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Pereitą šeštadienį, liepos 
20 d., kun. J. Petrauskas, 
Šv. Roko parapijos vika
ras, savo automobiliu nu-

Lenkija Grasina 
Vokietijai

Vyskupą Teofilių Matulio- 
nįt viešėjusį pas kun. J, 
Švagždį, Šv. Roko parapi
joskleboną ir LDS Centro 
Pirmininką.

J. E. Vyskupas Matulio
nis yra apsistojęs pas kun. 
Dr. Končių, Mt. Carmel 
lietuvių parapijos kleboną.

Važiuodami per Pęnnsyl- 
vaniją buvo Sustoję pas 
Seseris Kazimie r i e t e s, 
Newtown, Pa. ir kitose žy- 
mesnioee vietose. Kun. J. 
Petrauskas grįžo pilnas
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LAUJA NUTRAUKTI 
DIPLOMATINIUS RY
ŠIUS SU VOKIETIJA

Varšuva -—šiomis dieno
mis Danzige kilo ginčas 
tabp lenkų ir nacių dėl 
muitų už įvežamas prekes* 
Lenkų spauda reikalauja, 
kad valdžia priverstų Dan-Washington, D, C. „ ______ _________________

natorius William King iš žigo muitinės viršininkus 
Utah dėl persekiojimo ka- laikytis Lenkijos finansų 
talikų ir žydų Vokietijoje Iministerio įsakymo, ku- 
reikalauja, kad Jung. Vals- riuo draudžiama priiininė* 
tybes nutrauktų diplomą- ti prekes importuojamas į 
tinius ryšius su Vokietija. Lenkiją. .

dėl katalikų ir žydų perse
kiojimo. j

$10,000,000 DEL POTVY
NIO NUKENTĖJUSIŲ 
VIETŲ ATSTATYMO

Washington, D. C.--Kon
greso specialia tyrinėjimo 
komitetas, kuris lankėsi 
potvynio vietose New 
York ir Pennsylvania vals
tybėse, pereitą savaitę rei
kalavo paskirti $10,000,000 
atstatymui vieškelių ir til
tų. Taipgi reikalavo, padi
dinti paskolas nukentėju
slėms darbininkams ir ū-

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNAS, Pittsburgh, Pa. Rugpiūčip 18 d., š. nų Šioje įstaigoje įvyks Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų Seimas. (Plačiau apie tai telpa Pennsylvanijos Žinių pusi.).

UŽDARĖ DIBRIDGE 
AUDENYČIAS

ITALIJA NUĖMĖ LIRĄ 
NUO AUKSO

. Paryžius —• šiomis die
nomis Italijos diktatorius 
panaikino aukso standar- 
d’ą. Lirą numetė nuo auk
so, kaip tą padare ir kitos 
valstybės, Italijos 100 lirų 
kainuodavo 132 frankus, o 
šiandie galima gauti už 
114 frankų. Vadinasi Itali
ja pradėjus ginkluotis 
prieš Ėtiuopįa susmuko fi
nansiniai.

NACIAI PUOLA VAIKUS
* - ■ -

Berlynas, Vokietija—Na
ciai, kurie per du metu 
taip nepasekmingai terori
zuoja tikinčiuosius, atsu
ko frontą į vaikus. -Hitle
rio valdžia išleido dekretą, 
kad vaikai gali priklausy
ti tik nacių organizacijose. 
.. Kažkurie Bažnyčios va
dai sako, kad kitą mėnesį 
naciai dar didesniu bruta- 
liškumu pulsis naikinti ti
kinčiųjų įstaigas ir atimi
nėti Jų tintą.

Žydai taip pat laukia 
naujų skerdynių.

GENERAUS GREITAS 
PASIBAIGĖ.

Barton, Vt. •— Penki as
menys .nuskendo Crystal 
ežere, .sekmadienį, liepos 
21 d. Priežastis: besimai
nydami sėdynėmis, pasvy- 
ro ir išvirto iš laivelio vi
si į ežerą.

“Darbininko” Radio 
Programa

, šeštadienį, liepos 27 dieną, iš stoties WAAB, Bos
ton, Mass., 2 valandą po pietų vėl turėsinie progos 
klausytis Darbininko Radio Choro, solistų ir solisčių 
ir.armonisto p. V. Mazgelio dainavimo'ir grojimo.

į Tepasuka visi savo radio rodyklę ant 1410 kiloęyc- 
• les 2 vai. ir klausosi iki 2:30 vai. po pietų Darbininko 
Radio Programos. *

Gerb. Radio Klausytojų prašome savo įspūdžius 
parašyti Darbininkui, 366 West Broadway, So. Bos- 

j ton, Mass.! i. -......... ' ■ -
; 2,

Terre Haute, Ind. -r- Ge- 
neralis streikas, kuris tę
sėsi per dvi dienas pasibai
gė. Karo stovis, kuris bu
vo paskelbtas, kad apsau
gotų piliečius ir jų turtą 
tebėra, neatšauktas. Kelio
lika biznio įstaigų tebėra 
uždarytos, nes sako,. kad 
dalis darbininkų nesilaiko 
sutarties ir gręsia naujas 
pavojus.

Per tas dvi dienas strei- 
kas^buvo suparaližavęš be
veik visą miesto biznį. La
biausiai miestą palietė tai 
teamsterių ir trokų darbi
ninkų streikas, nes jiems 
sustreikavus nebuvo kam 
pristatyti maisto ir kitokių 
gyvenimo reikmenų.

Kaikuribs įstaigos atsi
sako priimti darban strei- 
kięriūs. Taigi yrą rimtas 
naujo streiko pavojus. Ga
limas daiktas, kad Vėl iš
šauks generalį streiką.

Generalis streikas kilo 
dėl 600 enamelio darbinin
kų streiko. Prie Columbian 
Enameling and Stamping 
kompanijos dirbtuvės te
bestovi 58 ginkluoti sar
gai. Tos įstaigos darbinin
kų streikas tęsiasi per 17 
savaičių.

30,000 LAVONŲ RADO 
POTVYNIO VIETOSE

LIETUVIŲ, LAIVIŲ IR 
ESTŲ SUSIARTINIMO 

KONGRESAS

RIAUŽĖS LAIVŲ STATYK
LOS STREIKO LAUtf

Radio Stoties Pranešėjo kalba. .
Darbininko Radio Programos Vedėjo ir

Pranešėjo kalbai
Pasakyk mergele ....... Žilevičius

Darbininko Radio Choras
4. Tprukų tpruki .... . Vanagaitis

Duetas —- J. Antanėlis ir RI Juška.
5. Armonika Solo

Groja V. MazgaliS
6. Vakaro ilgesys .o.....................

Darbininko Radio Choras
7. Pragėriau žirgelį ................. .

Duetas — J. Antanėlis ir R.
8. Armonika Solo ........................ Pasirenkant

Armonistas V. Mazgelis
9. Darbininko Radio Žinios ir Pranešimai.

10. Vėjužėlis ........ ................................ Vanagaitis
Darbininko Radio Choras f

Darbininko Radio Programos Vedėjąs ir Pranešė* 
L jas Rapolas Juška. Akompanuoto ja p-lė Marijona Trei- 
I naviČiutė, muzikos mokytoja.
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Pasirenkant

Vanagaitis

..... Vanagaitis 
Juška.

Shanghai, KinijaShanghai, Kinija —Šio
mis Hanwow Raudonasis 
Kryžius rado daugiau kaip 
30,090 lavonų, prigėrusių 
potvynių vietose.’Praneša, 
kad žuvusių žmonių skai
čius yra kur kas didesnis.

Camden, N, J. ^- Liepos 
24 d. —New York Ship- 
building korporacija tęsia 
darbą, nežiūrint darbinin
kų streiko. Del tokio kom- 
panijos elgesio kilo riau- 
šės,. . į^ikięjįai sugavę 
automobilius, kuriais veža* 
Streiklaužius, apverčia ir 
Streiklaužius' sumuša. Ke
letą strėikierių' areštavo. 
Miesto mayoras telegramų 
pranešė Laivyno įr Darbo 
departinentui apie laivų 
statyklos darbininkų strei
ko kritišką padėtį, bet kol 
kas departmentas į tdi riie-* 
ko neatsakė. .

Carl Kaltwasser, kompa
nijos vice - prezidentas a- 
reštuotas ir kaltinamas 
sumušime streikierįo. Jis 
paleistas užsistačius $1,- 
000 kaucijos.

Streikieriai reikalaują 
pakeiti .algas 15 nuoš., pa
naikinti nuo dalių darbą 
ir samdyti tik unijistus.

AREŠTAVO TEISĖJĄ
Muhich, Vokietija-—Pra

neša, kad nacių valdžia ą- 
reštavo teisėją Dr. Vogels 
už atsisakymą įstoti į 
Tautinių Socialistų ' gero
vės organizaciją.

Sėptynius žydus* arešta
vo už tai, kad jie “drauga
vo” su vokiečiais. Dvi vo
kietaites taip pat areštavo 
hž draugavimą su žydu
kais.

JAPONIJA STIPRINA 
ARMIJA PRIEŠ RUSIJĄ

Tokyo, Japonija—Japo
nijos Karo Ministeris pa
reiškę laikraštininkams, 
kad dėl susidariusio pavo- 
jaus iš Rusijos pusės, yra 
būtinas reikalas sustiprin
ti karines jėgas ir kad mi- 
litares išlaidos nuo dabar 
žymiai padidės.

RYGA — Birželio 29, 30 
dd. Rygoje įvyko pirmas 
Baltijos valstybių bendra
darbiavimo biuro sureng
tas lietuvių, latvių ir estų 
sUšiartinlmb T^igresas. Į 
Kongresą buvo atvykę a- 
pie 260 dalyvių, jų tarpe 
apie lČO lietuvių ir estų 
delegatų ir ekskursantų.

Lietuvos delegacijai pir
mininkavo Kauno burmis
tras Merkys. Kongresą a- 
tidarė latvių biuro pirmi
ninkas, inž. Riteris.

Kongreso v prezidiuman 
buvo išrinkti: iš latvių pu
sės inž. Riteris ir adv. An- 
tons, iŠ lietuvių pusės—- 
burmistras Merkys, ir Bra
zaitis ir iš estų — prof. 
Piip ir Klesment.

Kongreso pirmininkas, 
inž. Riteris pranešė anie, 
naujo lietuvių, latvių ir es
tų bendradarbiavimo biu
ro sudėtį. Į biurą įeina po 
du atstovus iš kiekvienos 
tautos vienybės draugijos.

Tokiu būdu į biurą, įei
na iš lietuviu ptisės Kauno 
burmistras Merkys ir Ma
kauskas, nuo lietuvių vie
nybės draugijos ir inž. Vi
leišis ir Žalkauskas, nuo 
lietuvių \ ėstų vienybės 
draugijos. Nuo latvių lie
tuvių vienybės draugijos 
įeina inž. Riteris ir Ber- 
žins, nuo latvių estų vie-___
nybės draugi jos—adv. Į Vadinasi naciai iš pasiu- 
Antons ir Nonacs. Nuo es- timo nernebežino ką daro, 
sų lietuvių vienybes drąU-Į(~* *----—— •
gijos — inž. Uesson iri Vilkijos miestelyje įr 
Smetanin.

Nauju biūro pirmininku 
šiems metams, pradedant 
liepos 1 d., išrinktas Kąii- 
no miesto burmistras Mer** 
kys, jo padėjėjais iŠ lietu
vių pusės — inž,, Vileišis, 
iš latvių — inŽ. Riteris ir 
iš estų — inž. Uessom

Ateinančių 1936 m. ben
dras trijų tautų susiartini
mo, kongresas , įvyks Kau
ne, į kur ateinantiems me
tams perkeliamas ir biūro 
centras.

Uxbridge, Mass. —Kaip 
jau buvo rašyta, kad Pe- 
quot ' ąudenyčių,' Salem, 
Danvęrs Bleachery, Pea- 
body ir Uxbridge Worsted 
kompanijų darbininkai iš
ėjo j streiką. Kompanijų 
agentai bandė susitaikinti 
su streįkieriais, bet nepa
vyko. Darbininkai yrage-

kimas, kad jis įsakęs mui- 

kaityti su Lenkijos naujų 
patvarkymu, esąs “tiesio
ginis Lenkijos teisių Dan- 
žige laužymas”.

Lenkija grąsina Vokieti
jai, kad jos pritarimas 
Danzigo Senatui gali atsi
liepti į gerus santykius 
Lenkijos šu Vokietija.

Lenkija jaučia, kad Vo
kietija pasirašius ? sutartį 
su Anglija nebepaiso jos. 
Vadinasi Lenkijos sutartis 
su Vokietija nesumažino 
Vokietijos apetito prie 
Danzigo ir kitų žemių, ku
rias Vokietija turėjo prieš
kariniais laikais.

apSSSSff-tefiSiHttlU MĖTOTOS -«*•
pajėgę streike sulaužyti. 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas 25nuoš. ir 40 
valandų . darbo savaites. 
Streikuoja apie 5,000 dar-

LIJOS PREKYBOS
SUTARTIS .

Ligšiol Lietu**; Kaunas -
vos prekyba su Italija bu* 
vo gana silpnoka. Mat, 
tarp abiejų kraštų nebuvo 
nuolatines prekybos sutar
ties. Dabar, po ilgesnių de
rybų, Lietuvai pavykę su
sitarti su Italija ir sudary
ti nauią nestovią prekybos 
sutarti. Pagal ją, Lietuva

Del streiko Uxbridge 
Worsted kompanija savo 
audenyčiaš uždarė,«sako, 
kad visiškai. Gal būti kel
sis į Pietus, kur darbinin
kai dar neorganizuoti.

Taigi darbininkai turį 
dirbti^ kad ir Pietuose į-1 
traukti darbininkus į uni- iį Italija įšvež daugiau mė
tąs, kad kompanijos nešta- sos ir javu ir kitu žemės 
lėtų išsisukti nuo darbi- ūkio gaminių, o už tai Ita- 
ninkų reikalavimų, kurie liia į Lietuvą iŠvež dau- 
yra būtini jų šeimynų iŠ- giau manufaktūros ir ska- 
laikymui. ‘nėšių. / * *.

, Prarastas Rojus

valsčiuje keletas žmonių 
serga vidurių šiltine. Vie
nas kitas jau mirė. Ligos 
plitimo priežastis — nehi- 
gijieniški Šuliniai. Saky
sim, miestelyje jįalia pir
ties yra šaltinis, iš kurio 
vandenį geria pusė Vilki
jos. Vieni iš jo girdo ark
lius, o moters , čia pat pa* 
sisėmusios vandens, skal
bia baltinius ir tt Bendro 
kibiro vandens pasisemti 
nėra, o naudojasi kiekvie
nas savu, kad ir nešvariu.

