios dari1 negalime suprasti. Yra buvusi pas 

g. mus organizuota moksleiviją, bet job nariai buvb Lie
tuvoj gimę'tipai, taigi gerai mums pažįstami. Jie nuo- 
fdžiai mums darbavosi ir juos uoliai remdavom. Bet' 

iŠteklius jau išsisėmė. Užaugo nauja karti, kitoniŠ- 
tipai. Jiemsmeūžilgo ateis metas stoti į mūsų vadų 

i ei|ęs. Ar jie tam prisirengę? Ar, tiksliau kalbant, mes 
• darpmė viską ką tik galime, jiems prirengti ? ‘

šį-tą darome. Yra jau užuomazga — L. R. K. Stu- 
’ deptų Draugija. Jau turi trečią seimą, reiškia trys 

jau -metai -kąip gyvuoja. Jų gyvavimas ir darbuotė 
• kažkokia pripuolama, neaiški. Vienos kuopos augą, 

tarpsta, bujoja, kitos skursta, o kitos — tou pasimire. 
Plasta, tur būt, kūdikio priežiūra, kad nė trijų metų 

• nesusilaukė. O gal toks ir kūdikis — neūžauga? Bet 
s gį kiti tos pačios padermės kūdikiai gyvuoja ir auga^ 

Tai gal čia ne kūdikio kaltė?
; ■' Tie klausimai savaimė ■ * 

skirtingumą tarp vienų if skii ___
mo kuopų. Medžiaga visur ta-pati: pusiau ištautėję 
mūsų moksleiviai linkę orie sporto . ir triukšmingų 

x pramogų, bet iš tos medžiagos vienur padaroma tiks
lią, organizuotą studentiją, sugebančią jau išleisti 

! žurnalą lietuvių kalboje, o kiturnieko nepadaroma.
Pp vieno kito bandymo numojama ranka: nfeko, 

; girdi, iž jų gero nebus. Kaltiname medžiagas, bet visa 
beda ar tik nebus tame, kad mes dar esame žali nau
jokai svarbiausiame savo kultūros kūrimo darbe — 
nemokame apsėiti su mokamąja medžiaga, ar, aiškiau 
kalbant, studentija dar perstambus mumis prideekas; 
neįstengiame jo sugromuliuoti ir nežinome ką su juo 

j. daryti. Dar aiškiau kalbant; baidomės busimųjų savo 
vadų .Nelinksma išvada. *

Bęt gi ir mūsų kuklioj visuomenėj atsiranda vadų,, 
kurie studentų nesibijo ir ne tik nesibijo, bet ir juos 

, supranta, ir ne tik’ supranta, bet to kosekmingiausiai 
> su jais darbuojasi. Reiškia, yra sveikatos mūsų tautos 

kūne, nes jis suprantą smegenų reikalingumą. Gi tau
tos smegenys — tai inteligentija. ĮCol turėsime tokių 
Žmonių, kurie moka įvertinti taųtps smegenis,‘tol mū
sų studentija nežus. \ \ ’' ' • ’ ' ~ ' M.

jų tokios paramos*. kokia truoti 
mums reikalingą. . • ! vieny!

nM" ASf? B" sa
«une nori musų J^Mfijos lietuviai turime

FJP? £era . ^^Q*jbūti tenai toje dienoje.
fcid skirstyti tai mamti- G £*į n£rs pakfiu8ti: 

fn mus ^HetS K* ** ten valiuosiu, ktį 
to ten-gausiu? .
B riiii-,. ui- Gausi dvasini turtą. Nu- 
aciffiiai, o W
Idytt pMSfe MteS 

‘ įtarimą* j®1 vto hto
-X ^^4-i H0F8 V1H

tu būtum žičplesnis už tau 
duodihtį, kodėl gi tau Be
sarmate visur tadytis tik 

t Ubagėliu su ranka atkišta : 
“Ką man duosi?” , "" 

Važiuokime. Jau tik pa
čiu nuvažiavimu duosime 

čiaūi pasauliui, ypač Lie
tuvai to Šioj šaly gyve* 
nantiems lietuviams pasi- 
gerėjimą mūsų salidaru- 
mu, meile ir vienybe.

Muš, kaip tik išmano.
Skaldo mus politiniai, ti- 
kybinM.socif ” ’ 
taip suskalC 
skilsime tautiniai “ . trot.. __*4 « * ..J*ri saųtL >aas nors yte

Bent tnes, sveiLteąnioji, tau turi duM Tai kodėlgi 
lietuvių visuomenės . dalis f ’ - * - * * *»
— katalikai, nesiduokime 
skaldomi. Tegu mūšų šei
mai, suvažiavipiai, net

Sršasi, kai pažiūrime į 
Studentų Susivieniji-

«Yeat*.
•* irę. <5 . H.M-f

nerimtai. N* 
tik is tavo s 
visi teprisipąžįsta jas turį' seka raginimai? 
Ruprieji Semia — iš vokie- mėto “kurkime !” 
čiti sĮKh. hflė!” “rągin£im«tl

Nerimttoji yra susiskai
dę į daugybę rimtų fron- 
;ų: tračiafrentininkai, N- 

frontininkai, X-afronxl ,‘ 
kai.h Iš jų paĄtp^čfi 
ų” nfeko nesuprasiu 
|e vięni nųp inų ėgi 
te kalite nesū 

calbą. Jri tai pąj 
sta ekspertai, 
Wrst kurto į _ _ 
abiąu atripąlaidavta nuo 
sąmonės, kuriaine ’daur’“- 
ryški freudtekasįs 0ec 
kompleksas ir libido. Tie 
frontai beito geriausiai

to tuoj
......... ... “dirbki- 

ndto “kurkime!’- “derinki-

teikiamums parodyti sve
timųjų gyvenimą. Jam. W 
būt, musų pilkas gyveni* 
milto štfpdo toks menkaš,

gyvumo “madą“ j mūsų 
spaudą to kartu išvengtų ’ 
to sustingusio vokiško pe- 
ŪąntlšMumo Scilo ir nepri- 
artėtų prie geltonafronti-, 
ninku palaidžios Charito

-r

Prisiminus tokius “ne
rimtus” peribdinįus leidi
nius, kaip “£few York Ti-

Sovietuose >
? Kalbėjo Smithąs, prabilo ir Smithienė, komunisto 

Andriaus Smithožmona, kuri drauge su savo vyru iš
gyveno Rusijoj tris metus. Smithienė kalba į Ameri
kos moteris komunistes. Ji pageidauja, kad visos ko- 
munistes pereitų per bolševikų “rojų”. Tąją jos ant 
savo asmenų patirtų, į ką jis panašus. Smithienė jau- 
čiasi kaip sugrįžusi iš katorgos. Ji pasakoja, kad kę! 
nebuvo mačiusi komunistų gyvenimo Rusijoj, tai la
bai karštai agituodavo už komunizmą, dabar gi su šir
dies skausmu atsiliepia į Amerikos moteris,, kad neti
kėtų bolševikų pasakoms apie dąrbįnipkų gerbūvį Ru
sijoj, nes tai gryniausias melas ’to nesąžtaingąšapgąų- 
dinėjimas žmonių. Šmithienė jau tik del vieno žmoniš
kumo nenorėtų matyti Amerikoj staliniško komuniz
mo. Dieve nuo to išgelbėk Amerikoj moteris!