/ JC

IŠ visų klaidų, kurias yra padarę ir tebedaro bol« 
ševikai, stambiausia yra ta, kad jie peraukštatųžgie- 
dojo. Nekartą, be abejo, teko jums matyti ant estra
dos nervingą naujoką dainorių, kurs, estradinės bai
mės pagautas, užtraukia dainą labai aukštu balsu. Ka
dangi jo daina tolesnėje eigoje reikalinga dar aukš
tesnių notų, tai vargšas artistas neišveža. Jis turi ar 
nuleisti toną, ar “pagauti gaidį’1, vadinasi, sugiržd&ti 
gaidžio balsu ir — nutrūkti.

Bolševikai peraukštai užgiedojo ir šiandie jau ne- * 
beišveža ir gergždžia gaidžio balsu. Jie išsyk užgiedo
jo žmonėms apie žemę, laisvę ir laimę. Deja, nė vieno 
i$ pažadėtųjų dalykų negali duoti, Kaip gi žmon&ns 
duos žemę, kad ji sųvalstybintaT Mėginama įkalbėti 
mužikui, kad žemė, girdi, tavo, bet kada vabtiette ima 
ją nuosavybėn, tai jam kerta per nagUs. Mėgink tu iš
aiškinti kaimiečiui apie komuną-—jis sunraa? Bet 
kad Ir suprastų, tai ar jis norės turto atsižadėti? Kaip 
tik priešingai, jis nori savo turtą padidinti, ir Jei valo* 
rietis kada užjautė bolševisrin^l revohudjai, tai tik 
dėlto, kad nugalabyjęs buvusius savo ponus — «po* 
miesčikus”, Jis pats galėtų pralobti. Dabar gU boBevt* 
karna užviešpatavus, valstiečiui ne tik Mtaedama po
nų žemės, bet ir atimama tą, kurią jto nuo amBą buvo 
paveldęs. Valstietis natūraliai nepasidnoda. W tat j| 
ištremiama Į Sibirą ar tiesiog sušaudoma, šiai tau ir

(Tęsinys 4-tam puslapy))
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MUZIKOS MOKYKLA
M. Treinavičtatė, moky

toja, moko muzucos planu- 
Ji yra baigusi

> TAĖLm BIAĖOrOBTl
. KOEEUlJą

444 E. 8ixth Street, 
So- Bmktom Malė.

I 1pfcN4
B&Ue> 1

saus pašaipiuos dra
..... . ............. ....... ' .1 rriknikajy Bus dftV

.j™, a-.. Wz-

sįjungda, Vyčių, Hnnįeų
, Sąjungos, Blaivini n ių, g

IETIMS ŽINIOS
te par] 
k i Y!

LRSUKALBIAI STANLEY’S1
Ini. Stasys Baltokas, S*v.

lUfts
8H0P TKL.SO. BOSTON 05».

nOtUCUOS SKYMAUS 
.BBIMIIGra

Uepos 15 dieną įvykcf 
Fęteraci jote skyriaus susi
rinkimas, kuriame tarp 
kitko priimta AUtK. Fe
deracijos KohgfesUi šie j- 
nėšimai:

X Kad Centro Sekretori- 
jatas budriau ir. tiksliau 
mūs vadovautų srioviniuo- 
ia Veiksmuose, iŠ Anksto 
štižinodamte Lietuvos B*

8V0«

brolis p. Juozas B&rįsąs ir 
steįio p. Monika Sįlirid.

Vyriausiais liudininkais 
bųvd jaunojo brolis Anta
nte Pocius ir jaunosios

tiro mintis, juos liečiančius 
itihlormtibtų skyrius bei 
Koloniją vadus._____ ___

2. Sargybos, direktyvos, 
paštovlimo, vienodumo ir 
takto dėlei nuolatos įalaL 
kyti Centro Vaidyboje ke
letą veteranų veikėjų, mū
sų išeivijos tųzų, kaip kųn. 
K. Urbonavičių, kun. Dr, 
X Navicką, MIC., ponus 
Kasų Krušinską, A. Knei- 
žį; K Simutį ir kitus.
. 3. Solidarumo dėlei iš
rinkti Centro Valdybon po

Jei tas nepravartu, tai 
prašome įvylioti į darbą 
yiuaktyvinti) Federacijos 
tarybą.

So. Bostono Skyriaus 
vaidyba, 

pvteius yądte;Rwi. Pr. vm
pirmtakas:

J. Griclfinas

Į

. ' • * . ’ ‘ p .) ' j

Moko ttnudkos, piano;
; fr dainavimo . Spėria- < 

les pamokas ddodte ;
L - vaikamė. . 7 
į <. ' A*^aąs: ' 7

I. SO. BOSTON, MAŠS. I i

' HOhtd ~
JUOZAS CUNYS:

' ADVOKiTAS

Al* Broadiray, S. Boston, Haas Į

. Tęl.. So. Boston 0948

UVVENIMO .
$el. Batkway 18O4-W

1

)

s

5. 
i 
i 
i 
i 
i

r Prisiekęs Advokatas

JU0ZM3 B. SAIUUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokuiriehtūs •
SIT E fet. (kampas Bioadw‘ay)

South Boston,Mass.,
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
: -- .-(C^UGAptJNAS)-

- ■• 588 įiĮsi; Ęroadw»y, 
S0. BOSTON, ’MĄSS.

Bwni3
. :' ĖOsidėncp:
1Į Thdffte PU., į& g. B. 1043

r<ll*TbHifako’* Kame ’ .

madi

priežeme 
mentjį p, J

ko”, Pociitt; “D
minižįracij

rmisg Moterystei
> sutelkę Wį
i- no ždys» kD8, 

ninkte* Po to sekė jauniljų
1 intencijai ilkilmhurb Iv.

vb
debiute kftm SvagldySe

(Štadiumė arba diaznopd vargdtu 
4), apie 2:30 vai. po pietų. vav| 
Teko girdėti, kad Worceš- į 
teris turi gerą tymą ir y- - 
ra pasiryžęs Sų. Bostonie
čius nųvėįkti. Atėję pama
tysime jų smarkumą.

Sport.

SEIMAS'

Blaivininkų seimas į- 
Vyksti Šb. Bostone ’ riigp. 
11 d. Jn eisena bus sekan
ti: atidarymo ^pamaldos 11 
vai. rytą, šv. Pętfo bažny
čioje. , po pamaldų bendr 
pusryčiai; 1 vai. pp. pose- 
.džial;. 6 vai. vąk- vakarie
nė. . 7 .7---“: •

Sumą laikys ir savo pri
micijų palaimiriinią štitėiks 
iš Romos,, pąš tėvelius W- 
važiavęs pirmų mišių at
laikyti kun. Dr. Juoziipaš 
Pauliukonis, M. I. C., laW- 
reneįetis. Pamokslą premi- 
cįjų ir gęįmp iškilmėms . 
pritaikintą pasakys kim. ?n****^l*^ll>MW*,*”y?,w,‘**u‘1l.l|l*l,l'l,l”,l‘* 
Pę ; ■ . Į įdėtum D^įtšta .
delegatų ir svečių. TodŠ M. M. Astl 
jauno misibniėriąus, jo gi- ' J
minių ir seimo delegatų ir Sėčių t>4gerbimttt vięWė

kas.

įimtu
BĮ. RGGER J. ABITAM

■ B . r-

Tel. Devonshįre 7906 
0FIS0VALAND0S:

n. Palydovėmis buvo p

i turėtos Siūles Ir plaučių 
ligąIr gdvęs taip vadina- 

hmą ilgą širdies Smūgį 
|(shock) ir miręs.

P-naa Vladas Jakštas y- 
ra plačiai Žipomąs - biznie-

bonsas ir PapUną poetai 
liivykb uusiiotbgrąfiibu. į 
Jautiostori išvedų itaiUUd-

svečių, tarp kurių puvo ir [komisija savo eiftnlame 
kleb. kun. X Žyagšdys. I likvidacijos relkafų ątel- 
Nainų kambariai buvo Įa- Į rinki ’ ' “ ' “ ' 
bai grašiai iškasti Po piė- įp <į; 
tij orkestras • grojo ir avę- įil p 
Šiai įiiminM.. Bvęčiij 
buvo ij Brocktbri, 80. Bos-1 LiiJ~ 
toU, Cambridįfe, MejM. 
Somerville, Dorcbėstėr, A- įtefi 
thoi ir kitur* . / dHoį

Jauslieji pp. Pociai tds Įmilil

ji terimnd- 
Šiems asiųe- 

i^oS’ Iplins. Ui aukas ir pasidąr- 
terd, | tiMviina: 8v- Kazimiero na-

; Bbatono (9W: 
. 90 ĮK& M, JtoSi 884

‘ •7
Cfrrjmlpo; f8»$o«am«4 Street, 

^Įalfrot CT PorchKteĘ ytaM.

dį<Įel| bahkietą su gražį i 
programa. Iš baįkifeto'už- 
aarbio nei^koma. Todėl ti- 
kietai. pardavinėjami įb 
pusę dolerio. į; :

Pageidaujama, kad kuo- 
cjaii^auriąi delegatų ir 
svečių šilvažiudtų į šį Blai
vininkų Seimą.

Tet So. ■“- x“ 0SS8 . 1 
c BJtįMttįB- | 
.ClSfĖS!

. * K V *

- Arti Munieipal Bufldihg7 f 
r 6Š6 Ši Broa£w, Š. BoBtob |

. Ofisą Valant |
i Buo p i^I -iarate ą: nuo; 14J0 Iki į 
j 6 Įr nuo 6 iki 8vai. Vakare. Oft-1 
HBę* uždaryta^ pubatos yekąiąią tol’ 
į nedgldieniaij,- taipgi E^reflomiB mtoi 
| 12to« dieni uždarytas. |
į TMp^ nuimu fr IH&r I

Lietuvis Dantistas.

Tel. So. Boston 2300 
" 414 kroadway, Sor Boston 

Ofisas atdaras ano 10 Iki .12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5 :80 jįp pietų ir 
ūuq 6 iki g 1; vakare, šventa diena 

r pagal susitarimi- -

Tel. ’go. JJosston 2QOO 

LJetnvb Dantistas

A i ĮlPOStUS
Pr^dtey, So. Boston 

afglaridoa nuo Q jįt l& nuo 
Oto »?įo 6 :30 iki; Q p . T. 
Uito ano 9 (ii 12 t. diena.

Subatomis nuo 8 iki rt

*^*H**<*MwW|> --'P
|0 yaĮ„ rytą, bus’ais, nito 
bažnyčios sodaljetės ya- 
žįuoja į Canobie Įtekę# N^ 
M;, praleisti dieną. Narės, 
kttrios nemano išvažitioti 
teprapęša raštininkai”

ATOSTOGŲ
- f . .................... .1 ĮĮIN

. šio mėųėNio 13 diepg. įž- 
vykęg. atostogų p,.Vincas

to (SEM)
534 K Broadway 

SouthBoston, Mass. 
baitojfarib

‘ Jei nentsifiepia 'tai jfittkft; 
; • AĮfo^uto^g • ;

įllĮ>MIIIIIĮII|ĮUHIWliĮMim»l||wMIII>M>WHWW»!Iį»įMHHW| J;

Irt. ,<>.
W*MWJ
< DAMINIKKO KAMH " 

. Brctevrsy, 
itottib Boston, M«to

namus. P-tiįs Koliąnskfs 
diįb’aS.S- P&“ kęjnpųni- 
joj ir eini "oiit buyėr’įo”

Sekmadienį, liepos 28 d.

«, TroWW** m

ISMUi
■// .(ĮfKP^S)’:-- _

Gfilb VriinJof : 2—4‘ir$—8

578 Ktrytrd Stoto, -.
ktonp. Inman .arti Central Sųt

...  ..... Į,,.

nijas atlieka Jo Ekscelen
cija Vyskupas kankinys 
Matulionis. Dalyvauja Boy 
SccutTroonHO. ‘

7, Kalba Majoras įr. Kel
ty. , .

S. Kaftaaįv.a P. Kai, 
BUtete Atoriiey and Chair- 

of the Day.
S. Kalba 'fiimkąs j.

Coūrittoyj Stątete Attor
Ūey of Čook Potįnįy.

B kalbą GėorteT.Do- 
iibrnue pirm. Chįcagos 
pteMdlatrikto,
jį. Kdjbk Otto Kerner, 

At^jmey ijebbrąl of State

11 Grojalietuviškas me- 
odljks FortShėridan Mili? 
tary Bahd ir George Vic- 
4te sffiluty

Ja. Kėibą A. Kalvaitis, 
sietuvos konsulas Chica-

i Jį kalba Ąldėiįnonas
- - i • .Ibį Kįeb. kun. H. 

Jn&s, Datisrts - Gi- 
ft«!lw£įi' j.

• T«L Si B. 
liiruvig ;

OPTOMETRIŠTAS
Hegiamlnuoju akto

nĄiu ir tipblIjpnlM-
koM (aklo«e) atytie augražliju 
iviftią tinkamu .laiku,

J. T. >ANAtAllUN, 0. D, 
**7 Bioiiėmy, Bouth Šoiion

of

tary gaili 
toris Wlį

$51
karus praleidi taiįį viįdi’ gi-jHtį iHtipfeliųj p. ASirifeti.. 
iiamų ‘‘toafa «ėšp &. p/m. 
vienai sąvąitęj, Sugrįžę aMvickįenęi, n. SIatkevičjenei, 
sį^yvęnšgb “G” Street, Šo. p. Lingevifiienėi, p. Uąręj- 
Bostdne; lienei, p-Iei M. Kilmoniu-

B-nią Pocienė yrę; baigus tei, p. Naudžiūnui. 
Broclttone mokyklas ir y- . -rrfiyp. ieng> Eoffi. 
ra veikli šv. Roko parapi- Raštininkė,
Jos Sodalicijos ir Choro Francis Karlonaitė. 
narė. Dirbo Waterproof I ‘

S“ ■“»?"«“ “■ oAHuiis - mo rt-
P-nas Alphonsas Pociųs Į iMfNVIft ITinEklfilUn 

nuo birželio mėn. 1934 me- Įnj"aLv fįl IUęllųi|Į(l 
tų buvo “Darbininko” ad-1 PRflfiRillA 
niinistratbriūm. Jis yra1 • ,baigęs Bioetton aukštS- 
nę mokjk< 1026 ifcbtdięf 
ir Boš^pn College 1030 iii. - / ’--------- — ,
Taipgi mokėsi Nottbwes- X Militąrinė paroda grp- 
tefii Universitete, Chica- jaut Drum and Bųgte 
goj, P-naš Pocitis yra ld-|Corps Banas, and prijl 
bąi rimtas ir kuklus dar- TeąmSį trečio'ir ketvirto 
bininkas. . distrikto Amerikos Legi-

UM Centro Valdybą ir jono. Fort Šhėndan MOi- 
visas “Darbiniųko” štabas Į tary Band, Ęoy Scojit 
jaunai porelei liįki links- Troųp 840 and Grum dnd 
maus ir laimingo gyveni- ! Bugle Corps. George Vic- 
ino, sukuriant gražią lietu- toris Military Bajid ir kiti, 
viskį Šeimynėlę. Parddątvdrką ir veda B.