Kai! Smithienė nebuvo dar mačiusi*siovietijos, tai 
manė, kad Rusijos moteris yra laisva nuo darbo vir
tuvėje. Nuvykus į Rusiją, ji pamatė, kad istiesų'virtu
vėje nėra darbo; peš nėra kas virti. Ji buvo maųiųši, 
kad nereiks skalbti drabužių, ir Įsįtikino, kad tas tie
sa, nes Rusi joj herą kas šįmĮbti* žmones’ VaiMščipją 
pusplikiai. Kad nemirtų badu, Rusįjos moteris pri- 

ęftįejajg. atvejais’ (“dviem’.įiftais“ -kam 
t) ir to neūžtėpką išsiinaityti. ji tūri 
dorą. ŠmRhiėhU-pasakoja, kaip jaunoj mo-1

S it tėvams žinant, parsidud-

bei jų artumą prie libido, 
pagal jų atoidavėlių proti
nės pastangos stokos laip
snį. Jų kūrybą togali tik 
pasapnuoti. Budėdamas nė 
nebandyk jos suprasti 
$e sapnininko. " •?" '

Yra tai sveikas reiki- 
nys.Gyvenamė nesiekite 
aikus. Prieš ptadedant 
<ūrti einančią iŠ skais
čiausių lietuviškosios įie- 
W gelmių savitą gėląją 
litė^tūfą; sveilž 
taituotl ■/ . ' ’ 
^Višaį kas kita rimtieji. 

Juos aptĮhki labai hitotuo- 
;se ir. laba i ilguose periodi
nės’ spaudos strafesniųpįfe. 
jie yra labai kuklus. W sti 
mikroskopu ieškodamas 
nerasi jų-straipsniuose jų 
pačių minčių. Jos visos y-

tik jau nėra gyvybes prie
temai. Užtai visi, 'pajutę li- 
gGSveikiiną,ją tuojau 
prašalinti stengiasi. Mes 
tlietiiviiį tautos, žymi da
lis), atskirta kabiais-ir 
marėmis nuo savo tėvynės 
Lietuvos, jaučiamės stoką 
tėvynes gyvųjų syvų. Jau
čiame, k&d tautiniame mu
kų krąujuje kas tairiegę- 
rą; įžiūrime tautinės ane
mijos aiškius ženklus. Jau
čia tai ir tėvynėje gyve
nantieji inūšų broliai lietu
viai? Ir mes ir jie susirū
pinome Lietuvių sveikatos 
to gyvybes klausimu. :Tuo 
reikalu jie mufUs atsiuntė 
p. Skipitį, mes-gi rengia
mės siųsti pas juos savuo
sius. Būtų labai gerai, kad 
Lietuvoje gyvenantieji lie
tuviai būtų savy sveiki ir 
per plačias marias mums 
jų siunčiamas kraujas bū
tų tikrai sveikas ir mus 

• gaivinantis.^ Sayo laiku 
mes siuntėme "tėvynėn di
džiojo karo nualintiems 

.[broliams tokią paramą,

?: KALBAPERĖATrtO, 
BifžeUo 22, lafcL /

; Sveiki radio klausytojai!
' Ras tik gyvas, tas nori 
būti gyvu. Pradedant nuo 

r Ves įžiūrimo vabalėlio to 
J baigiant stam fe i a u s; į u, 

? drambliu, bėgą nuo mir
ties visi, kaip tik kas iŠ- 
mąno. Vįsi, ne tik pavie
niai, bet susibūrę į draugi- 

. jas“ ginasi nuo socijalės 
! mirties; sudarę valstybes, 
J: ginklais veja politinę mir- 
į tį; tautos gi visomis prie

monėmis stumią šalin tau
tinį žlugimą. Tiesa, žmo
nijos gyvenime pasitaiko, 
(kad dvasiniai subankru- 
tyję ar tai pavieniai Žmo
nės ar socijalės vienatos), 
ieško priemonių pagreitin
ti Dau gailą, bėt tai ‘jau W 
benbrmalus, liguistas rėiš- 

j. kinys. - * '
Kaip pavienius žmonės, . _ ,

g taip ir ftautas kaikada ap- kokios jie reikalingi buvo; 
F ViyKSta ligos. O ligos tai (Dabar mes laukiame nuo

duoti savo dorą. Si&fiiėhU pasakoja, kaip jąiinosfmo- 
telys ir inęrgiųoš, ikrams to tėvams žinant,parsidiĮd-; 
;da bet'kam iiį tuomi palaiko Seimą; VAiias gerai “ap- 
mbkamhs darbininkas Kagąnov, uždirbąs 4ū& VubRus 
į mėnesį, bųyo tiek sūvaį’gintas visokioms “šąyanbriš- 
komįs” duoklėmis, kad negalėjo išsimaftyti, ir jp žmo
na to vąikši visuomet buvo alkani. Ką| jau bekalbėti 
apie tokius, kdrię uždirba tik iŠG rubįų ąr * maŽiąų. 
Mokesčiai ir “savanoriškos” duokles (Rusijoj taip va
dinami visi priverstini extra mokeščiaijį suėda beveik 
visą darbininko algą ir jam, sunkiai ir vėrgiškai be
dirbantį tenka pastoviai badautu Kaikūrips moterys 
dirba juodžiausius darbus garadžiuoše įr kitur R pa
daro tik 30 rublių į mėnesį. ; . ; •.

Yta moterų, kurios getai gyveną JSusijpi bėt tai 
ne darbininkės. Tai komisarų ir GPU žmonos. Jojus 
gerai ir sveikoms, nes visko turi perpilnh, ir apsirgUs, 
nes jų ligoninės išskirtinai gerai jprižiūrim6s.: Eilinė 
darbininkė moteris eina darban nuo 7 vaL ryte ir grįž
ta 9 ar 19 vai. vakare. Paskum tūri rit jiėškot Valgio 
to išstovi po kėlias valandas “duonos eilėje’’, prieš 
maisto krautuvę. Kartais Stovi veltui, nes gan dąžnai 
pritrūksta maisto ir atėjusios vėliau turi grįžti na
mon Su tuščiomis rankomis. Smithienė yrą mačiusi 
moteris dirbant ir anglių kasyklose, ir ant geležinke
lių, ir miškuose, drauge su vytais kertant medžius. 
Ateiną poilsio diena, bet to toj dienoj dąžniausiai nė
ra poilsio. Visokį komisarai ir udaimikai sugalvoja 
kokį darbą poilsio dienoj ir tą vadina “subotniku’}. 
Tai yra neva savanoriškas darbas ir būk tai darbinin
kai patys siūlosi jį dirbti. Bet jei kuris darbininkas į 
tą “savanorišką” darbą nestoja, tai žino,’ kad jįš bus 
paskelbtas kontr-revoliūcijonierium ir tol bus ujamas 
ir persekiojamas, kol visiškai darbo neteks. Kadangi 
moterys yrą darbininkės, tai drauge su vyrais turi 
atlikti tuos “savanoriškus sūbotnikus”. Reiškia, ppti* 
šio nėkiek nėra, ir* rytoj vėl ta pati katorga. ’ 

. * \ Kada moterys' dėl bado ir sunkaus darbo susergą, 
tai j^s gabena į ligonines, kurios, anot Sinithiėhes, y* 
ra panagios į Amerikos tvartus. Ten nešvaru, nėra 
priežiūros, bet yra pakankamai bado, Ligoniai pada 

’rius operaciją, ąr jam numirus, ąnt lovų netoaiųbina 
paklodžių to į tas lovas guldoma kiti ligoniai. Iš viso; 
darbininkų ir darbininkių padėtis’Rušijoj tiek nepa
kenčiama, kad‘Stalino žmoha del tų baisenybių nusi
žudė. • *. ' . J

<Toks tai moterų gyvenimas* šokteli jo j. ’$Ūšų raii- 
» donosios komunistės ištiesų yra raudonos ir diktbs 
i kuoinet gyvena “kapitalistinėj” Amerikoj/ bet tuo; 
, nublanktų ir suliesėtų, kai paragautų k bolševikiško 
/“rojaus”, Agituodamos Amerikoj už komunizmą, jos 
ilnėšino, ką šneka. , . Udarnikąs

Viep autoritetais" ir princ? 
pais juose tėopęruojama. 
Lietuviška jųoęįą tėra tik’ 
aimanavimai ir raginimai. 
Jei randi kantrybes juos 
skaityti, pasijunti esąs a-j 
kademijpje toli nup gyvei 
njmo. Jų antraštes Urbą 
taisyklingiausiai šabloniš
kos; arba graudinančiai 
raginąpeidą/ Jų įžangos pė 
visada prasideda nuoKan- 
to-iiiaįlaee’ų neM^ bet 
visada/turi skaityti’strąi-’ 
psnj bevėik iki puses, kol 
susivoksi, ąple ką auto
rius yra pasinešęs kalbėti. 
Dažnai vidurio —-branduos 
lio — kaip ir hera, nes pp

nėrimai, feltotbniški, :Xr 
^tundŽiasi, -kad nįūšiškė 
ptibiiką nerimta, nėskąito

odinių .leidinių. Iš čią 
ąmžtaas raginimas: 

iktol, palaikykim mū- 
įąUŪą to Iš savo olim

piškų dausų rimtieji nd- 
mato, kodėl piliečiai to 
prašomi," to raginami, ir 
net nedviprasmiškai gąz- 
dtoami vis dėlto nesiduo
da Įteigiami, o jei ir duo
dasi, tai labai vangiai,’ ne
noromis, murmėdami.

šia proga nė pro Salį bus 
pastėbėjūš, kad iš Viso 
mūsų spaudos darbuoto
jai — visųpakraipų —pri* 
mygtiųai įpareigoja visus 
spaudą btottoti, bet patys 
neįsipUreigoja 1 tolydžio ją 
gyvinti įr aktualinti; kaa 
patys skaitytojai ją gau
dytų. Žinoma, kur kas pa- 
togiau y ratūndt i sename 
kiaute, bet esu linkęs ma
nyti, kad Čia kaltas gal ne 
tiek tingumą? ar inėrtiš- 
kumąs, kiek baime išeiti iš 
įprasto : kiauto, pravesti 
nąūją vągą, nesiskaityti 
šii “rimta” mada. Tą bai
mę dar padidiną kita bai
mė, būtent kad kas tokį

Vokietya stųdĮjaYes įvąi- 
W 

Įiotekpsę ir parašęs kelip- 
liką sidrų tomų. Tenai 

- dramblys buvo. įprašytas 
Visais įmanon^ate - atžvil
giais, bei nebebuvo tai jau 
gyvas dramblys,' tik kaž
koks “nuodugnūs” sausas 
drambliškas marinatas,

jfpubli^/ - *’ L... 
Mūsiškių “sausainius’’.

visi giria, bet nieks ne* 
skaito. \ \

PAlEISTK KUIKDOS 
. IlUftO SEIMELIS

! Liūdnos praeities ligšio
linis Klaipėdos krašto feėi- 
inelis buvo išripktįįs 1932 
metais gegužes mėnY 4 d. 
Pagal Klaipėdos krašto 
statuto, seimelis renkamas 
trejiems metams. Vadina
si, Šiemet gegužes 4 d. pa
sibaigė jo gjrvariihb lai
kas.
dos 
vi: Kito 
akta, 
krašto i

Lietuvos Istoriją (dėsto kun. dr. J. Navickas)
«Lietuvių Literatūra fdėeto kųn. K.' Urbonaričius)

- Taisyklingoji Rašybą (dėstokum J, VaŠkėviČluš)
’ LOTYNŲ KAL&A -4 Vertimai ir Gramatika ū 

Sintaksė (dėsto dh'E. Andruliohis). /
... GRAIKŲ KALBA — Vertimai to Gramatika - 
Sintakse (dėsto kuli. dr. P. Biškis). ‘ ,

Kiekvieną vakarą paskaitos MŪSŲ PASAŲ- 
LSŽHtBA' (skaito kun. dr. J. Navickas).

Paskaitos tautiniai tikybinio įsisąmonimo klau
simais tieks reikalingo supratimo mūsų tautos reika
lų Ir jaunuolių pattiošimo visuomeniniam darbui. 
Klausytojams yra privaloma perskaityti visa šile pre- 
legentO nurodjdų veikalų, Šiam tikslui atsiekti būtinų. 

l MOKSLAS PRASIDEDA 1 D. i4fPQS to tęsiasi 
iki15 iX RUGPJŪČIO. ' , \
DŪMELIO — Kursų Vadovybė kreipia dėmesį į stu

dentus, lankančius nelfetuvakas aukštąsias 
" įatoiįąt to ypatingai klerikus, tapkąnčiua 

? dYąmnee seminarijas.,
L N> K Būtų gera, kad Dvasios to Visuom^ 

hės Vadai šiems kursams pareikštų pąlšiiku- 
” * ” žįnioje esamuosius studentus ir 

baudoti telki — 
ingai pramok v. v .
mąl Amerikos lietuvių Atuą«

Kan. Rr. Jonas Navickas, MIC.
KotofUotRektorius

m

linis Klaįpėdos krašto fceį- 

metais gegužei mfc 4 d. 
Pagal Klaipėdos krašto 
Statuto, seimelis renkamas 

_•*. z. _ _ 1 irt— j r 

sį/ Šiemet gegužes 4 d. pa- 
'■ ‘ ‘ ’i-
Klaipė- 
iatorius 
teskelbė 

kuriuo ligšiolinis 
seimriis yta palei- 

džiąūtoū. 'Nauji šęfinelib 
rinkįmąi paikini rugsėjo 
29 d. Ligi naujas seimelis

kraštą valdys gubernato
rius yt Kurkauskas to 
ligšiolinė J. Bruvelaičk) 
direktorija. *■ .•

VisameKlaipėdos krįįh 
te dabar prasideda prieš 
rinkiminė agitacija, kuri 
bus gana aštru Kaip to ' 
reikėjo laukti ją jau pra
dėjo vokiečių radio to 
spauda, agituodama Klai
pėdos krašto gyventojus 
nebalsuoti už lietuvius./

Uįsviau paduoti savo bal
sus. Rinkimai eis 
naujų rinkimų iri 
kuriuo bus renkamas ir 
visos Lietuvos seimas. Šie* 
mat Klaipėdos krašto ari* 
mėlį rinks to krii-

hariua



LIETUVIU DIENA
speęi alus 'traukiniai

Kaip pereitais dviem metais, taift ’■ 
ir ifttet $o. Bostono, Bostono, Nmt

įr ąpyjlpps liętyy|al i X4etafe 
vių Dieną, Marianapob, Tnompsėflk J 
Conn., liepos 4, važiuoja SPEClj* * 
LIU TRAUKINIU. :

July 4-th, 1935
\ ■ * ?-•*'.< . . ’ * : e' - * • ’• ; '• • *. —’ f 

*.*“ < • , ■ * - * ę\ . • • - . . _ •

Lietuviu Marianapolio Kolegijos
* • a ■ ' •. 1 • .’■'*% . ,.-n 7;w . \

Parke
* T. • • *. ?:

t
\ .

i
*. ’

r/ . ‘ •
■ ■ -- \ - >■ ■ ■: v, ■< J:..-.-. ■" ■ f /

Thompson, Conn
■ 7?£'

I čhi Dienos šviesos Taupymo laiku: w 
Boston, South Statjon 8:05 A. M. B 

'Wr»|'T? 8:30 A. 1 
Wslow 8:33 A. įį 3

BųsThompsone— 9:40A, X * 
/ ft įhompsOnognžta:

BMpson . OiOO RM M 
tylnsiovvs stoty bus 10:07 P. S;' 
Norvtdod Central - XQ:10 P. jį’ ja
^psfone J ' 16:35 P. B* jH 
Keliones bilietų kaina41.50 į a|ii 9 

pusi (round trip) iš Bostono ir atgm 9 
ir iš Norvvoodo ir atgal $1.25. Va|* ■ 
kams nuo 5 iki 12* metų pusę bilieto X 
kainos. '