- -----L---- į jį Pietkevičius, Dariaus-
Girėno legijono posto va-

7 BA8 PABltofiJO das.
- ———r . . | 2. Star SpangledBanner-

Šiomis dienomis pakvies- Į Fort Sheridan Military
tas p. Antanas Peldžius iš Band ir jungtitiis parapijų 
Chieago, BĮ. “Darbininko” IChorų-choras, diriguojant 
administracijos vėdėjum jProf. A. S. Pociui, 
pradėjo darbą. Jis y^į dir-Į 3. Lietuya Tėvyni 
bęs ilgus metus dienraš-l—George Victpr’S Mįlitary 
cio “Draugo” admiriistra- Band įr jungtimis Chpriį- 
ęfjoj vedėju ir paskuti-1 choras,- vedant A. B. Po
niais lįikaiš važinėjo. kolo-|ęiuL ’ *

■ nijose su “jiidžidiš”/ [ 4. Perstatymas progrą-
■7 [mo veąejo adv. Ą. Ojio.

VANBĄpįl 5. Kalba Mv. R. A, Va- 
i.AWTfwri [šalie - Vasiliauskas, Da*.

riaus - Girėno komiteto 
pirm. • -

6. Pašventinimo cerėmo- 
ccaij i ■ ■ . .. .  i ■■irw«CTSB«eBWMwmtoM>eeM

Kuris^užkemsa ausis, ne
norėdamas vargiiolių skun
du girdėtu tas irgi šauks, 
bgt netūs iškįąusytas.

Liepos 24 d. So. Bbstbiio 
policija pristatė tėismūi 
tris vaikus, įųrie del ne
suprantamų priežasčių įsi
laužę į John Boylė O’Reil- 
ly, Dorchėšier St. mokyk
lą sulaužė Kėdėšj aplaužė 
StjBiS, sunai^o knygas J 
popierius ir kitokius dait-1 
tus.

17. Daiiįuoja jungtinis 
jarapijų Ccorų - cibras,.
dį Vytauto matšaš —A. 

S. popins; b) Nęprapųpi 
mūsų Tėvynė—kilį. X <3i* 
žauskas.'

18. Kalba Leonardas ši- 
pūtis ( pirm., Dąriąūs - Gi
rėno fondo globėjų ir dito 
rąšcio ‘Praugd’ redakt 
pim, ALRK. Šušįvięįiijv 
mo, jr sekr. ALRK Fede
racijos. rJ ’

19. kalbą A. Vanagaitis,
kompoz. ir muzikos"žurna- 
iti ‘Margitčio’ redak; ' 1

20. kalba S. B.Ęomaįko, 
Žl. Dainuoja Chorų-cho-

rąs: Skambėkite Dainos— 
A. S. Pocius. /

22. Kalba Dr. A. Rakaus
kas, ALRK. Federacijos 
Centro pirm, ir Mokslo a- 
kademijos daktarų pirmi- 
ninkąą. / ?

23. Kalba B. p. Simons-
Simokaitis, vįęė-pirm. Da
riaus - Girėno komiteto ir 
pįtm. of tjįę įRįųąpįdĄ 
National Union of Ameri
ca. ; •

24. KAlba J. A. MĮekelių- 
nas vice-pirm. Dariaus-Gi
rėno komiteto. '

25. Kalba kun. Albavi- 
Čius, Fondo globėjas.

26. Kalba V. Rėkus, 1M- 
riaus-Girėno komiteto, se
kretorius.- ‘

27. Kalba J. čaikauskas, 
Dariaus-Girėno komiteto 
finan. sekr. . . ‘

28. P. Jurgelį Lietuvos 
kariuomenės kapitonas ir 
buvęs komiteto sekr. ;

Vakare bus leidžiama 
Fireworks paaukoti Dis- 
play Thearle Duff ield Firo- 
workslric.

V. Rėkus,
Komiteto Sekretorius*

k V-

t

Pereitą savaitę, Quiricy, 
Masą. z teismas išteisino p. 
Vladą Jakštą, kuris buvo 
kaltinamas, kad jo Vairuo
jamas automobilis Užmu
šęs UfeA darbininką, 66 
mėtų aihžiaus. Valstybės 
gydytojų raportas paro
dęs, / kad tte žmogus nė 
dėl sutrenkimo miręs, bet r

— LIETOVIS GRAIJORIUS - 
1« C6toitii>ik st.

' CAMBRlbCfe, i-IASS.
* * * - *

Telefoną! i 
ffiffi fesgaa 

Ssžininįas ir Rftpertkiįes 
RmflNĄviMAg . ,

OUEEN ANN LAUNŪRY,
INC.

LIETUVIU SKALBYKLA
Skalbiame ir protiname vlnoldUtf 
drabužio, Me» painiame ir prista
tome drabužine visur, kąjp tai: 
8o. Boston, Cambrldge, lĮri|Uton 
Dorchesfer ir jdtur,1 Pamėginkite 
ir patyrsite, kad gaunate patarna- 

vJmM* PW <

fOTOGflAFJI STUMI
Padaro geriausius ir gražiau
sius tjaveikšluS; šeimyną, ves

tuvių , ir: pavieniu asmenų.

toto; toK MtoW t- ’ M( M' , !

EDWARD L. HOPKINS

REAL ĖST ATE — INSURANCE,

NĖJUOINAMŲ TURTŲ ĮKAINUOTOJASIR !
ANTSTOLIS— APPRAIS8R, : !

i 882 West Broadway, , So. Boeton.
r. . • .. ■ - ' ■ ■ ' - » ’

Telefonas Se. Boston 0501 ;
». ■ • «•' * ■ ■ - ■ ■. ‘ .. ■ ■ .'

JnWs„ft!.pWM; 
458 Broa4wąy, 

Soūto Boston, Mmi>

ALINA 8. STĖ 
"J1W

PIGIAI TAISOME. >»m?s
SO. BOSTON RČOČTNG 00.

MMMT6 CO. 
. Taisome Višokitm Stogus 

414 W. Wmfway 
tElwonmį

South ^oston 0574 ciieąpmįš 
South Boston 0184 vakarais

Juozus m. mus
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tą^ taipgi ir pataisau. ■

366 W. Br oadway
SO. BOSTON; MASS.

estess=s=simtoaemseiėssmsrsteEess 
Tek Šou. Boston 8694 

STANLEY
B0TTLIN8C0,

a y, GĘIGU BATOriMKAS 
IšdirbSjas gerą minkštą 

. garimą.

Namai:' 181 D. Ši, So. Boston

IMS
Sutariąs ir ikditovb tŠito 

ValMyM* ■ rjBTtm? ąiooBiUB m 
ĮįštteiitfbTatfAM .

Oyvuaj* meul. Pttomavi- 
mm diwqt ir mMV 

- tusi namo tiksęs

; m 
liia



Detroito Žinios
kėlopįjos sportinin- 

if > stengiasi suruošti 
dieną tikslu 

tį mūsų žymius 
inkus Vytautą Ta

rnui! ir Joną Brauką, kurie 
laįiąb&seball New York 
Yapkets rateliuose.

Nors Tamulis ir Branka 
šios kolonijos lietuviams 
asmeniai nepažįstami, bet 

. jie yra lietuviai kelią lie
tuvių vardą ir kaip tokius 
visi gerbia. Detroito jauni
mas' linki Tamuliui ir 

: Branka pasiekti viršūnes 
sporto srity J. . t

Taigi čia ruošia Lietuvių 
Diehą, baseballininkų par- 

__ke;“ * ' •
Pirmadienio vakare įvy

ko susirinkimas pas klebo- 
. ną, kur pasirodė, kad dar

bas eina pirmyn.

Šv. Petro parapija nuo
širdžiai dėkoja kaimyni
nėj parapijom, ypatingai 
jų klebonam už paragini
mą žmonių dalyvauti šios 
patąpijos piknike, liepos 
2& d. Vyrai sugrįžę išdali
nę plakatus ir džiaugėsi 
Baloniu priėmimu ir kle
bonų nuoširdžiu paragini
mų. * Jiems buvo malonu, 
kaį ir kiti užjaučia.

Ligą nepaprasta, bet gy
dytojas turi viltį, kad ji 
pasveiks. Prie ligos prisi
dėjo ir rūpesčiai. Velijam 
p. Adomaitienei išsveikti.

čiaves pas no? ąąh&ės 
parapijiečius išvyko į na
mus. * *

Stefanija Gadukaųakni- 
tė iš Cleveland lankėsi Det
roite pas savo artimas 
drauges. Ji gyveno' Detroi
te ir priklausė prie parapi
jos choro ir visų šios para- 
>ijos jaunimo draugijų. 
Jžtat ji šioje parapijoje 
turi plačią pažintį ir visur 
maloniai sveikinamą ir 
priimama. Kada ji pirmą 
tartą atvyko į Detroitą, 
tai pirmiausiai prisirašė 
prie pąrapijdš ir joje labai 
gražiai darbavosi. Taigi ji 
dabar ir yra visų gerai ži
noma. lietuvaitė.

«■

. .V. Adomaitiene, gyv. E- 
vans Avė. sunkiai susirgo.

Šiomis dienomis lankėsi 
kun. J. Jonaitis, kuris ne
seniai minėjo savo kuniga
vimo sidabrines sukaktu
ves. Kun. Jonaitis yra šv. 
Petro parapijos organiza
torius ir daug' pasidarba
vęs. Atvykęs į Detroitą jis 
pirmiausiai atvyko į šių 
parapiją, kurią jau devyni 
metai yra apleidęs. Kun. 
Jonaitis dabartiniu' laiku

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

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję { bile kurių krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS 
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
* 

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTEB, MAŠS.

" 45 Hampden St,
Tėl HIGhlands 4655^ 
ROXBURY. MASS.

G R A BURI Al

PER KIMS SU. CA8H MARKET 
Povilas Baltražiūnas, Sav. 

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

P. J. KUNEVIČIUS
GBABORIUS

Jau 16 metų kaip lietuviams

Reikalui esant kreipki tės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: B. B. 4486 

MONTELLO 
lt Intervale St. 

Teis 4X10

JONAS GLINECKAS
502 E. Eighth St.,

Tel. So. Boston $621

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) 

GRIBORIUS.
494 E. Broadway, . 

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

Rea. 158 W. 7th St.
Bes,: Tel. S. B. 3960.

Pataftavimas dien* ir naktį.

Yra jaunimo didesniuo
se miestuose, kuris nei iš 
arto nenori matyti lietuviš
kos parapijos nei lietuvių. 
Bet tokie nelaimes metu 
visuomet kreiptesi pas lie
tuvius. Taigi patartina vi
siems priklausytrprie savo 
lietuviškų parapijų. >

' Atėjo neva apsivedus po
ra pas šios parapijos kle
boną ir prašo pakrikštytų 
jų kūdikį. Klebonas suži
nojęs, kad ta porelė nepri
klauso nei prie vienos pa
rapijos ir -kad jų vadina
mas šliubas atliktas pas 
kokį ten bambizą, pirmiau
siai pareikalavo, kad jie 
pataisytų šliūbą. Porelė 
nesutiko, sakydama, kad 
jie yra vedę. Nors kūdikis 
nekaltas, bet klebonas pa
liepė jiem ten ir kūdikį 
krikštyti. Toks klebono pa
liepimas jiem nepatiko, 
bet kur jų .protas ? Panie
kina tikėjimą ivsakramen- 
tus;D kreipiasi/* kad* su
teiktų kunigas krikštą jų 
kūdikiui. Gal būti sąžine 
neduoda ramybės. Tas pa
rodo/ kad dar yra baimė 
Dievo, bet kam kaltinti ir 
pyktį ant kunigo, kurį? 
jiem nepatarnaują. '

Vienam vedusiam lietu
viui įvyko nemalonus daly
kas. ' Jis turėdamas gerą 
žmoną, lindęs prie dešimt 
ties metų mergaitės. Nors 
didelio blogo bebuvo, bet 
jis gavo kalėjimą, ir dar 
nežino kaip baigsis teis
mas. Taigi tebūną pamoka 
kitiems, kad nepasidarius 
sarmatos sau ir savo, šei
mynai. '

' i iiiįii n Įiii m j....... .

............. ..  j ntMARKU< 
NIJĄ į

*

t

Pilniausi Bankiniai Parankamai 
Naminiai ir Užsieniuose

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Bankinė Įstaiga

I,

FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
■ i Z- . *784 ^351

n" Skyriai Fisose Miesto. Dalyse

*

Tel. South Bcmton 0815

D.A. ZAIHSKAS
Graborius - Balsamuotojaa

Patarnavimas ^dieną. ir naktį 

' Fanerai Home ir Rei.
564 Bart Broadway, f

So. Boston, Mau.

Mindaugis Sirvydas ir jo 
žmona išvyko į Montreal, 
Kanada, o iš ten vyksta': 
New York pas Mindaugio 
gimines keletai savaičių.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LUTUVOS DUKTERŲ DR4OS 
FO GLOBA MOTINOS ŠVč.

Plnntotok* — Era MarkjlenA 
625 B. 8th St, So. Boston, Maaa . 
TeL So. Botoon 1298 ’

Vice-pirmlntok# *— Ona Siaurlani, 
448 H So. Boston. Masė. 
TtiL So. Boston 8422

Prot Balt —* Bronė Ctonleng, 
29GouW St, Wo*t Rosbury, Mus. 
Tai Parkyray 18S4*W

Fln. Ralt. — Marijona Markontotl, 
. 88 IfaYartę St, Rosllndale, Mass.

T«i. Barhray 0558*W
BMtolnk® — Ona Stanlultotl, 

105 Wast 6th St, So. Boeton. Mus 
d v Tvarkdarį — Ona Miifirdiatie, 
įr 1612 OolumbiaRd.,So.,Boston,Mass. 
r Kasos Globėja — K Janulonlen*
| . 14^JOolumblaRd., So. Boston. Mus. 
| prūnija savo susirinkimus laiko kas 
I . aatrt ptamtokė MekyUną Mnulo,

i

■ r

'y

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirm. * J. Petrauikaię /
24 Thomal Park, So.^Boiton, Mam.