SPECIALUS TRAUKINIAI B ■ 
Connecticut ir iš VVorcester šįmet eik S 
pirmą kartą. Iš Connecticut pratilk B| 
nuo Bridgepprt ir eis per Ansoiiw S 

. Naugatuck, tVaterbūry, ‘Jlę^BritsĮI-' W 
ir Hartford. < ' ' 1 W

IŠ Rridgeport išeis senu laiku (Ę.. X 
S. T.) 7:25 v^l. ry|e ir Rietuvių DĮfcr S 
noją, Marianapoly bus 11 vai. ryte. W 
K Mą^ąnapoMo grjS 8:15 P. M. Į®.. S 
S. T.) ir bus Bridgeporte 11 vai. yw* '■ 
kare., ■; -įM

.Keliones bilietas j tėn ir at|Bl B 
(round trip) kainuoja: * ‘ w

iŠ Britigeport ir atgal $3.00; i& X 
Ansonia ir atgal $2.50; iŠ Naugatųęę 
i? atgal $2.25;i iš IVaterbury ir atgal BĮ 

"" $2.00; ^ New Britain ir atgal $l,T$;> B 
IŠ ferfiurti1!^ Wl41M Vaikai < 
nuo 5 iki 12 metų pusę kainos. ’ £■

l^orcesteria abiejų parapijų ?(ŠV*’ w 
, Kazimiero ir Aušros Vartų) lietuvHk S 

važiuoja SPECIALIU TRAUKINIU^ ■ 
Bilietų kaina į abi pusi (round trm)^ S 
75 centai. Vaikams nuo 5 iki 12 m$* B 
tų amžiaus pusę kainos. ' ; S

VVorcesterio traukinys išeis 8:$^ X 
vai. ryte (U. S. T.) Dienos šviėšp#. W 
Taupymo laiku; grįš iš Thompson 0 'X 
vąl vakare (Di S. T.). -

Traukinių važiuoti tą dieną, liepos ® 
4, yra daug saugiau, pigiau ir į 
riau, nes tą dieną kėliai bus užgrūsti' 3| 
automobiliais. - ®

. 4Cai^ ®
lomą kelionę į Lietuviu Dieną, Mąt W 
rianapolį, Thompson, Conn. tęva* 9 
žiųoja traukiniu, f - ‘

So. Bostone traukinių * bilietų 
galima gauti pas: “Darbininko” Ad- . 
ndnistracijoj, 366 W. Broadway, So# 
Boston, Mass.; Juozą Kasperą, gra- M 
Imriųį 494 E. Broadivay, So. Boston* ® 
Mass.; Kastantą Šidlauską, 918 E* B

■ * - ■ Brbądivay, So.. Boston, Mass.; Siti- . J
Lietuvių Dienos Programa prasidės iškilmingomis EBSšESi I

- ?.te ■ ? e-' w -.‘4 - ‘--g V •< —i- •' : *• ’•> eialio traukinio bilietų p-HMarijįimpamaldomis. Pamaldų metu giedos chorai ir solistai, 1
gautįkleboni jo j, 36St. George Ayęu ’l 
pas varg. p. A. šlapeli, pas 3lėną Ai* • 4 

. dukonj, LDS. 3 kp. raŠtiątiijh| Ir kU 
tus L. D. S. 3 kp. narius. •

Woreester traukinio bilietu gali* 
m a gauti klebonijose: UProvidmioe *3 
St. ir Highffeld Hd. Ir paslkitBr || 

t darbuotojus; ? * ; > j|
Coųneeticiit speciAlio traukintu 

, generalju atstbvu yra kun Jom g 
Jąripąs, 46 CmĮgrėss Avė., W*tertm* J| 

. ry,.yonn,
- Bilietų galimą gatiti klebonijoje S 

ir pas parapijų veikėjus. ®
<J> f* *

*

y

| vai, po pietų prasidės:

SPORTO OLIMPIADA 
DAINŲPROGRAMA 
AVIACIJA 
ŠOKIAI- PvrlMrU r <■.,.■•

4

I

Jeigukamkitaip patariau važitm*^ 
i ; H, tevažiuoji Tik vatoofc|įįe viri,U 1me vtei,U-•’l ’JH’•’'«• j v t

—g\ • ' ■ • * • '■_ > , i v? ,.\f ./f r * ’* ’ M? ■ ■’ ‘ *"• ' ' ' .•'■.i'. V>9< »ra*<lI|XBISy NHhHmB) |HltOQK)M«JK

Važiuokime Visi į Lietuviii Dienu iianga 25«
- ~ b



MolitAVolc DABAR

/

V
■ *

Jeigu nori gero darbo, tai vartok ATLAS Maliavą
■ . v . ' * ■ . i . . v' * • . . ’ *

Musų atstovas maloniai užeis pasakyti Tamstai kiek kainuos maliavojimoĮdarbas. Sis patarna
vimas yra teikiama# nemokamai.

Išoriniam Maliavąjimui
YTA MALIAVAVETHERILL’SATLASMd

i Štai maliava išoriniam namų maliavoji- 
mui ir penkios gentkartes patenkintą 
nejudomo turto savininkų, yra liudinin-

V kais šios maliavos gerumui. Gaminama 
7 30. spalvų, juoda ir. balta. Ekonomiška, 

nes ilgiau laiko, atroda, jaja daugiau gali-“ 
ma numaliavoti ir ilgiems metams yra 
apsauga nuo namų puvimo ir nykimą.

&

WETHERILL’S GRINDŲ EMALIUS ’
Tvirtas ilgai devSjąsi ir nenusilupas. Tin
kamiausias vidaus ir išorinėms grindims 
emalius. Grindis būna švarios, patrauk 
kiauros ir lengvai nuvalomos. Gamina
ma dešimti spalvų. ,

VIDAUS SIENOMS IR MEDŽIO DARBAMS
WetheriU’s Reflectoflat - Wetherill’s Vi
daus Gloss Finish - WetheriU’s Semi-Gloss 
Finish - priklauso nuo to, kokio maliavoji- 
mo pageidaujate.

R*

BALDAMS IR LOPYMUI 
WtlntKllJL & 4“K rinislics * fcin&li&i 

Maliava - Lakas < 
Tinkamiausi* produktas tiems neapskai* 
tomiems darbeliams namuose kaip laiptų, 
ledaunems, virtuves kabinetui, miegainojo 
kambario baldams, grindims ir 1.1.

Tel. 5030-5031

Turėk omenyje, kad gera maliava ilgainiui pigiausiai kainuoja dėl to, kad galionas gerosios ATLAS dažų daugiau 
nudažo, prilimpa geriau ir ilgiau nešiojasi. Nuo musų galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Mes turime pilniausi pasirin- 
Rimą tos geroį ir mėgiamos WETH^tLL’S MALI AV&S -1 AK®-EM ALIAUS. “

• ‘ ■ • (0 ■ . - \ . ... .. .' . ž .• V

GROSSMAN BUILDING SUPPLY COMPANY
BROCKTON 69-73 No. Montello St.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

V' • • ' i

ATHOL/MASS. '
‘ Birželio 17, vakare, pa

rapijos svetainėje įvyko į* 
spųdingas ir gražus mo
kyklos užbaigimo vakaras. 
Graduantai išpildė gražų 
dainų koncertą. Klebonas 
kun. F* Juškaitis. pasakė

Užpereitą savaitę pas
L į mus lankėsi p. Naudžius 

~-su Aušros Vartų Bažny
tėles, Worcester, Mass., iš- 
3 baigimo fondo tikietais.

i jJTikietą pirkęs, turi teisę Kun, jyV jusKaius pa.»a.Kt* 
^dalyvauti Labor Day di- gražią, turiningą kalbą. Iš-^Un° - r<

šr t tikslui nuoširdžiai pritarė 
K ^ musų klebonas ir visi žmo- 
W■ £ nes. Daug kas pasipirko 

£.tikietų. Nuolatiniu virš 
į minėtų tikietų atstovu yra 
*; čia visų žinomas darbuo- 
Z tbjas p. Aug. Sklėnis, Ex- 
Z čhąnge St. Jis maloniai vi-

' jį siems patarnaus, o jei ku
prio nepasieks, kreipkitės

f Z patys pas jį.
Berniukas.

KAZLAUSKAS
GRABORHJS

81/, E. Peari St, 
' NASHUA’, N, H.

Tel. 1961-K

mą, katekfzmą, neapleidi-' 1 
mą mokyklos, anglų ir lie- r 
tuvių kalbos ir silabavimą.

Sekantieji gavo diplo
mus — užbaigė pradinę 
mokyklą: G. Jakutytė, B. 
Karnelaitė, A. šimkytėj A. 
Burbuliutė, V. Klevaitė, 
M. Kąpčiutė, B. Lipaite, 
A. Strazdaite, J. Plekavi
čiutė, B. Overkaitė, B. 
Bakšiutė, A. Jeskutytė, A. 
Normantas, Jurgis Minal- 
ga, P. Puzinas, K. Vinciu- 
nas, J. Bunevičius, V. 
Smilsteris, V. Tocionis, B. 
Skistimas, V. Samulis, S. 
Geležinis, P. Žemaitis, J. 
Povilaitis ir P. Remeika. . 
\ Pažymius - dovanas ga
vo sekantieji:1
AŠTUNTAS SKYRIUS

Už Gabumą — Bronislo
va Liepaitė; už Katekizmą

Alesė’ Strazdaite; ui

užbaigė pradinę

Lietuvišką k. — Genovaitė 
Jakutytė; už Siliabavimą
— Petras Puzinas; už An
glų kalbą — Aloįzaš Nor
mantas; už Pasielgimą* — 
Jonas Benevięius; už Lan
kymą — Vincas Smįlste- 
ris, Gęnevaitė Jakutyte, 
Vladislovas Tacionis, Ma
rijona Kąpčiutė, Aloizas 
Normantas, Jurgis Minal- 
ga, Albertas Yeskiutis.

SEPTINTAS SKYRIUS
Už Gabumą — Paulina 

Enkaųskaitė; už Katekiz
mą — Alena Preskaitė; 
už Lietuvišką k. — Alena 
Preskaitė; už Siliabavimą
— Jonas Povilaitis; už an-

-r- Birutė Pilko- 
niu|ė; už Pasielgimą —A- 
milia Vįlčinskaitė.

ŠEŠTAS SKYRIUS Janeliųnas; už Pasielgimą 
Už GabumąAnelė Re-~

mėikiute; už Katekizmą — Lankymą - 
Albinas Janiūnas; ųž Lie* Palaimą, 
tuvišką — Albinas Janiū
nas; už Siliabavimą -—An
gelą Urbonavičiūtė; 'už 
Anglų kalbą — Angelą Ur
bonavičiūtė; už Pasielgimą
— Pranciška Plekavičiutė; 
už Lankymą — Prancišką 
Plekavičiutė.

PENKTAS SKYRIUS
Už Gabumą — Alfonsas 

MaŽutaitis; už Katekizmą
— Alena Dabrauskaite; 
už Lietuvišką -t* Juozapas 
Remeika; už Siliabavimą 
Alena Zaveckaitė; už Ang* 
lų kalbą Joana Mali- 
napskaitč; už Pasielgimą

r— Bronislava Vitkauskai*

te; už Lankymą —Ona 
Jankauskaitė.
KETVIRTAS SKYRIUS

Už Gabumą — Edvardas 
Puzinas; už Katekizmą — 
Albinas Jankauskas;, už 
Lietuvišką — Genevaitė 
Zekevičiutė; už Siliabavi
mą — Paulina Vankaus- 
kaitė; ųž Anglų kalbą — 
Alena Sahtackaite; už Pa
sielgimą ■—Anelė Marču- 
laitis; ųž Lankymą — Al
binas Jankauskas.

TREČIA^ SKYRIUS
Už Gabumą - ..

misis; dž Lietuvišką — Jo
nas Adomavičius; už Ka
tekizmą . Pranciškus 
Kiršlys; už Anglų Kalbą 
— Rita Urbonavičiūtė ; už 
Siliabavimą —. Ludvika

Jonas Be*

— Jonas Pętrušauskas; už
- - /^.Vladislovas

ANTRAS SKYRIUS
Už Gabumą — Ona Ma

tulis; už Katekizmą —Sta
nislovas Bartktis; už Lie
tuvišką — Teresė Radai- 
Čiiitė; ųž Anglų kalbą -*-< 
Pranciška Plekavičiutė; 
už Siliabavimą — Ona Pu- 
žiniutė; už' Pasielgimą — 

(Edvardas Petrušauskas; 
už Lankymą -— Terese 
Markevičiūte.

PIRMAS SKYRIUS
Už Gabumą — Edvardas 

Zablius; už Katekizmą — 
Lilijona Mikalauskaitė; už 
Lietuvišką — Petras Ur* 
banaviČius; už Anglų kai*

bą — Valeria Jankauskai
tė; už Siliabavimą — Pat- 
ricia Burbuliutė; už Pasi
elgimą Pranciškus Ori
škus; už Lankymą —- Pr. 
Griškus. /
.Po suteikimo dovanų 

gerb._ klebonas kalbėjo a- 
pie svarbą katalikiško mo
kslo, kurs lavina netik 
žmogaus protą, bet ir auk
lėja žmogaus širdį, valią 
ir tt. Paskelbė, kad sekan
čiais metais nebus jmama 
joki mokesčiai už mokymą 
nuo vaikučių. Reikia tikė
tis, kad visi naudosis šia 
proga ir visi leisdavo vai
kelius parapijinėn mokyk
lon.

Po tam kalbėjo kim. F. 
Juras, Lawrehce lietuvių 
klebonas. Trumpoje bet 
turiningoje kalboje ragipo 
tėvus leisti vaikus parapi- 
jinėn mokyklon; o gradu- 
antams patarė niekad ne
užmiršti savo Alma Mą- 
ter. . .

Pagalinus mokyklos vai
kai vaidino veikalą “Šven
toji Teresėlė”. Vaidinimas 
labai sėkmingai’ išėjo. Ak
toriai savo roles puikiai 
buvo išmokę. Visiems at
silankiusiems daug malo
nių įspūdžių padare. Visa
me vadovavo mokytojos 
Jėzaus Nukryžiuoto Sese
rys*

Linksmai visų jausmus 
palietė piano akordais — 
akompanuodamas bei mar- 

i šus skambindamas Ma
mertas Karbauskas, vietos 

(vargoninkas.

Užsibaigus, visi linksmi 
skirstėsi namon, gėrėda
miesi gražiais įspūdžiais.

PARDUODU
RANKŲ DARBO RĄŽANČIUS
Ai Jonas Ssedauckas, jau a- 

pie vienuolika mėtų, turėdamas 
suparaližuotę kojį ir būdamas 
miesto prieglaudoje, dirbu gra
žius ir stiprius rašančius: juodus 
arba rusvus sulig užsakymo,

Parduodu du ražančiu už vie
ną, dolerį; su persiuntimu

Kas norite įsigyti gerų ražan- 
čių siųskite pinigus iiuo adresu: 

John Shisfosky,
King’s Oounty Chrimic Hospital, 

Ward K 42
Brooklyn, N, Y.

DUNDULIS LUNGH
Lietuviška Valgykla

Gamina skanius ir Šviežius / 
valgius

/ ATDARA.!

Kuo 6:80 ryto iki 12:30 vakaro 
1111 Waihington St, 

Norvrood, Man.