Vlc®- pirm. — V. Madonii,
21 Sanger St„ So. Boston, Mfim. 

Prot Raitininkas — J, Glineckls,
S Thomaa Park, So, Boston, Mase. 

Fin. Raitininkas — Nivlara, •
16 Avtofleld St, So. Boston, Mals.

HdininkM — A. Naudotinas,
885 H. Broadway, So. Boston, Mas* 

Marialka — J. Zalkls, •
7 Wtofieid St, So. Boston, Mana.

Draugija laiko susirinktoms kas tre
mia hedlldlsnį kiekvieno mBnesIo, 
2 vai.) po plato, Parapijos sallj, 4&Į 
E. 7th SU So. Boston. Mum.

, Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE 

' 8TUDEBAKER
-Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Tiisoine visokio, l&lirbysčhj auto* 
mobilius. Taisymo to demonstravi
mo vietai

1 Mandin Stmt
e ./ ir B. Hfhtli 
iSOUXK BOSTOK, KA8S.

Joa, Kdpočiunat -įr Peter TrėStokat 
■ ’ savintakal

7:80 įviL vakare, pobslnytlnBJ svs- 
talnBj.

Vinie MraurUoi reikalai* kreipkite* 
w įįįttfkela ralttaįakfr

LIETUVIS GRABORIIIS
CHARLES CHAMAS 

(KAZYS ČASAS)
Ofisas

Tel:
Namai;

Tel:

Cambridge,Mass.

409 Wlndior St, 
Univenity 4116 

167 VMHnfton St 
Univenity 9221 

v

Sirvydas yra Jaunimo 
draugijos pirmininkas ir 
geras šios parapijos rėmė
jas. Linkime malonių atos
togų-

f 11 v
Kas geriausiai užjaučia 

darbininką? Ar ne tie, ku
rie jam sutaupo keletą do
lerių? Pereitais metais bu
vo geriausias piknikams 
parkas svetimtaūčių Tan
iose, kurie pusėtinai rei
kalavo už išnupmavimą. 
Užtat parapija ten piknikų 
nerengdavo, bet buvo lie
tuvių, kurie užmokėjo kiek 
reikalavo, Šįmęt Šv. Petro 
parapija nusamdė, parką 
visam sezonui Šv. Antano 
parapija rengia ten ketu
ris piknikus, tiek pat^ir šv. 
Petro parapiją. Kitas die
nas užima svetimtaučiai. 
Bet kaikurįe neva lietuviai 
ne tik nereikalauja to par
ko, bet dar išsikalba, kad 
“klerikalai” tupi parką, 
tai ten nereikia eiti -ne į 
piknikus.

Tai tau ir lietuvių kal
ba, lietuvių vienybė. Yra 
tokių, kuriems geriau mo
kėti - daugiau1 svetimtau
čiui ir dąr iškalbėti, kad 
nesilankytų į lietuvių pik
nikus. Bet susipratę lietu
viai taip nedaro. Jie remia 
parapiją ir jos gerus dar
bus.

Būtų labai geras daly
kas, kad tie, kurie daug 
kalba apie darbininkų ge
rovę ir darbininkus nors 
retkarčiais paskaitytų lai
kraštį “Darbininką”. Žmo
nės, kurie daUg kalba, o 
mažai veikia, tai skaito 
laikraščius, kurie ardo Ka
talikų Bažnyčia, šmeižia 
Lietuvą ir lietuvius. To
kiems neva darbininkų 
prįeteliams daugiau rūpi 
griąuti Bažnyčią, negu 
darbininkų gėrovė. Darbi- 
ninkai, jei norite savo būvį 
pagerinti privalo laikytis 
vienybės. Katalikų Bažny
čia darbininkams davė la-

to dar du metu mokęsi ir

Kauno Vilniaus vteš-»1 
kelis, kuris ties Vieviu y>J 
ra labai platus, numatyta^ 
paversti plentu. Darbai’ 
bus atliekamas patalpoj 
niui. Pirmiausia savivalė 
dybių jis turės būti taip 
žvyruojamas, kad atitiktį 
pusplenčio tipui. Vieškeli į 
šiomis dienomis apžiūrėjo 4_ 
Savivaldybių D-to direkto-" 
rius p. Barkauskas ir vyr. į 
statybos inspektorius p; < 
Navickas. Vilniaus—Kau*, 
no vieškelis yrą istorinte į_ 
ir daugely vietų dar ir cte4 
bar vadinamas Vytauto 9 
keliu. ' . ' 1

IEŠKAU PAGELaiNINKO ;
Reikalinga* krautuvei - buštt- 

niai pagalbininkai. PageidanJ*- ^ 
ma kad butu blaivus, nerūkanti*, JB 
teisingas ir baigęs mokyki*. Dar- S 
bas pastovus. Atsiliepkite ii So. 'TU 
Bostono ar apylinkės. Kreipkitės; i 
PAUL MIŠKINIS, 123 “M” St,;

So. Boston, Mase. V

BRŪKIS KONTRIM
EiALZSTATE 

INSURANCE . *
~ "OON8TABL1T '

Of P6M6 , 
Visokios rfliles apdrauda ir tei- 
\ stogai patarnavimai. - •

598 E. Broadway. So. Boston 
Tel. Šou..Borton 1761

Besidence .* 
120 Marine R<L So. Boston* 

Namu tol.: Šou. Boston 2488-w

bai daug. Popiežius Leonas ... , TT . .xm dtvė darbininkams ™eVn‘vęrSi-
eneikliką, kurioje aiškiau- tete. Ištaikęs kvotimus ga
ktai išdėstyta darbininkų tM-®- laiPsnl- 
teises ir pareigos. Sųsipa- 
žih®tA’W M* o pamatysi
te, kad tokių raštų nėra 
davę nė vienas ’prieštiky- 
binis laikraštis. Skaity
mas, tai kaip vaistai: vieni 
gydo, kiti užmuša. 7

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Anglų spaudoje labai 

dažnai telpa paveikslai ir 
platūs aprašymai apie mū
sų sportininkus" ir visur 
tuo keliamas lietuvių var
das. Be to, anglų spaudoje 
randame aprašymų ir apie 
kitokius lietuvių darbus.

Štai Chicago .Daily Times 
rašo apie Lietuvių Pasau
linį Kongresą, deda atvaiz
dus ir visur minima lietu
viai. ‘ *■'' ’■ ’

Detroitan gavo darbą E- 
thyl Gazoline korporacijos 
research laboratorijoj.

Detroitiečiai džiaugia
mės susilaukę naujo profe- 
sijonalo ir linkime p. inŽ. 
Žiuriiii kuogeriausių pa
sekmių savo profesijoje. •

.. ■ Kapsų Aguona

BALDUS 
Perkrauk 

tome 
‘VISUR

a PIGIAI 
GREITAI 
SAUGIAI

- FURNITURE CO . 
326-328 W. Broadway 

TeL South Boston 4618
. ~7

Puikiausias Restoranas-Valgykla, 
kurioje yra skaniausi valgiai ir 

gardžiausi gėrymai. - 
Savininkai lietuviai, -

374 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

■ '■_____ __________ U.;

Liepos 14 d. Birutės par
ke įvyko Šv. Jurgio para
pijos gegužinė. Dalyvavę 
daug žmonių ir iš kitų ko
lonijų, kurie viėšėjosi pas 
savo gimines bei pažįsta- 
muš. Visi linksmai pralei
do laiką..

Gegužinės programa su
sidėjo iš kalbų, dainų ir 
žaidimų. Kalbėjo vienuolis 
kun. Silvius, kun. Leonardu 
studentas svečias iš Bųffa
lo p. Keyes, inŽ. Žiurys ir 
kleb. kun. J. Čižauskas. Po 
kalbų, vadovaujant kun. J. 
Čižauskui, choras sudaina- 
vofeletį dainelių.

NAUJAS PKOFESIJO- 
NALAS

Šiomis dienomis apsigy
veno inž. B. Žiurys, gimęs 
Amerikoje ir gyvenęs ir 
mokslus ėjęs Lietuvoje. 
Jis yra baigęs Aušros gim
naziją Kaune. 1929 m. at
vyko Amerikon ir New 
Šaven, Conn. lankė Yale 
Universitetą, kurį 1933 m. 
baigė su laipsniu B. S. Po

Lietuvis Anstolis — Constable 
Licitatorius

ROMAN J. VAŠU
Apdratidos ir Nejudomo 

Turto Agentas
409 Broadway, Room 4 
South Boston, Mase.

Telefonas: Parkway 1785-M.

IŠVAŽIAVIMAS!
RENGIA LIETUVOS VYČIŲ lO-TA KUOPA, 1

NEDALIOJE, LIEPOS — JULY28D.
BROOKSIDE PARK, ATHOL, MASS. d

Širdingai kviečiame visus jaunus ir senus iŠvieti- 1 
nes ir apylinkės kolonijų atsilankyti ir smagiai laiką | 
praleisti. Programassusides iš sporto, beano ir kitų f 
lenktynių/ Woreesterio Vyčiai loŠ su So. Bostono Vy- J 
čiais baseball ratelį* Bus taipgi dviratinis baiscUdių ’ 
lektyniavimas; tai pirmą kartą mčgynamas lietuvių j 
tarpe. Taipgi, atsilankę j šį išvažiavimų turės teisę į* ? 
sigyti laukusiu dovanų attendance prize. .

KVIEČIA VISUS RENGĖJAI.

DARBIMMKAS
(TEB W0BKNR>* .
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ANGLŲ-VOKIEČIŲ
SUTARTIS *’

Kun. Dr. Juozas Pauliukonis

. . / . _ \ / /. JĮ* / v

Prarastas Rojus

1. • ir

■į' Anglijos* Vokieti jos Jau pasirašyta sutartis nu* 
qįtebbio pasaulį tuo nuolridumu, su kokiu Anglija su* 
;Rko Hitlerio reikalavimus. Ypačiai nuostabu, kad An- 
FBfįja leidžia Vokietijai statyti povandeninių laivų 
^nbk tinkama. Imant dėmesin, kad tik puąe Anglijos 
įltivyno yra sukoncentruota apie namus, kita gi puse 
^takteidyta po visą ptaulį, atrodytų, kad Anglija ne-. 
* įprisvarstė ką daranti. Paskutiniam kare vokiečiai į- 

kiek jie gali padaryti žatyj savo povandeniniais 
Cįrivais. Beteikalo, rodos, taip jau vokiečiams nusitek

Bet, žinant Anglijos diplomatijos eigą netenka 
^perdaug stebėtis tiems nuolaidumams. Anglai žino, 
i Hitleris karštagalvis. Jam reikia duot laimėti ant 
L nbpierio, tai tuomet nusiramįs. Kai dėl povandeninių 
> 5rivų statybos, tai Vokietija negreit pasivys Angliją, 
r įei kada pasivys. Visas vokiečių karo laivynas Versa- 
3to sutartimi buvo sunaikintas ar anglams atiduotas, 

į Ifostetyti kitą tokį laivyną reikia daug milijardų mar- 
į kių Ir ilgo laikotarpio. Anglijos ekspertai tą viską aps- 
į įkaičiavo ir supranta, kad ant jūrių vokiečiai negreit 
b<ar bus anglams pavojingi. Kai tas laikas ateis, An- 
i^glija žinos, kas daryti. Q tuo tarpu ji gali atsikvėpti 
t to laisva krūtine žiūrėti į kitų valstybių lenktyniavi-

• <■ ;‘ J-'

, ^įi . Vokietijft psud&ri’c *l)io^o įspūdžio
; rrancūrijii, bet ką padarysi* Sątykiai anglų su pran- 
;5įuzais imant istoriniai, niekuomet nebuvo nuoširdūs. 
; arą buvę tarp Anglijos ir Prancūzijos daug karų, ir 
lai žiaurių ir ilgamečių. Tų dviejų tautų interesai niė- 
■fod nebuvo vienodi. Tik kilsianti Vokietijos galybę

[ po šimtmečio pradžioje suartino Angliją su Prancū- 
' jrija prieš Vįeną bendrą priešą. Dabar Vokietija ant 
Jūrų bejegė, to — Anglijai Prancūzija ne tiek jau rei* 
Jfolfiiga* Grįžta normalus sątyjtiai: anglo - saksai gi-

šiomis dienomis iš Rombą grįžo keletas jaunų ku* 
nfgų. Jų tarpe ir kun. dr. Juozas Pauliukonis.

, Kim. X Pauliukonis gimė 23 d. kovo m. 1900 m. 
Lawrenoe,* . Jojo tėvelis kilęs nuo Liubavo, moti
nėlė iš smunės. Vienturtis sūnus išėjo gimtojo 
miestb prąazioe mokyklą ir buvo pastojęs į vietinę 
higb scnobl. Run* Prano Juro paragintas kartu su sa- 
vo pusbroliu Jaučių Jonu išvyko į Tėvų Marijonų vie- 
nuotynu Hinadėle, Illinois* Čia jiedu abudu išėjo high 
school ir kolegijos mokslus. Paskui vyresnybės buvo 
išsiųsti į Romą, kur Šešerius metus ęjo augŠtuosius 
mokslus.

t Kun. J. Pauliukonis yra gabus jaunuolis. Mokslas 
jam sekėsi. Todėl įsjgijb filosofijos daktaro laipsnį. 
Studijuodamas Sv, Teologiją irgi įsigijo laipsnį. Rudė-

Biblijos Institutą. . •
Jo pusbrolis kun. J, Jąnčius, kuris buvo laukiamas 

Lawrence laikyti savo primicijų, liko Romoje: atprio- 
gas praleiriąs Lietuvoj. AfeJnėnčfimid sekmadiėnyj 
liepos 28 d. Šv. Pranciškaus bažnyčioj kun. Juozas Pau- 
liukota laikys tap pritaicijas. - .

Ką Sako Gubernatorius Apie 
Klaipėdos Krašto Reikalus

tonominiai sumetimai TSi* 
calavo juos j-senąsias vie-

tfosne-

Ateity bus i na* 
ud valdlntakgi mokėtų 

; ietųvių ir vokiečių kalbas*

nėr tam tikra laika Jas iŠ- 
mokti. . Tsb.

HEMO ft08
** . * ♦ * ■

Jau du matai nuskriejo į 
beribes amžinybių erdves, 
kaip du narsūs, pilni pąsi- 
ryšlpotonęntįfa

NUOTRUPOS
* Kaikurie respublikonų [National Indūstrial Con-
."vadai lankėsi pks buvusį * 
įtt*ezidentą Hooverį. SfČfa 
įkelbiamaapteką jie tarė-

< įi, bet galima spėti; kad 
įralba ėjo be apie kitką, 
gaip tik apie prezidento 
rinkimus ateinančiais me
stais. Hooveriš yra politiš
kas lavonas. Įkvėpimo ir 
gaujos, gaivinančios dva-

[. irios respublikonai iš Hoo* 
•veria negaus. f

;Hūnt aplankė 33 valsty
bes, tyrinėdamas žmonių

. ka žmonių didžiuma stoja 
iii Rooseveltą* Trecia, sti
pri partija sekantiems rin
kimų metams nesudary
sianti. Neapykanta Hoove- 

: riui žmonėse tebesilaikan- 
! ti. žmonės esą įsitikinę* 
i kad respublikęnai neturi 

nei progVamo, nei vado.
\ ’ ......... ......- ■ ■ -

č Baruk for International 
;J5ettlements paskelbė apie 

į lai, kurios valstybės per 
/depresijos metus piginu

.. iSavo pinigus ir kurios liko 
1 Mh£ aukso pagrindo. Pini- ;

■gų nekeitė šios: Albaniją, 
h 'Bulgarija, Franciją, fjo- 
' landija, Italija, Latvija, 

■ Lietuva, Lenkiją, Rumuhi- 
Į ja* Šveicarija ir ,Turkija, 
f' 36 valstybės nupigino sa- 
į- Vo pinigus. Pietų Ameri- 
i kos respublikos pigino lą* 
į blausiai— iki 75 nuoš. Ka

nada, Kuba, Anglija, Egip
tas, Airiją, Siamas ir Juh- 

: gtinės Valstybės savo pini-i 
gus nupigino lygiu nuo-

i žimčiu. Wįįja nuėjo nuo 
; aukso pagrindo liepos 23

fererice Bbatd skelbia, kad 
šiemet per birželio mėnesį i 
biznis buvo geresnis, negu 
pernai peto tą pat mėnesį* 

.■) .... ..... ■.

Tuo tarpu, kai Kongre
sas Washingtone svarsto 
mokesčių pakėlimą ant pa
likimų ir apskritai ant 
turtuolių ir kai kapitalisti
niailaikraščiai ėmę pro
testuoti te saukti, kad tp- 
kie mokesčiai privės šalį 
prie katastrofos, tai Chi- 
cagoj viena , turtinga šen* 
mergė testamentu pasky- 

1 re $25.000 savo Šuniui. z

Kuomet kongresas svars
tė įstatymą “holding” 
lompanijonus suvaržyti, 
ai iŠ visų valstybių pasi
pylė kongresinonamą pro- 
;estai.’ Dabar pasate* 
tad protesto telegramas 
siuntė ne žmones, d ‘tom* 
ding” kompanijos panau- 
dodąmos žmonįų vardus ir 
adresus įš telegramų kny
gų. Kongresmenai tame 
reikale yra gavę J27JMX) 
telegramų. Vien Associa
ted Gąs fc Electric Co. tai 
kampanijai išleido $700.- 
000. ' /\.-

- Apruokuota, kad ūkib 
produktų šioje Salyje šie
met bus ant bilijono dole
rių daugiau, negu pernai.

American Telephone & 
Tęlegraph Co* per pirmuo- 
siu&penkis s. m. menesius 
pajamų turėjo veik vienu 
milijonu dolerių daugiku, 
negu pernai per tą pat lai- 
kotarpį.

Cttkriūs' sųniūdojimas- 
į šioje šalyje per pirmuosius 
L 8 mėnesius š. m. padidėjo 
į. 3.4nuoš* už pernykštį su* 
| naudojimą per tą pat lai- 

kotarpį. ■ ■ t .... i.uiAįi.mi

; MOKMANINKAS
Bųv. VilnįaUs Universite

to studenųw 
nas išlaikžisfbrijcK moks- 
Jų egzaminus ir už diplo
minį darbą apie Muravjo
vo veiklą Lietuvoje gavo 
istorijos magistro laipsnį.

Klaipėdos kraštų guber
natorius p, Kurkauskas 
davė spaudos atstovams 
pasikalbėjimą, čia tą pasi- 
kalbėjftną paduodame žur- 
nalįstų kįaųšimais ir, p. 
Gubernatoriaus atsaky
mais: ; /
? Ar sumažėjo nacionalis
tų veikimas ir įtaka Klai
pėdos krašte,?, išsprendus 
“Sovog” ir ČSA bylą Ka
riuomenės teisme?
— Nacionalistų akcija 

varoma ir dabar, tik tas 
veikimas yra slaptas ir ne
beduodama prokuratūrai 
medžiagos. r >

Tačiau nacionalistai vei
kimas krašte, nežiūrint vi
so atsargumo, vis dėlto 
retkarčiais ištyla į viršų. 
PavyždŽlu gali būti kad ir 
Luizės gimnazijos mokinių 
neseniai paskleisti spaus
dinti lapeliai prieš Lielū- 
vą. ‘ / -. •

Tas prieš valstybinis vei
kimas labai • yra pasunkė
jęs jau vien dėl to, kad 
krašte randama mažiau 
šalininkų^ _

Ar mokyklose tebėra 
ryški nacionalistų įtaka?

— Pradžios mokyklų rei
kalai yra tymiaipagerėję. 
jų programa nuolat , yra 
tikrinama. Visi lietuvišku
mo dvasiai ir Valstybišku-, 
mui priešingi vadovėliai 
iš mokyklų, yra išimti ir . 
tinkamais pakeisti. Guber-T 
natūros mokyklų ręferen- 
turą kaip ir krašto direk
torijos atstovai mokykjas ’ 
nuolat revizuoja ir jų dar- 
bą prižįūri. Tenka konsta
tuoti, kad mokytojų tarpe 
jau nebėra nė vieno sve
timšalio. .

šiiip metu Klaipėdos 
krašte dar yra užsilikę & 
svetimšaliai kunigai; ir 
juos jau būtų galima pa
keisti Lietuvos piliečiais*

Kalbant apie bendrą 
ekonominę ūkininkų būklę 
reikia turėti galvoje ir 
krašto įsiskolinimą. Nuo 
seniau beveik visi ūkiai y- 

; ra įsiskolinę.. Labiausiai 
pasiskolinę yra dvarai, 
kiek mažiau —r .smulkesni 
ūkiąi. Bendras įsiskolini
mo lygisvis. dėl to yra 
aukštas. Ekonominė kraš
to būklė nėra.lengva, bet 

įS^f^gSėti. Lietu
vos. vyriausybė 'visokiais 
būdais rūpinasi, kad Klai
pėdos kraštui, kaip ir visai 
Lietuvai, ekonominiai mm-

kūmai būtų kuo greičiau : 
Švelninami.

Kaip ponas Guberįąto-; 
ridą žiuri į Klaipėdos mie-; 
stoseimelio nutarimą* kad 
buvusiam yyr. burmistrui 
Britįhgėriui būtų ? leista 
grįžtu j senąsias pareigas 
po to, kai vyr. Tribunolas 
jo atleidimą pripažino tei
sėtu. ~ ?'

Šis miesto seimelio nuta
rimas yra politinė demon
stracija,’už kurios slepia
si nelojaliai nusistačiusių 
jo darių ranka. Miesto sei
melis nėra tiesioginiai gu- 
bernatūroš žinioje, bet tie
sioginiai prtkjauso krašto 
direktorijai. Tad? įsakyta 
nutarimo, kuris bė kito 
ko, labai atsargiai buVo 
suformuluotas, krašto di
rektorija Jr reagavo; jį už
protestuodama. Supranta
ma, kad po to nutarimas 
negales būti vykdoįrias. /•

Vokiečių spauda tvirti
na, kad. veikiant tautai ir 
valstybei saugoti • įstaty
mai, Klaipėdos krašto Žei
melio rinkimai negalės bū
ti pravesti objektyviai. 
Ką, pone Gubernatoriau, 
ką galėtumėt į tai pasaky- 
ti^' * * *
— Tautai ' ir valstybei 

Saugoti įstatymas . nieko 
bendro su būsimais seime
lio rinkimais turėti negali. 
Jo paskirtis yra visiškai 
kita. Visiškai suprantama, 
jeigu kas rinkimų metu 
panorės savo nelojalumą 
Lietuvai ir ištikimybę na
cionalizmui demonstruoti, 
tą sakytas įstatymas, kaip 
ir kiekvienu kitu atveju 
turės sudrausti* ,/'.

Kiekvienas lietuvis, vo
kietis ar lydąs laisvai ga
lės padtioii savo baisą, su
prantama, jeigu tik agita
cijos įkarštis neišeis w iš 
valstibiškumo bei paribiu^ 
mo ribų.. / ./ ?
. — Kaip, Pone Guberna
toriau, jnįrit į kai kurių 
sušperiAriptii ąutonoiniriių 
įstaigų valdininkų grąžini
mą į sepaalas vietas? /

Daugumas Šių valdi-

sveikimo Jųng. Am, Všfot 
lietuvius, ir garsų pa
saulio mtostą NeVr Tori ir 
ankšti rytą lėktuvų išskri
do rytų lalfri ptf pfotij 
Vandenyną, f mylimą tėvų 
šalį Lietuvą, kur jų laukė, 
iftiestomls rankoįis, mi- 
nfcs lietuvių, bet rielemtąš 
Ūkimas neleido jiems myli*

kartusu

:ųvių priešas vokfotys 
Zrūsų Lietuvoj p^iHC' 
jiems sparnus ir nutraukė 
jį gyvenimo siūlą... / /

iiitęsti jružbaigti, nors daug 
atsirado norinčių pasekti 
DARIŲ ir GIRĖNĄ, per 
du metuųeišdrĮso _(įar nė

(Pradžia1puriapyj) M 
rievė* ir turto ir laukiant bado mūs 
Eit matome, kad bolševikai, 

M bąfou* jau vištgaidžju begtesta* 
setai laukią, kada tie nevykę kon

to nuo scenos. > . '
mmdstri jąu seniai pamiršo, ką buvo žmo- 

i. Jfota aąvo pavaldinius jfo ima už gerk*
‘ ta aržiauriūs neprietelius. “Tegu ir, 

išmirštų badu* bet komiikizmas turi
- sako bolševikų vadai* Paprastai sveiko 

nota iri,pritaiko batą kojai* o ne koją batui, 
IfotUm* ifito tik priešingai: padta permalą*

i to šleivą batą Jr bet kokia koja turi 1 ji įlyh* ’ 
tL Tegu žmogus llubuoja ir su ašaroms dejuoja dėl ‘ 
rretvo bafcb Wčia jqs tos kojos, by tik batas išliktų 

Šfolyta No Šmotam įstatymai* bet Žmonės įstatys 
mams, •*- tai komunizmo principas. .

Ir tita* žmota mirta tajouais. Besi pasakoja, 
tad vieną kartą jam teko lankytis pas vyriausią Uk* 
ritas komisarą Petrdvškį. » _ /

—Tasatyk tah, MvdrščBm PėWski* •** paklaii- 
sė Berily ■** ar tiesą, kad sovietuos Išmirė badu 7 ar 8 
milijonai Žmonių? Aš klausiu dėlto, kad žmonės girdi 
tokius taM*1* nežino, kaip tuos priekaištus at« 
nOHg|Wla į

— *lmet limlrt tik 5 milijonai,—atsftkfi Petrovu, 
klj tokiu balsu, tartum būtų kalMjęti apie paprasčiau, 
rią|vykį» ■
. —• Bet ką aš turiu pasakyti savo žmonėms? —• ne* 
rymastavoBeal. r

: — Nieko jiems nesakyk. Tai pe jų dalykas. Da- 
bar įbpota gali s^u mirt milijonais, M ateity* kaj 
kpmpmzt 1 išsivystys* tai visiems bus gerai. *

Ką gali suraminti tie komisaro žodžiai? Komuniz* 
mas štai jau keliolika metų kaip vystosi, bet drauge 
SU jūbiyštesl tetelrttegtaus delbta* Bėdas tai ta 
tatizta šešėlis -r vtas ta kito nesiskiria* Bastantį 
Beri pate tata$4Vo« ta 8F ta Busijoj iš- 
>te8 ka^į tO milijonų žmonių. Kodėl tokia bųisepybė 
turi siėusti derlingiausioj pasauly Ukrainos žemėje?

Atsakymas vienas teta; dęl komunistinės tvąr- 
kos, kuri užsispyrė subendrinti valstiečių žemę ir ga
biausius ūkininkus — “kulokus” išžudyti. Geresnius, 
taupesnius* darbštesnius Jr sumanesnius ūkininkus 
įstatau tyčią pravardžiuoja kulokąis (kulokas « 
tai kumštis), kad sukeltų prieš juos biednuomenės ne
apykantą. Mat, tokios rūšies ūkininkai tvirtai prfotei* 
šį prie nuosavybes, d toki žmonės stovi kaip tiktai 
skersai kefio komunizmui. Taigi koteimistai nori išžu
dyti visus, kurie moka gerai apdirbti žemę, lyjepai kaip 
kad koks beprotis darbdavys norėtų pasmaugti ge
riausius dirbtuvės specialistus. Tai matėte, kiek proto 
kornuiiizme. Beį nįęko nepadarysi; batas ankštas ir( 
kreivas, bet koja turi jame tilpti;, jei ne, tai teks koją 
nupjauti, bet šleivo bato numesti nevalia. Toks komu- 
ritmus. -

Taigi ^likviduoti kulokus”, w tai garsiausias da- 
bartųus bolšeyity šūkis. Ir juos likviduoja, vadinasi, 
ištremia į Solovkus ar Sibirą, arba sušaudo, jų gi ū- 
kius paverčia sovchozais (sovietskoje cboziaistvo —- 
sovietų ūkis}. Bet sovchozai netarpsta. Sumanesnius 
ūkininkus išžudžius, paliko tik tinginiai Ir Žiopliai* 
Dauguma nežino nė kaip su traktoriais arti, n kad ir 
žinotų, tai nenori. Kam dirbti? Komisarai ris vien an
tims grūdus, ir žiemą teks pažiūrėti mirčiai j akis. 
Dauguma te ikniršte* Vienam šovę! • 
darbipinkų, dabar tik 100 vos bęlik 
pzvaizdas sako, kad išbėgiojo į m 
mat, nenori tekyje dirbti — bet dar „ , 
ims Besteli pranešė, kad jie vist Binlte* t

prijėgia dėl baduoMško maisto. Už vagystę 
smalkiai baudžia, net ir sušaudo, bet darbi 
tai didelio skirtumo nedaro: ris rieto ateju 
reiks badu mirti. Bet yra te pabėgėlių,.Toki, 
jau nesitiki tekio pasigailėjimo iš sovietų Valdžios ir 
buriasi į dideles klajūnų gaujas, kurios tartum koki 
taringi debesiai slenka iš vietos { riejų. Tos -ganjoė 
susidavė iš pabėgėlių to šiaip jau bedarbių, praradusių 
duonos korteles ar niekad jų neturėjusių. Boyietuosę 
bedarbis visįŠkri paliktas savo likimui. Btipk badu, 
bet eik ta mano meduos galvos, — teta gtaasi nuo 
bedtalų komisarai ir progai pasitaikius su panieka

, JO likimU j Čikagos socią^ 
listai pagavo gerą prhgą 
pasipinigauti ir savo ‘Naū- 
įienoms* gerą biznį pada- 
■yti. Jie skubiai entvetė 
kitą skridimą, kuriam vi- 
suomene, karštai remianti 
DARIAife> GlRENDŽy- 
gj, pritarė įrsud^jo apiė 
40,000 dolerių, bet skridi- į 
mo pernai neįvykdė. Zada 
žiemet ąkridimą įvykdyti, 
jet gali su škridfinu ir yš 
:ain atsitikti, kain pernai. 