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliaurio*,Madoa 

OBVHRtKŲ . KALIOŠŲ * ftLIPIŲ
Vyram* Lietuvių išdirbtu* 

ovrrglobr bnmnun 
ŪarMMM ir frantašfcmtaittt 

llSft Wa«hington ZL,
Mmvrnod,

ii<fiW

EDW. V. WARABOW 
(WRUBUASKAS) 

LIETUVIS GRABOEIUSIR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS. ‘ 
TEL. Norvrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

Tėl 3868

ADAM WAITEKUNAS
LIETUVIS GRABORIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Montello ir apylin

kėje.
Laidotuvių Įstaigai

124 Ame« St., Brockton, Man.
Gyvenimo vieta: 

25 Enterprise St, Brockton

MAMTMN HAT Į 
r m CLEANING CO. 
Pataisome ir Nuvalome 

čeverykos 
Ar jau tdejoto Į. mtUų zanją 

VteM
Mes atliekame visą eilę skrybė
lių Valymo ir čeverykų tahy« 

mo darbus, su vėliausiai* 
*, . įtaisai* 
Garantuojame savo darbut.

Kaip praeityje, taip ir ateityje 
attiksime jūsų darbui.

Pririji* Brockton National Bank
38 MMn 8L, Brockton, Mto. 

WLM85

Brofarionalal, Uinhriri,>wimoolnk*l. 
I kurie ikribtori -Darbininke'* tikrai 
verti įkaitytųjų patvino*.

Viri gairinkite* -DarUninH’*.
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žą ar didį JusU namų re- 
montQv Iškritusią

' šiojus mąliaya^ąpniku-
. ĮtąUi^yto^f 

prieina- 
paten- 

kadą.iin^si, kad 
namdi yrą 'gęrajni

Bird finansavimo phnas su pagelba National Housing Aęt pades jums reikalingą remontą atlikti dąbar.
•j • •' • ■ ' ’ ’ ' ‘ ■ • ’ ’ . • ’ •’ ■ '; r’f • 4 ■ ' ■* ■ t.V': J-' ■ • \‘ ....■*•-■■■• •. . -■ ’ ’ . - ..

Leiskite mums apskaitliuoti kiek tas remontaskainuotų. Męs padėsime jiims"^iitl;^oĮi!; il^v'iiMi|kV 

nėra. Nuošimčiai už paskolą yra prieinami. Telefonuok mums. Mes mielai jums paaiškinsime smulkmenas.
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BROOKLYH, N. Y.
ras

Protokolas 29-tas

L*
a

E. ČIOČYS

-

A. VAITKUS

ELIZABETH, N. J.

Tel TOst 7031 ■

U

VIENINTELIS LIETUVIS

Gyvaščm Apdraudos Agentas 
šioje Apylinkėje

188 Clif f ord St.,
PROVIDENCE, R. I.

BUSY BEE VALGYKLA
Užlaiko specialius pietus, 

užkandžius ir gėrimus , 
taipgi . .

V GROSERNE ir MĖSOS 
KRAUTUVE

802 Onns St., Providence, R.I,

TO. 0689 W . .

NATIONAL BAKERY
LIETUVIŠKA ŠĖRYKLA

B. BARTUSEVIČIUS 
(Savininkas) . ..

. 43 Florence St., 
Providence, R. L :

NULIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
. PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dezter 1952

: Namu: Pi. 6286

• , Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA

KRAUTUVĄ — AGENTŪRA
VišoklŲ rūb^ vyrams, vaikams. 
Laivakorčių ir pinigu siuntimo 
agentūra. • Daroma visokie notari
niai Įgaliojimai, raStai. Pardavinė
jami lietuviSkf įgikraSČlai Ir knygos
U&įitš ir Būsite patenkinti

483 Park St., Hartford, Conn.

IATIMEB SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir

Kauro BlOvejai ,
Atliekame visokios rūšies Šei

mynos skalbimu. - plovimo 
.• . darbus

CHAS,B.KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Bahamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.' .

LaidotuvSse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.. 

Nuo $75-4100-4150 k 
auldčiau

Tel - South 0083 1

ĮSTEIGTA. 1908 
t - Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

Bizželk 95 <L 1985 \TTi į w i u r ii v ■■

R y tinių Valstybių Žinios
f- iliiii ir- - -.nr 'iirr iiiiiiij - iiiiiir     W :Yt~J"—‘T~—~*: ~T—:    —    —;—

CBBISTMAS IR VACATION ČLUB8 
TRAVELER’S JCHECKS <

L _ FOREIGNDRAFTS
i į Ateikite met jnmi patanunudme, kaip ir ietwje Bankoje. ~ |

!; 793-797 Benk St. |

Klebonų kun. Norbertų
SiM . tato. | VATERBDRY SAVINGS BANK į 

VVATERBUBY, CONNECTICUT U
' Brooklyn Offlc* ;Į

Waterbūry’o Saviagtf Bahkoa Brockiyn’o Skyriui gali aprt. i l 
pinti taro vinte baakoi reikalui, ; į

To«' pačtea bankoa knygutei, karias gavote Ano Waterbury i! 
Savingi Bank galite naudoti ir Brooklyn’o lankoje. Taipgi i k

3

v

^APREIŠKIMO PAN.ŠV. 
; PARAPIJOS CHORAS

Nuo perstatymą opere- 
t. įes “Sylvia”, mūsų choras, 
r vadovaujant muz. Jonui 
į Jankui, pasižymi nepa

prasta energija, pasiryži
mu darbuotėje ir nuolat 
didėja skaičiumi. Dabar y- 
ra 120 nariiį. Lietuvių ra* 

| dio valandomis netik puo- 
. šia gražiomis dainomis 

mūsų parapijos programų, 
bet taipgi dalyvauja ir lai
kraščio ‘Amerikos* prog- 

> ramose.
Birželio 6 d. įvyko ban- 

kietas varduvių proga,!

k

k

b

*

BRIDGE CLUB
Pale Ory - Vitalized - Golden

J" GINGER ALE

Lietuviai Savininkai.:
B. Šimonavičius, AlerDialtuva
23 Chaffee St., Providence, R.I.

Birželio 9. choras suruo
šėpasilinksminimo vaka- 
: :ėlį į kurį suėjo labai gra
žaus jaunimo.

Birželio 12 d. Klebonas 
kun. Norbertas Pakalnis, 
iškėlė gražių . puotų cho
ru^ už jo*gražų darbavb 
masi parapijai Buvo ska
nių valgių ir įvairių gėri
mų. Orkestras grojo šo
kiams, ir suvaidinta labai 
Mokipga komedija. Visi i 
inksminosi dainuodami i- i 
ki vėlumos. Už visų. tai, i 
choras nuoširdžiai dėkoja i 
Klebonui kun. . Norbertui ! 
Pakalniui. — Tų patį va
karų, New York Evening 
Journal prisiuntė savo fo
tografų, nufotografuoti 
mūsų chorų ir netikėtai 
atvyko to pačio laikraščio 
reporteris, kuris, įgavęs 
žinias apie choro darbuotę 
patalpino visų tai viršmi- 
nėtame laikraštyje.

TT2P-.L. i—-

ruošia ęliSėlę Dainų Šven
tę, liepos 20 d., Polo 
Grpunds, N. Y., kur daljr- 
vaus toje programoje virš 
6000, taigi ir mūsų choras 
pakviestas ir dalyvaus to- 
je sventeje. " •

Mūsų didžiulis choras, 
vadovaujant muz. Jonui 
Jankui, dainuos parapijos 
rengiamame metiniame 
piknike, birželio 23 d. Kla- 
sęiaus Salėje, taipgi laik
raščio ‘Amerikos* ruošia
moje Lietuvių dienoje, lie* 
p(W 4 d., Klasčiaus Parke.