Kfo£ tehką patirti,

Jų lėktuvas ir lakūnas 
randasi jau New Yorke ir

yrą puikus, tik kada ne 
kadi naktį lietus sol perkū
niją užeinat kąs i gįĮ būt ir 
sulaiko nuo skridimo.

Kuomet Darius SU Girė
nu rengėsi skristi, risi lie- 

mažiausio ;ik 
didžiauąįb vien tik apie tą 
ir tekalbi jo ir nekantria 
laukė, kada jie išskris, ’o 
dabar jokio susidomėjimo 
skridimu nesimato ir ’New

tuviai nuo ■;

randasi m liktam

bū-tų, žiemei, te rei)
LM 
us vąndenyn

biriems partijoms ir buvo 
patraukti teismo atsako
mybei. Dalį iŠ jų kariuo-

turi, tai neliko juridinio 
pagrindo laikyti juos sus
penduotus. Tuo labiau, 
k&dkuspend&vimo metu

t^**1**^
^Nf i4 (t>>

Lindai

naują SkMW RuriikiW- 
etatytą laivą ledlaušt* Tai 
trečias laives, kurį 'SSSR, 
užsakė laivų
dirbtuvių x _ 

c =_ -O* ■ te*

1 pakuždo-
_____ __ w._ _ , 1 slan

kioja kaip šešėliai irvagišauja,nes dirbi nenori ar ne-
- - - > ~ . jsovietai

tininkams

i§ savo kanceliarijos ir sų panfoki lydSjo jį akimis, kai 
senis, vėjo pučiamas, ntiMubavo 1 lankus, kol dar ko-

* Toi^ iiUJŪniį gaujos vagfo lui tik^gall, Ir sovdm-

Nudriskę*im&i ,.... __
s, Žaruotoms ir parištoms kojomis ęjfoą tfo 

imf tyr» imlvėriję, t žmones nepanažūs --^ 

•ovetasų, tai vienas — 
k>M žvateMB). Tai

>riri -aria neHogiairiat. Bet kaip 
mažą tokių koleto ir kaip ūkinitanui nepakenčia* 
mi tie imritaiję komunistai, kurie attaB tašę nuo 
tikrųjų savininkų Irldabar negailestingai tyčiojęsi iš 
jų vargo Įr tato! ' IJBARMiKAS*

V -

zai turi statyti; sargus javams ir daržovėms apgita 
" “te veidais, bet Htimtais dėl ba*

do ri ___ _ __ _ ____
ktata tata tatai ūtaatakai, per 
ta “ ‘ ~

kon
ii*

Ž J.
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GREEN MOUNTAIN 
DAIRY 

SAVININKAS — JUOZAS 
BALTRAMAITIS

Woreeatėr To Vfebėtot Road

ANTHONY J. MII1ER
ADVOKATAI- r

Office • ;
408-108 W0BC€»TM

lietu Bldg. KAM.

m. a. civinskas^oo.
LIETUVIS^ 

, Gr aborius ir Balsamuotojas 

340-842 Harding St. 
WORCĖSTER, MASS.

Atdara.. ' T»L. 
Dieių ir Naktį. DW-5-6W

Tel. 43501 arba 4-3865

JUOZASJ. DIKA
Graboritli ir Betaimtiotdju 

“Funeral Parlors” į 1 
ant 1

ią ®ūLSWbBTH BT,;5f •, 
Išnuomojam Autoinobįliui ' 

. Visokiems Reikalams.,

' Gtodv
PARDUODA

i, Kai-tik Pravažiuosi Pirma 
“TRAFFIC LIGHT0 kairyje.’;

Tel. 5-6758, Rimai Tek A9141 
8-3760 i

FRANK J. BOBDUS
ADVOKATAI

Office:
633-042. W0B018TBB, 
Sl&terBldg. MAUS.

....... i, ,

Gerai 8 kambarių Ramai su 
3000 pčdų žemčs, arti Broadw»y. 
Rantuosiu labai pigiai. Atšilau, 
kito Nedegioje, nuo 10 iki S vai. 
38 Eleanor St„ Uhelsea. Arba te- 

Morth om

U. MAŽEIKA .
Praneša -dskms saro košto- 

menams ir draugams, kad. jis 
persikėle iš 26 Ward St. į naw 

viet$, 12 Vemon St. (14* 
tuvių ūkėsio Klubo Name).

D. MAŽEIKA ir
J. JONAITIS
12 Vemon Si., ’ 

\ WORCESTER, MASS. ’

",rj»iT

j Į x MOSV VARDAS GERAI ŽINOMAS •. -
I 32 SpruceSt. . TeL

_  . 't 1 ' * ’■ * ' ■' -iv- Ir !’

n»«arii.7<H>

VYKSTA LIETUVON

ar

■ toioraįšhi Savininkai

• st.,
•Vi

MM
r

CHARBONNEAU’S
Catholie Art Shop and

. •- BOOK ŠTOKE
Lietuviškos Maldaknyges, Žva
kės, Rožančiai, Stovylos, ška- 
ftieriaif Pavėikslai ir RSmai 

.Sulig Jūsų Reikalavimo

m«s vakarllimi ir piknikams 
bei ilvafattimasM. J

. Tėl. 3-5710

GREIMO DW
• t r

Mūšų pienas ir Smetona 
užganėdina visus.

WORCESTER, 
MASS.

' " •' Dial 6-1944

POPE OPTICAL CO.
ALBERTE. BARKER
RegtotruMs* OptomrtriiUs
Jeigu Jumis vargina akis, 

■ atsilankykite pas mumis dėl 
akiniu.

397 Main 8t„ Woroerter, Mus.

Tel, 2-8186 

a. j. iatiaįisias 
Dvi Puikios Krautuvės

Užlaikome puikiausią drabu
žiu visti šeimynai Persitikrin
kite! Taipgi, parduodame RA- 
DIOS aparate ir ABC SKAL

BIAMAS MAŠINAS.
872-376 Millbury St.

Woroeitor, Mass.

BILL’SLUNCH
Lietuviška Valgykla

i 29-31 Grafton St. . 
a (Kampo Krankliu St.) 
Gaminame Šviežius t ir . skanius 
-valgius. Malonus ir greitas pa
tarnavimas. Persitikrinkite^
TOKIAS MNABARSavinink&s

8OOTKOOS DRUG CO.
90A MiUbnry it. Tel. 2-9875.

VlENINTfiLfcLlETUVIšKA 
VAISTINI WORCESTERYJ’

Mtbnj “Special”. 
“Kąpo-Salve”

Gerinusia mostis dėl ramatų
kitu SkauduolliĮ. M« patys darom

ir Garantuojam. Pinigus sugra- 
Žinam Jei neužganėdinti. Siunčiam 
per paštę su mielu noru bilę kur.

MODERNIŠKA LIEHJVI0 
KRM1UVĖ 

užlaiko ’ " 
JONASB. BAČINSKAS 

(SŪNUS) , .
? 344 Millbury SU Tel. 5-5746 
Namų, Ūkių, Pirkimą perda- 
, vimo Reikalus Veda

į JONAS V. B40IlfSKA8 
į .. (TĖVAS) '

J- . Tel, 54516 J
10 Trumbull St.,. Woroester ]

Pianos—• Radįos 
GRtJNOW 

KIRKTRlKnCIAi 
> mDmvAi 
Parduodame lengvomis 

* Sąlygomis
.rU#. 30 metų patęnkinaiičiHi p 
turėjome reikalfis su lietuviais

GHEROrą
20 Trumbull Si. Worcester, 

Tel. 49430 Mals.

****w*MM*MM***<M**i**M**CM«MeaM*MM«*M****2! Gražiai žydi Žolynai” ir
THE PEOPLE’S ;

SAVINGS B ANK
Draugiško Patarnavimo Bankas

450 Main Street, .
f Skersai Gatvės Nuo City Hali
•MMMMesodeeeeeeeeeeMattaetęeaMMMMttoeeMMMi

BEA’S BEAUTY 
SIIOPPE

P4S PetronSlS Paruliui?, šovininei 

156 Green* Str. ant Kelly sq. 
Tėl. 60055, Woręester, Mass.

__ .________ ____ *1* . f

lietuvaltg

Fingeę Waves, Mąnieuring, 
Permanei!t Waving? Shampoo.

r,j,i - .-t,, ■ lt jmrt

Įw , ,„ ,. ----- ..r

• ORCEBTtRIO; ŽODIS. . .
■ ------ --------------- -----------------------------------------... . - .  --- S—------ - ------- ■ ....... ................ ..  . -....,‘1.— ..U,..,.. ...----------------- ar,--- ......   .„„f,, „t;  ...............  , -,w. „j „1 tfi,

ŠV. lAZIMĮMl NM
PRAŠOME ATSILYGIN* 

/ TI • \ 
<Kaikurie “Darbininko” 

skaitytojai giliai užjaus- 
datai lietuvių katalikiškai 
spaudai, vajaus metu užsi
prenumeravo virš minėtą 
laikrašti. Gauną jį sykį ar 
du savaitėje, mėgsta jį 
skaityti ir džiaugiasi Jo

176. Sviklienė Alena, 
ITT. Sidabrienė Ona,
178. Pauliukonienė Elzb.
179. Vaitkevičius Kostas,
180. Juškienė Katrina,
181. Smolskia Juozas,
182. Klimas Juozas. >

tarnauja ištikimai, tačiau 
gyva, bėdą su pačiais skai
tytojais* neturint, kad, 
jau ar 8 mėnesius jį 
skaito,' bėt neęįstengia ąt- 
silygtati — užšimokėti ^ ir 
todėl ir Redakcijai yra keb
li padėtis ir vajaus darbi
ninkai jaučiasi nemalo
niai. Todėl dar sykį prašo* 
me ir reikalaujame, kad 
neužsimokėję už “Darbi
ninko” prenumeratą, atsi
lygintų iki rugpjūčio * au- 
gust 1 d. tiems, kurie už
rašė jums laikraštį. Lauk- 
Sime!

ponia Juzė Vaitkienė, 
savininkė ir vedėja “Jose- 
pinties Beauty Shop”, 
Main gatves, išvyko Lie
tuvon laivu Europą, liepos 
17-tą dieną. Ji važiuoja 
praleįst atostogas ir ąp- 
Jąukyti: gimines Lietuvoje* 
Ponią,; Vincenta t Kielįenė, 
žmoną' Jonę ;Kįeio,^^įfill» 
būry Čoal & Ice^kompani- 
jos savininko, taipgi ren
giasi vykti Lietuvon. Su 
ponią Kielienę vyks panele 
Julė Metrikaitė, žymi vie
tine dąimninkė, kuri yra 
baigusi “New England 
Conservatory pf Mušte”.,

( kas girdėti .lietuvių
KOLONIJOSE

VIMJS ATIDEDAMAS
Moterų Sąjungos - N. A. 

Apskričio Išvažiavimas, 
MHfuvhm ‘M.....—. ’ "'28-tą, Lawrence, Palangoj

nukeliamas į rugpiūčio li
tą -dieną, 2 savaitėms vė
liaus, toje pačioje vietoje, 
Lawrence, Palangoje. Nu
kėlimo priežastis: liepos 
28 dieną įvyksta Lawrenee 
Primicijos naujai įšvęsto 
kunigo Juozo Pauliukonio, 
Marijono, kuris ką tik grį
žo iš- Romos. Vakare; tą 
pačią diena, įvyksta jį pa
gerbti vakariene. Tokiu 
būdu, mes sąjungietės savo 
Išvažiavimo- dieną atmai
nome. \

; Rengūno Komisija, 
Per L. V. Venčienė.

F.A.VAKNOU)M.D.
(VH!KSN>R)’ 

UBi'Uyl* GSUITVJAB 
86 Vmbor gt.,

Ofi«o Valsnioj:
10-lS, 24 Di«io.,-4A <hktrt'

SEKMADIENIAIS 
SŪDYS SUTABIMO 

WOMB8T1*; MAM.
”Npriu Mįego”, Žiųreto- 
jąms, kurių buvo gana 
daug, labai patiko “Tėvaą 
Parvažiavo”.

Paskui visi susėdome į 
Į “busą” apie devintą valan- 

WorcMter Mass j ‘ 4ą w dainuodami linksmai jVONfflter, Mass. grįžome namo. JR|

, N0RWDŪD, MASS.
šv, Jurgio parapijos klo-. 

bonas kun. S. P. Kneįžis 
jau, dėkui Dįevųį^ baigia 
issveįkti po operacijos. Pė- 
reitą ŠęŠtądienį atnašavo 
Šv. mišias ir nuo tos dienos 
kasdien atnašauja Šv. ini*

virš penki: Ą.ą. Duok jiem 
Viešpatie! *

Serga sekančios mote-: 
rys:

Ponia Blaževičienė po 
pavojingos operacijos grį
žoį savo namus. Lovoj te
beguli — serga sunkiai. 
Taip pat ir ponios Švenčio- 
niėnės po operacijos padė
tis tebėra, bloga. ,

Ponia:KarRokienė, -* kurį 
buvo šūpahtlyžūbta' kelio- 

geriau jaučiasi.
Ligoninėje randame pa

nelę Oną Petkevičiūtę, ku
riai padarę “ąppęndix”o- 
peraciją. Sveiksta.

Sunkiai apsirgo ponas 
Juozas Bu ja. Nuvežtas li
goninėn, kur iki ‘šiai die
nai tebeguli: Padėtis bloga.

Yra te Įdtiį’ ' sergančių, 
bet jų lįgoš hepavojingos/

Nepamirškim! broliai, 
seserys, pasimelsti už ligo
nius ir mirusius.

DARBAI
Streikuoją kėlios dirbtu

vės. Kas turi darbą — lai
kosi jo. Jaunimui sunku! 
Jam nętaip • lengva gauti 
kokį nors, darbelį.

Kas bus ab&nauV Ar a- 
teityje pagerės? Lauksi
me! ' ’ •

dešimtą valandą, susėdę į 
“busą” išvažiavome* Nors 
iš ryto buvo dangus labai 
apsitraukęs ir atrodė į Jie* 
tį, bet tas mūsų, ūpo .nesu* 
mažino* ------- -— —

“ Vanduo buvo labai pui
kus, tėkš šiltas ir didelės, 
bangos, kad buvo labai šias. Visi linkį jam geriąu- 
malonu maudytis. Todėlsios sveikatos. ■ 
pašimaudę, laukėme atva- _
Šluojant svečių. Neužilgo Šv. Jurgio parapijos bą 

liką mėnesių atgal — biskį ]

DRAUGUOS
Išvažiavus klebonui kun. 

Strakauskui' atostogautų,' 
parapijos draugijos nepa-J 
rodo jokio darbštumo, vei
kimo. Daugiau veikimo!

“Rūdininkas”
; . .. ► ■ -

CMIBįffiJHSS.
CHOROIŠVAŽIAVIMAS

. šiandien, prisiminus tą 
viską . lietuviui 7 katalikui 
■—gaila! NeĮuri jis kur 
šventadieniais praleisti 
dienelę. v Negali jis nueit 
į “parką”, nes ne jo kata
liko bet nelemto priešo' 
“bolševike” ;

L Tiesa, piknikus rengda
mi važiuojam^ į “parką”— 
bėį tąi ne mūsų— svetim
taučių - anglui

Kątąlike! Nepasiduok! 
Mūsų buvo “parkas”—at
vaduokime Nenuilstančiai 
dirbkim kol atgausime 
kas mums priklauso.

'{”BEACBPiUSr--
Vadovaujant naujai var- 

goninkei panelei Kašėtai
tei, choras rengiasi važiuo
ti ateinantį sekmadienį lie- 
pds 28 į Salisbury Beach.

Choristai stengiasi savo! ’Br^eitą^šetanadiėnį, lie- 
gerus draugus atsivesti, 
kad ‘šis išvažiavimas būt 
Lowell!io jaunimo naujas 
ir artimesnis susipažini
mas bei stipresnis sąryšis 
tarp jų. v

•Kamą bilieto $1.00!
Norėdami informacijų a- 

pie šį išvažiavimą kreipki-; 
tęs pas vargoninkę $. Ka
šėtaitę. : . *

Nepamirškite!Liepos 28 
d. prie bažnyčios susirin
kite, ten lauks “bus*ai” ir 
visi kaip vienas “Į Salis
bury B&ach”! , ;

LIGA IR MIRTIS
Ilgą laiką mes lietuviai 

džiaugėmės turėdami svėi- 
katąp

Šiandien, palietė iš mūsų

ka! - ,
Iki Šiai dienai mirė su-

MĖMĖ —ATGAUK1ME1
Keliolika metų atgal, 

Loweli’iO katalikai įsigyju, 
gražų “parkelį” mažame 
miestelyj Dracut, Mass. 
Po dąug vargo, sunkaus 
darbo, pastatė bei pertaisė 
salę šokiams ir kelias ki
tas mažas triobelės. pui
kiai jiems sekėsi ! Džiaugė
si! Linksminosi!

Bet, deja.... neilgai.
It iš pasalų “bolševike- 

liaį”, įsibruko ir, kląstin* 
gaiš būdais, viską į savo 
rankąs pasiėmė. .

Mūsų parapijos istorijos 
knygose šis 'įvykis užrąšyjtatįpo ligos Ir mirties^ran- 
tąskaip didžiaūsiąs kata- 
lįkų pralaimėjimas! ,

GROCERNE ir BUČERNE
JONAS Ir ONA KUNDBOTAI

. siLvmmi1‘.
63 mm AVĖ. _ IVOBCIESMSB, MASS.

DIAL 5-6367

pos 2h., Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos parapi
jos choras ture jo, savo me
tinį išvažiavimą. Kaip ki
tais metais taip ir šį metą 
buvome nuvažiavę j Gur- 
iiet’s Lm, Green fiarbor.
; Visi choristai atgiedoję 
devintos valandos šv. mi
šias ir tuoj po mišių, apie i.c , > ■ ~ .".j- r ‘

pUsimaudę, laukėme atva- 
Žluojant svečių. NeuŽilgę 
atvažiavo mūsų vargonin
kas Mamertas Karbauskas 
su savo mąmyte, klebonas 
kum Pr. JuŠkaitis ir vika
ras kiin. J. Plevokas. Ka
dangi visi buvo išalkę tąi 
pasigirdo skambutis sau
kiantis visus pietautų.

Pirmiausiai vįsi sustojo, 
klebono lydimi, sukajnėjo 
maldą ir prie stalų apkrau
tų valgiais pradėjo Valgy
ti. Buvo labai gardžiai pa
gaminta “cnįcken dinner”.

Pasistiprinus, choro pir- 
mininkė, p-lę.P. Sutkįutė> 
pakvietė kleboną kun. Juš- 
kaitį pratarti kelis žo
džius. Klebonas savo trum
poje kalbelėje sveikino vi
sus ir džiaugėsi choru ir 
jos vadu, kad tokioj gra
žioj vienybėj'ir susiklausi- 
mė choristai ir, vargonin
kas darbuojasi. Taipgi 
sveikino < ir musų radio 
grupę, kuri jau tris kartus 
yra daįnavusi per radio ir 

. labai, labai gerai pasirodę.
Po to, kalbėjo kun. J. 

Plevokas, kuris taip pat 
džiaugėsi, kad turi progą 
dalyvauti mūsų išvažiavi
me, kur atrodė kaip viena 
didelė šeimyna. Paskui 
kalbėjo mūsų vargoninkas, 
Mamertas Karbauskas. Ji- 
^ai džiaugėsi čhoro dar
buote praeityje ir prašė, 
kad sugrįžus rudeny prie 
darbo, kiekvienas choris
tas -^choriste atsivestų po 
naują narį, kad mūsų ęįio- 
ras turėtų apie 60 - 70 na
rių. Po Šių trumpų kajbų, 
klebonus atkalbėjo maldą 
ir visi vėl ėjoine ant smil
čių pažaisti.

Pasimaudė ir pažaidę, 7- 
tą valandą ėjome vakarie
niautų. Po vakarienės, vie
tos šeimininke, kaip kitais 
metais, taip ir šį metą, pa- 
kvietė sudainuoti - tenai 
buvusiems svečiams Kele
tą dainų. Tad te sudaina
vome, už ką gavome aplo
dismentų.
f, Po dainų išėjome į kiemą 
te prasidėjo Žaidimas, k. t.( 
“Tėvas parvažiavo”, “Kaip

seball ratelis smarkiai-sų- 
pliekė Lawrence Šv. Pranr; 
ciškaus par. i&telį. L>ar 
daugiau, per tris metus 
Rietuvių Dienoje išėjo lai
mėtojais. Taigi dabąr mū
sų jaunuoliai Jaučiasi stip
riais ir siekią Naujosios 
Anglijos Lietuvos .Vyčių 
Lygos čempijonato. Rąįe- 
lįb vedėju yra A. Keršio 
ižd. G. Kakanauskasš Ba- 
telio nariai labai vieningai 
darbuojasi. y

. Ratelis ypatingai dėkin
gas savo Dvasios Vadui, 
Kūn.’S. P. Kneižiui už pa
ramą ir apgailestauja, kad, 
jis dęl ligos negalėjo ma
tyti jų lošimo. Bet tikisiy 
kad Tėvelis pasveikęs ga
lės būti jų lošimuose, IĮįM 
priduoti Jiemsdaugiau 
nergijoš. E. d., M.

“DARBININKO” RADIO
žinios.

1 * ■-1 

21 dieną liepos, 19$5 me
tais, Worcester, Mąss.
“Darbininkui0 .
So. Boston, Mass.

Kaip kiekvieną šeštadie
nį, taip ir vakar, liepos 20 
dieną, klausiau Jūsų lei
džiamos lietuviškos prog
ramos iš-stoties WAAB. 
Visados beveik girdžiu ge
rai ir aiškiai. Vakarykštė 
programa labai mąn pati
ko, kurią išpildė Cambrid- 
ge lietuvių parapijos Ęą* 
Šio choras, Vadovaujan . 
yargoninkui Mame r t u i 
Karbauskui,

Būtų labai malonu man 
kada nors išgirsti pp. yarg. 
M. Kalbausko dainavimą.

Su pagarba,
E. Skibaųskaitė.

Gilių Ui J«ių ’ 
Pinigai?; ’ 
’ ipas

GEOR6E’SFLOWER
SHOP 

aO Trumbmi St ą i 
Krantuvis Tel 54334 V j 

Ramo Tol 5-3534 
“Gils* Biųučitmoa par 
tinį j viaaa dalia pasaulio .;

|,™iH'” BLUE RIBBON DA1RY
toaocąUM — jtojiifotai ’ i • ' ■ ’• ■' * .•' - ■ c,

numint hunhhe 
' OOMRANY■ .

Kilta.l, Nustato i 
sartM.tm 

ounmoon įnimįBttJ 
. Virtvrit Mhi i

Gtrot rOiu Uttki

178-260 MUfcmry. St,Remkite profesionalus ir biznierius; kurie skelbias 
“Darbininko” “Worcesterio Žody”



f*!1!"......    hi.wmih.wiih.......................«...... i u... ................... ■.. ..  —...............    -...... ............ E--------------------- ---- ..

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
PA. VIENUOLYNO RĖMĖJŲ SENAS

švento Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjai rengiasi 
rie savo metinio seimo, kuria įvyks rugpiūčio 18 die- 
4i Sv. Pranciškaus Vienuoljme.

šio Seimo tikslas yra visiems aiškus — paremti 
JįeserU Pranciškiečių darbuotę. Visur, kur randasi Vie- 
nųęlytio Rėmėjai ir visi lietuviai ir draugijų atstovai 
jprą kViečįami dalyvauti šiame iškilmingame suvažia
vime, kuriame norėsime pasitarti apie gerų darbų vyk
dymų visuomenes naudai religiniais ‘ir tautiniais pa
grindais. ‘ ♦•AJN

Daugiau apie seimą bus pranešta vėliau.
- Seimo Rengėjų Komitetas.

I....................................... . «■ r

Motina Maria, t generalinė 
viršininkė. ’

Delegatams nakvynes 
sujieškoti rūpinasi O. Un- 
guraitė, O. Jurgaitienė, M. 
Valantienė, p. Urbonienė 
ir p. Morkūnienė, pagei
daujama, kad deleggUi, 
kurie narėtų apsistoti pas 
privačius žmones pranešti 
O. UnguraĮtei, 333 Whar* 
ton St., Philadelphia, Pa.

Nutarta rinkti po 4 de
legatus iš Philadelphia vie-

L 
b

t'

PHIUDELPUIA, PA.
A. E. R. K. 

gracijos 25 Kongresui, 
Ir {vyksta rugp. 21 ir 

d. Phila.Pa., šv.Kazi- 
ero parapijos svetainę- 

, 324 Wharton St., Kon
greso rengimo ir priėmimo 
komisijos sušaukė visuoti
ną susirinkimą tikslu Ap
tarti kaip geriausiai Fede
racijos Kongresą priimti 
ir iškilmingiausiai minėti 
25 metų sukaktuves.

Susirinkimą atidarė kun. 
L Valančiūnas, kuris ’ pa
kvietęs kun. I. Zimblį su
kalbėti maldą ir p. P. Pu* 
ką* pirmininkauti.

Kun. F. Paukštis, Ches- 
terio klebonas buvo specia
liai pakviestas į šį susirin
kimą kalbėti. Jis gyvai ir 
{domiai kalbėjo apie tai, 
kaip mums katalikams be
galo naudinga ir reikalin
ga turėti Amerikoje Fede
racija ir Jos Apskritis Phi- 
įadelphijoje. Nurodė kokia 
Midelė garbė mūsų koloni* 
H'ti laukia įvykstantis Fe- 
Reracijos net tik Kongre- 
[Šas, bet jos 25 metų sidab- 
Erinis Jubilėjus, kuriame

dalyvaus, didis, brangus ir 
aukštas svečias Jo Eksce
lencija Vyskupas Teofilius 
Matulionis. Kalbėtojo kal
bą palydėta aplodismen
tais. .

Svarbia^ nutarimai: Įfr 
Kongreso Sesijos ir paren
gimai įvyksta Šv, Kazimie
ro .. parapijos svetainėje, 
324 Wharton St., Phila., 
Pa.. .

Trečiadienį, rugp. 21 d., 
8 vai. vakare įvykstanepa- 
pr astai gražus ir turiniu* 
gas koncertas. Išpildys A* 
merikos vargoninkų Są
junga.

v Ketvirtadienį, rugp. 22 
d., 7 vai. vakare įvyksta iš
kilminga vakarienė pami
nėti 25 metų • Federacijos 
sidabrinį Jubilėjų. Bilietas; 
$1.00. Nutarta pelną skir
ti lygiai trims Amerikos 
Seserų Vienuolynams: Šv. 
Kaz. Seserims, šv. Pran
ciškaus Seserims ir Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserims.

Penktadienį, rugp. 23 d. 
įvyksta delegatų exkursi- 
ja pamatyti Phiįadelphia 
įžymesnes vietas, ypatin
gai Šv. Kazimiero Seserų 
naujas įstaigas. Užprašo

h?lRYH^I

i*ii ji,.
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CHARLES E. HacLAUGHLIN

ELEKTROS KONTROKTORIUS

Taipgi užlaiko motorams įrengti dalis ir • 
elektrai suvesti įrankius.

46 Cleveland Ąve.,,
BROCKTON,.MASS. J

Tel. 332/

NATION-WIDE SERVICE GROCERS
SVARBUS PRANEŠIMAS

Temykite langus kiekvieną savaitę dėl specia
lių išpardavimų bargenų. Skaitykite mūsų pla- 

1 katus, kurie yra dalinami kiekvieną savaitę. Pasi- 
nauūokite mūsų sumažintomis kainomis. Mes su
mažiname kainas dėl to, kad mes įperkame visas 
prekes dideliu urmu. Taigi, pirkdami NATION 
WIDE STORES sutaupysite daug pinigų.