: s ; A“. M. S.
Lietuvių Meno teatro 

uoli darbuotoja p-Iė V. 
Klingaite sumanė aplanky
ti savo gimtųjų šaįį.

Ir dėl atsisveikinimo, su 
savo draugais ir pažįsta
mais, surengė vakarienę 
p-no Kašmočiaus salėj.

Svečių buvo prisirinkę 
gana gražus būrelis, su 
virš 70 asmenų. •

Vakarienės metu buvo 
pasakyta kalbos, kuriose 
pastebėjo p-les Klingaitės 
tylų ir nuolatinį darbavi- 
masi lietuvių tarpe.

Baigiantis vakarienei 
Liet. Meno Teatr. nariai 
sudainavo jai dainelę, ku
rių parašė gabi Liet. Meno 
T. narė p4ė Eleonora Bart 
kevičiutė. ■ /

Po to pirmininkas p-nas 
Alekna įteikė, nuo visų 
narių L’. Meno Teatr.,. jai 
dovanų.
* Po visų gražių vakarie
nės ceremonijų, prie geros 
muzikos, Šokiai tęsėsi iki 
anksto ryto} M. J.
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ŠV. ALFONSO MOKYK-. 
LOS ŽINIOS

skaitei. Visos virŠminėtos 
dovanos bus įteiktos mo
kyklos. užbaigimo metu, 
^M^Santradięni’Wr' 
Ž61I0 lo d#

MOKYKLOS DRAUGIJŲ 
IŠVAŽIAVIMAI

rėjo savo piknikų. Nežili* 
rmt, kad diena buvo karš
ta, tas nesulaikė mūsų 
berniukų nuo sviedinio ar
ba kitų prakaitų sunkian
čių pasilinksminimų.- Virš 
išvardintos draugijos ta
ria nuoširdų ačiū Sesu
tėmsKunegundai, Marijo
nai, Edmundinai ir Dolo- 
resuž jų rūpestingumų. 
Visi praleido dvi linksmi 
dieni tyrame ore, Taip 
jiems buvo gera, kad dar 
prašytų Sesučių surengti 
vienų bendrų pikniką visai 
mokyklai.

Tomas Nykštukas.

Telefone: Mm 1350. /

JONAS OBEBUAIJGKAS
' Gtaboritu ir BaJsamuotajai

423 8. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

: DE 7582

Specialistas
PLUMERIS

■ S. F. RACZELOWSKI
22 Printery Si, 

Providence, R.I.

Tel. DEster 2053

EXCELSIOR BROOM CO.
IgdirbSjai

ŠLUOTU ir ŠLUOTELIŲ

25 Danforth St., 
PROVIDENCE, R. L

Amer. Lietuvių, R. Kata-1 dys, Juozas Trainavičius, 
ikų Federacijos Naujosios Petras Danila, Motiejus 
Anglijos' Apskričio suva
žiavimo, įvykusio gegužes 
5 d. 1935,1:30 vai. po pie- 

- --------- ------ rfU„ tų, Šv. Petro Liet. Par. 
Kadangi tasai’ĮaikraštiS'|svetaihejė"''7So.'^Boston,' 

Mass. z s
•Posėdį pradėjo Amer. L. 

R. Ki Fe<L N. Anglijos Ap
skričio pirm. VI. Paulaus
kas. Kun. Kazimieras Ur
bonavičius sukalbėjo maR

Sesijoms vesti užtvirtin
ta apskričio Valdyba: Pir
mininkas V. Paulauskas, 
rast. Ben. Jakutis.

Raštininkas priėmė vi
sus mandatus, iššaukė at
stovus.

; Dalyvavo šie: ? u .
So.. Boston, Mass. 3-čio 

skyriaus: Kun. Pr. Vir- 
mauskis, J. Šultienė, O. 
Marksienė, V. Valatka, O. 
Jakimavičienė, A-; Jurge
laitis, O. Stanuliūtė, J^ 
Griciūnas, A. Oyerkaitė, 
A. Majauskaitė, M. Grile- 
vičius. ..

! ‘ Montėllo, Mass. 9-to sky
riaus, Kun. Jodas švagž-

Lietuvi, dabok tų naujų 
tautos žiedų, kuri išaugi
no mūsų didvyriai Da
rius ir Girėnas.

A. Alekna.

AR JAU ŽINOT?..

Darius - Girėnas ' Aero 
Klubas jau sparnuotas! 
Lak. A. Kiela, kuris buvo 
laukiamas pu nekantrumu, 
netik klubo narių, bet ir 
klubo rėmėjų, geguž, men, 
30 dienų didingai suplas
nojo viršum didžiojo New 
Yorko su klubo baltaspar
niu aru it nutūpė Fiushing 
Aerporte, D. I.

Klubo nariai jau pradė
jo dąrbų prie lėktuvo. Ke
li nariai birželio 8-9 dieno
mis ėmė skraidymo pamo
kas.

Malonu matyti lietuvius 
SU savo sparnais* didingai 
raižančius oro erdvę. Bir
želio 16 buvo atvažiavę ke- 
liatas lietuvių, kurie sekė 
jaunuolių darbų prie lėktų.

Birželio 6 d., įvyko “Li
berty” bendrovės susirin
kimas* tikslu gelbėt salę 
mio J bankruto. G, Bųdris 
pasiūlė “receptų” tik labai 
netikusį. Jis sako: “Nutar
kime, kad visi šėrininkai 
kas menuo pragertų po 
$5.00 ir tada reikalai pa
gerėtų”. Usonis, pasisakęs 
ęsųs nėkatąlikas, bet siu
tus telephonu sujungti sa
lę su klebonija ir diktuoti 
klebonui. Balinskas kalti
na vedėjų. Katalikai vi
siems sumanymams pasi
priešino.

Vienas iš rimtesniųjų 
SSrininkij pareiškę,' jei 
mes uzdesune sermm- 
kams, kad jie pragertų po 
$5.00 kas mėnuo, tai už 
kelių metų liksiine bepro
čiais ^be . pinigu; be namų, 
be garbės. Kaikurioms 
moterėlėms toks pareiški
mas nepatiko.

Del Usonio įnešimo ne
verta nei laikrašty užimti 
vietos, neš jis perdaug že
mas.

Ar negeriau tokiems li
goniams grįžti Katalikų 
Bažnyčion, nes nieko ne
nustosite, b daug gero sau 
dr kitiems padarysite. Pa'- 
galvokite gerai, o gal ir 

—tSusiprasiter ■*

Svirskas, Antanas Taut
kus. >

Cambridge, Mass. 16 
skyriaus.- ' / 
~ A. Vaisiauskas, P. Kisie
lius, V. Jakas, A.k Vinciu- 
nas,B.Jakutis.

Lawrence, Mass. 32 sky
riaus, Kun. Pranas M. Ju
ras, Kastantas A. Vencius, 
Selvestras: čeikauskas, I- 
žabelė Zalubaitė, Ona Je* 
rackaitė, Zofija Rimaitė.

‘ Lowell, Mass. 49 sky
riaus, Jonas Dikinas,Vla
das Paulauskas, Elzbieta 
Drevinskaitė, Joza p i n a 
Norinkaitė, , : Ma r i j o n a 
Kriaučiunaiįe. ,
• Svečiai:
ras Urbon ičius, Antanas 
Kneižys, ėonora Calla- 
han, -V? Bražauskas, Vin
cas Tamųlaitis. ' . ;

Sveikinimai:
Kun. Pr. Virmauskis, 
Kun. Kaz. Urbonavičius? 
Kun. Jondš švagždys, 
Kun. Pranciškus Juras, 
Darb. Red; Ant. F. Knei

žys. /•/ - - .'v/ /
Skaitymas Protokolo 

1934 metų. Priimtas su pa
taisymu, kad 'pelno liko 
ne arti keturių tūkstančių 
dolerių 1933įnetais, Lietu
vių dienos, bet apie šešio
lika šimtų. . ■••••..-

Nutarimai . -
Lietuvių įieną rengti 4 

liepos, 1935 įnetų, Maria- 
napolio Kolegijos parke, 
Thompson, Conn.

Lietuvių dienai Tradici- 
jmiamdšyažiavimui išrink
ta Komisija;

Kun. Jonas Švagždys, 
Kun. Pranciškus Juras, A* 
F. Kneižys, <■ VI. Paulaus
kas, A. Jurgelaitis, J. *Grif 
ciunas, Marijona Kriau- 
čiūnaitė, J. į Treinavičius, 
V. Jakas.
, Nutarta lietuvių Dienos 
Komisijos Suvažiavimą 
šaukti gegužes 19 d., 1935 
mėtų, 492 E| Seventh* St.» 
So. Boston, Mass. 2 vai. po 
pietų. Taipgi kviesi visus 
inteligentus iš visų koloni
jų in tų brangų tautos dar
bų.. l

Kun. Pr. M. Juras, A. F. 
Kneižys, kuri; J. Švagždys, 
įgalioti pagaminti rezoliu
cijų mūsų profesionalų rei
kalu. \ .

Jaunimo Klausimu mok
sleivis Antarias Jurgelaitis 
patiekė šiokį įnešimų, ku
ris priimtas; *

A. L. R. Kat. Feder. N. 
Anglijos Apskričio Suva
žiavimas r&gtoa jaunimų 
priklausyti ' prie Lietuvos 
Vyčių Organizacijos.

Kun. Pr. M. Juras ir kun, 
J. švagždys išdavė rapor

tui. Kazimie-

Sylibavimo Milžinai

: Anų savaitę įvyko syli
bavimo kontestas visuose 
aukštesniuose skyriuose ir 
šitų kartų berniukai pasi
žymėjo geriau, negu mer
gaitės. Konteste tarp 7 ir 
8' skyriau^ mokinių, Juo
zas Vazalis laimėjo kun. 
Dubinsko skiriamų $5 do
vanų: Monkus išėjo pir
mas kovoje tarp 5 
skyriaus; o kun. Keido- 
šiaus dovanos, ė skyriuje 
tekb Juozui . Makarauskui 
— 3-Čiam skyriuje Čeplin-

Ketvirtadienį, gegužės 
23 d., įvyko bendras šv. 
Aloizo bernįukų ir Vaike
lių Marijos mergaičių iš
važiavimas.’ Diena buvo 
linksmai praleista Druid 
HiĮl Parke^ Buvo įvairių 
žaislų, bėgimų, lenktynia
vimų ir kitų pamargini- 
mų. Antradienį, gegužes 
28 d. altoriaus tarnai tu*

UETUVOS VYČIU SEIMAS
>’ - ’z . .. ■ •

Lietuvos Vyčių organizacijos 23-cias Seimas į- 
vyksta š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn.

Visos L'. Vyčių kuopos, apskričiai ir katalikiška 
visuomenė abėlnai yra kviečiama šiame seime daly
vauti. ,

Daugiau, žinių apie-sėimo programą 'ir parengi- 
mus bus paskelbta spaudoj. f-

■ - A. J. Mažeika,
.į L. Vyčių Centro Pirm.

CONN. LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMAS IR DAINŲ 
DIENA

Rengia Lietuviu Romos Katalikų Susivienymo A* 
merįkoj, Moterų Sąjungos ir Lietuvių Darbininku Są
jungos apskritys lienos 14 d., 1935, Maenner Chor 
Parį, Orange Avę., Wešt Haven, Conn.

Pradžia 12:00 valandų ryte. įžanga 25c., vaikams 
iki 10 metų įžanga veltui, nuo 10 iki 13 mėtų.10 centų, 
nuo 13 m. pilna įžanga.

Dainų ir muzikos programų išpildys Šv. Juozapo 
parapijos choras iš Waterburio, vali. gerb. vargi A, 
Aleksiui, Šv. Andriejaus parapijos choras iš New Bri
tam vad. varg. K. žalnieraičiui, Šv. Trejybės parapi
jos choras iš Hartford, vad. gerb. varg. V. Burduliui, 
šv. Kazimiero parapijos choras iš New Haven, vad. 
gerb. varg. V. Stasevičiui. ■

Dainų ir muzikos programa prasidės 4 vai. po.
Taipgi bus lenktynių ir kitokių bamarginimų. Bus 

ir šokiai/ kuriems gros Young Melodians orkestras po 
vadovyste N. Aleksio.

Širdingai užkviečia visus Rengimo Komisija
Kelrodis: Važiuojant iš Hartford, Manchester, 

New Britain reikia važiuoti per New Haven Route 
No 1 Boston Post Road iki Milford Tumpike, Priva
žiavus Milford Tumpike rėikia važiuoti tiesiai į kalnų, 
kur po kairei pusei randasi Maenner Chor Park.

Važiuojant iš Bridgeport ir Milford reikia važiuo
ti Route No. 1 Boston Post Road " iki Orange Ąve., 
West Haven, kur randasi Maenner, Chor Park. .

niversiteto, kuris su džiau
gsmu priimtas. Palikta to
ji pati komisija ir toliaus 
veikti.

Įr Lietuvių Darbininkų 
Šųjungos N. Anglijos Ap
skričio Tradicijinį išvažia
vimų, Monterio, Mass., Ro
muvos Parke, 30 d. gegu
žės 1935 metų nutarė ra
ginti visus vykti.

Lietuvių dienos Komisi
joj Suvažiavimų, jeigu bū
tų reikalas, sušauks Fede
racijos Apskričio Valdyba.

Naujos Anglijos Liet. 
Katalikų Seimelis įvyks 
So. Boston, Mass. Paskelbs 
Federacijos N. Anglijos 
Apskričio Valdyba.

Į Amerikos Liet, R. K 
Federacijos Kon grės ų, 
rugpiūčio 23-24 dienomis, 
Philadelphia, Pa. išrinko 

Ldelegattt -Antanų F.f Krtei-

žį. Kelionės lėšas $25.00 
nutarė iš apskričio iždu 
apmokėti.

Federacijos Kongresui 
įnešimas pagaminti įgalio
ta A. F. Kneižys ir valdy
ba.

Valdyba: Kun. Pranciš
kus V. Strakauskas, Dva
sios Vadas; Vladas Pau
lauskas, Pirm.; Antanas 
Jurgelaitis, Vice-pirm.; 
Benediktas Jakutis, rašt.; 
Selvestras čeikauskas, iž
dininkas.

Pirmininkas pakvie t ė 
Dvas. Vadų Kun. Pr. Jurų 
sukalbėti, maldų,

Uždarė sesijas 4 vai. po 
pietų. - - ;

Vladas Paulauskas 
Pirmininkas

Benediktas Jakutis
Į.

Tel. 755

JOSEPH S. KANU
DANTISTAS ’ 

476Main-Sfc, 
NEW BRITAIN, CONN. 
-a.-r r.a--.‘t y r.-Tia-g..w. -

AIE(S. RULONAS
Gr&borius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruošęs patarnauti 
kuogeriausiai dienu ir naktį 
visiems Connccticut Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Ohestunt 8k 
>L NEW BRITAIN 675 B.

NOTARY . Telefonas: 
PUBLIC \ STagg 2-5043

MAnHEW P. BALUS
(BIELIAUSKAS)

LAUBNIUOTAS

GRABORIUS^

660 Graad Street,

BROOKLYN, N. Y. .

Paikiai IrengtcNi dri koplytttt 
damoa jaianrotl do«
vanal NulIttdiMo valandoj kralp 
kUta pa* »» Patemavtaaaa yra 
vitikrliitae. ir vM prtabMUH kate*.

O
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