NATIONAL— WIDE KRAUTUVES

M Bellevue Avė., 
Montello, Mass.
79SawtenAveo 
Montello, Mass.

i-'1'

Intervale St0 
“ Montello, Mašs.

Cor. Ames JŽ Web’ster Avė., 
, Montello, Mass. '

PARVAŽIAVO Iš ,nį liepos 21, tuoj po anka 

naveiMai nutraukti otri Kunigas Antanas Dubin- ^ skas, sugrįžo namo po tri- 
ęalj ku»graSAu.lM»p«o(.Bį 

vakarienės įėjo: p. O. . s^assaules ap-
gaitienčį p. O. BaKiunienė Į o°

bininkės: B. Augaitienč’ praleid° ’lai’
M. Mažeikienė, A. Kondro- j M 8ma,Slai« 
tienė, O. Rimdiekienė, M* 
Seiluvienė, Peledžienė ir 
Paulauskienė.

Tikietus platinti: N. Mot* 
skeliunaitė, O. Unguraite, 
Morkūnienė, ' A. . Adomai
tienė. * - į

Kongreso pamaldų ir 
programoj tvarka vėliaus 
paskelbsime. \ 

Visais reikalais kręipki-| 
tės šiuo adresu: 

O. Uuguraitė, 
f 333 Wharton ;St., 

. Federacijos Apskričio, .1 $HENJNDO»H, PJ, I; 
Rašt. O. Unguraitč.į 

fina NBA Na n ir* PARAPIJOS NAUJIE- PRANEŠIMAS A. b R. D* nos

TAUKŲ 25 FEDERACIJOS va^t “fiff S 

KONGRESO ATSTOVAMS saY°neva para- 
' '7 P1!03 susirinkimą. Susirin-

■ 1 _ kiman atsilankė labai ma-
Federacijos Rengimo ko- žmonįų ,— vįso apįe

inisĮja nurodo .siuos nes* Kaip girdgtis, bus tai 
melus: Adelphia Hotel.a^Laį pasjj.utįnig jųjų gūsį, 
^ntto visų st<w^ 13 and 
Chestnut Str. Kambarių Susirinkimą* svarstė ir 
karna nuo $3.50 ir neva nutarė, kad parduo
čiau. Visi, kambariai tų žmonių lotus kapuose, 
maudynenus. * kurie jiems neužsimoka. 

Hotel, ^[Kaikurie aiškino, kad. jie 
and Chnton Str. Kamba-k^ 'teisę pardavinėti — 

F ?3į«u^n®v.ienam aa*l man yra žinoma, kad jie 
menini $2.5°Ldviem asme-L^ t^ges neturi, nes 
mm $3.50. Kambarys be jie pirmiausiaį5 neturi teL 
maudynes $1.50. -, | sėg net ų. trustistais būti!

Kurie atstovai norės ap- Apie tai kitą kartą pla- sigyventi pas žmones, ma- hiau parašySįu. 
lonėkite kreiptis iš anksto ' t • • ' ‘ ■
Sf -P* % i t ■Prof A- Grigoraičio su-Vharton St, Philądelphia,Įrengtaspiknikas mažajam 

< [chorui kuosekmingiausiai 
KELRODIS: Nuo Penn- pasibaigė.. Dalyvavo su- 

sylvania ir Reading stočių [virš 60 choristų. Diena bu- 
.• "■vo linksmai praleista. Ska-PERKU LIETUYOSBONŲSl į * —;:' tr f.' — *—i

■ • ■ ■ [vnipągammo K.Gngiute 
"fr inokii 91 'dolerį ližl ir M. 'Naudžiunaite Svečių 

$100.00 ir 45 dolerius už tarpe buvo kun. JA,. Kara- $50.00. Prisiųskit Lietuvos Ul^ kun A. j. Degutis, 
Bonus reęstauotam laižke aiaK. X Sukevižitis, klier. 
gte. ątveškit i mano krau- k Gaudinskas tf stud. J. 

'parduodu laivakortesGibas- choristai
„rs® &Stesr“-tet 

laivų į Lietuvą ir Lenkiją, patenkmti. 
Siunčiu pinigus doleriais . • . # 

į Lietuvą, Lenkiją ir Rusi- Didysis parapijos choras 
ją. Važiuojantiems į Lie- nutarė laikyti savo metinį 
tuvą parūpinu pasportUs išvažiavimą, rugpiūčio 4 
ir kitus dokumentiiš. d., Springbrook parke. 

Mūsų krautuvė didele ir ; •.......
pilna visokio tavoro. Lai- Yra galimybė, kadSKe- 
kome vyrams^ moterims nandoah’e uždės kitą mar- 
tvirtus ir plačius čevety- §įįnjn dirbttive, kuri duo
tas,- Jaunimui gražiausių t 350^™^^. 
Šilkiniu marškinių . L?. . "r » •Moterims Šilkiniu drestaJVieta V™ vlsais atvSjms ; MKrautuvė Itdara frva- tinkama, tik dabar reiks- 
karais iki 9 valandos. . hngas kompanijos oficialų 

Prašom aplankyti mus. sutarimas. Miesto biznie- 
Petras Bartkevičius lriai stengiasi pagelbėti 

AMERICAN DRY GOODS k«npahijoms nždčti dirb- 
STORF tavęs, kad Shenandoan’e 

078 No. Main Street, mergaitčms bfitų daugiau 
MONTELLO, MASS. I darbo. ' “Pūtis”.

SODAUECIŲ Iš VAŽIA- 
VIMAS

Sodaliečių metinis išva- 
Į šlavimas įvyko sekmadie-

imti gatvekarį N. 9 ant 
Arch St., kuris eina į pie
tus South 4th St. ir važiuo
kite iki.Wharton. Arch St. 
yra 1 blokas į North nuo 
stočių. .

Kongreso Rengimo 
r Komisija.

tyvų mišių.' Buvo vienas 
pilnas (bus*as) mergaičių, 
bet gaila, kad tik vienas 
bus’as, tebuvo, nes yra 
gana daug sodaliečių pri
pildyti tris arba keturis 
bus’us.Tie kurie važia
vo turėjo labai malonų lai
ką. Vieta labai graži ir 
vanduo plaukti buvo labai 
geras.

Kartu su mergaitėmis 
važiavo Dvasios Vadas ku
nigas Keidošius ir svečias 
kun. Salkavich, Po pietų 
atvažiavo daugiau svečių, 
tai yra, musų Klebonas 
kun. Lietūvnikas, kun. Du- 
binskas ir svečias kun. Ge- 
dras. Dar vėliau atvyko 
kun. Mėndelis ir muzikas 
ponas Oižauskas. Mergai^ 
tės gi grįžo apie 8-tą va* 
landą. /• . .

Mergaitės, kurios darba
vosi, kad šis išvažiavimaš 
pavyktų, buvo tai: panelė 
Marcelė Strazdauskaitė ir 
panelė Anastazija Stre- 
meikiutė. Jos labai malo
niai priėmė atsilankusius 
svečius. .Dėkojame joms 
už gražų pasidarbavimą.

Iškilmingas šv. Onosap* 
vaikščiojimas įvyks liepos 
26-tą; mūsų parapijos baž
nyčioje. Ryte įvyks iškil
mingos šv. mišios, o vaka
re bus mišparai. Taipgi bus 
dvejos mišios prie Šv. O* 
nos parapijorikų intenci
jai, kurios aukavo tam 
tikslui, šioje parapijoje y- 
ra daugOnų,. tai tikimės, 
kad Atsilankymas į pamal
das bus gausus. Athena.

ŽAIDIMAI

Liepos 28 d. loš Provi- 
dence su Norwood, Nor- 
woode; ' •

Lowell žais su So. Wor- 
cester, So. Worcestery;

Worcester su So. Boston 
— So. Bostone.
? Rugpiūčio 4 d. Lawren- 
ce su Providence — Provi- 
dence; Lowell su Worces- 
:er, — Worcester; So. Bos
ton su So. Worcester —So, 
Worcester.

Mergaites, kurios darba
vosi, kad šis išvažiavimaš

Telefonas :Plazal350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

. 423 S. Paca Street .
BALTIMORE, MD.

CHIS.B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotoja*
\ .687 S. P&ca ŠL

Baltimore, Md.
IjajdotavSsė patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 475-4100-4150 ir 
aukščiau

Tel.-—South 0088

z

z *te

Charlestown Navy Varde 
sužinojo, kad su '* tuo 
“Knights of Lithuania” 
tymu žaisti tai nėra juo
kai. Sport.

_ ___ NBPASIRODfi _ £

Praeinam sekmadieny L\ 
Vyčių 17-tos Algirdo kuo
jos tymas turėjo žaisti su 

: uowellio Vyčių kuopos ty
mų, kaipo nariai N. A. Vy
čių apskričio Baseball Ly
gos^ Bet Lowellieciai ma- 
jyt pabijojo South Bosto- 

riieeitį ir visai nepasirodė. 
Buvo susirinkę daug gra
žios publikos, f ypatingai 
lietuviško jaunimo Šio Žai
dimo pažiūrėti. Kad publi
kos visai neapvylus Vyčių 
tymas pasidalino į du ty
mu ir turėjo gana įdomų 
ir smagų žaidimą savo tar
pe. Metikais buvo Preski- 
iiis ir Tamulis. Umpire-es 
Battastini. Žiūrėtojai tu
rėjo gana daug juoko. -

VYČIAI SUPLIEKĖ 
DĖDĖS ŠAMO TYMA

Praeitam pirmadieny, So. 
Bostone, Columbus Sta- 
diume, L. Vyčių Tymas 
žaidė su Dėdės Šamo ty
mu, tai yra, Navy _ Yard 
jūreivių tymu i§ Charles* 
town’o. Vyčiai juos negai
lestingai .supliekė, padary
dami 15 apibėgimų prieš 
"šeilėrių” 6. Vyčių tymo 
metiku buvo Klimas, gau
dytoju Marksas. Bušmo- 
nąs padarė “home run” su 
dviem ant <*beisų”f. žaidimo 
žiūrėjo apie 500 žmonių 
minia. ’ *•

. Tai dabar ir Jungt. Val
stybių jūreiviai esantieji

SYKES & SYKES
P. A. Mykęs ir B. U. Syku 
LIETUVIAI ADVOKATAI

' OfiiMt
SANB0RNBLO0K 
681 Wuhington St 
NORW00D, MASS.

• Tel. Nonrood 0330 
Gyvenimo vieta: 
82 Walnut Avė, 

Tel. Norwood 1020

DUNDULIS LUNCH
r Lietuviška Valgykla ~

Gamina skanius ir švieŽiua
j valgius

atdara: ;
Nuo 6:80 ryto iki 12:80 vakaro

1118 Washington St.,
i Norwood, Mum.

EDW. V. W»R1UOW 
,(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Waihlngton St 
N0RW00D/MAS9. 

j TEL. Norwood 1508
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005

TeL 8368

ADAM WAITEKUNAS
: LIETUVIS GRABORIUS
Virš 13'metu, kaip tarnauja 
Lietuviam Montello ir apylin- 

■. ’tSe- .
Laidotuvių Įstaiga:

124 Ames St., Brockton, Mass.
Gyvenimo vieta:

25 Enterprise St., Brockton

MORRIS JUDE STORE
Lietuvis Savininkas

Užlaiko Vėliausios Mados
ČEVERYKŲ . KALIOŠU - ŠLIPIŲ

Vyrams Lietuvių, išdirbtus
OVER GLOBĖ ČEVERYKUS

Darbinius ir Šventadieninius
1152 Washington St., 

Norwood, Mass.

Svarbus Pranešimas
Kurie atvyks pas mus $u savo automobiliu J 

parsivežti ledo, tas gaus DIDŽIAUSI LEDO ŠMO- į 
TĄ už 10c. ir 15c. '

brotherhood ICE & COAL CO., 
Montello St. priešais ugniagesius.

* Montello, Mass.

&

^5scs?s^uj5?^

GOODYEAR TIRES

M1*WEATHER 
43% langar

Galima dabar nusipir
kti Goodyear Tires A- 

■ mooo gasalmo stotyje, * 
kampas Ames ir Malu 
St, Montello, Mass. Po- 

„ nas D1 Šimkus lietuvis a- 
genias.

AMOOOGAS STAITON, 
Kampas Ames ir Malu 

Street#
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ŠTAI DIDELĖ PROGA MODERNIZUOTI. PAGERINTI IR

PADIDINTI savo namus visais žvilgsniais

ŠIUO BIRD HNANCE PLANU

■%

k

Bito & SON, Ine., yra biznyje jau nuo 1796 m. ir metams bėgant augo, didėjo ir stiprė
jo Visais bižniO žvilgsniais sykiu su šiuo kraštu - Suvienytomis Valstijomis,

$ios organinaeįjos biznis, Manįeriai * krautuvininkai yra temenu Bito f’ĮHAMCĖ C0B 
PORATIOPt. Mas atsakome už pardavėjus ir garantuojame, nes mes žinome; kad jie darbš
tus ir tinkamai patarnauja. Mas iš savo pardavėju - krautuvininkų rbikšlmijamš, kad jų 
darbas butų atsakantis. S ■■ y''

z

i'j

■ I

i
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Pristatykite Kambarį
. ■>■ ■'; ' •■'■ • ; A v •- ■ •■

* Kada yra daugiau vietos, vi
suomet svečiai yra jaugiau pasi
tenkinę. Naujam šeimynos na
riui taipgi reikalinga platesnes 
vietos.

Irengkite ęxtra vanai kamba- 
rj, ir žaislams. Viskas patogu ir 
mažai kainuoja.

Apdenkit Naujai Stogus
Geras stogas suteikia puikią - 

Išvaizdą visUm namui. Geras sto
gas duoda namams apsaugą il
giems metams. Naujas Bird už
dėtas stogas vasarą pridengia "**

• nuokarŠcio — žiemą —nuošai- 1 
čio. Gerą£ stogas palaiko vieno
dą tempei-ątūrą. Mod»u, atsakan
tis stogas yrą puikus Investmen- 

tds. ’ . ../ <_ • -

Padalinkite namą apmusdami 
iŠ lapko sienas Bird materijolu. ? 
Neręikes tuomet jo inoliavoti ir 
tuomi sutaupysite daug išlaidą. 
Bird' apmušamas materijolas ; 
taipgi apsaugo puo ugnies.

Pristatykite Piazą :
Vartokite Birdš inaterijoią 

stogams, sienoms apdengti, įia- 

muŠalą ir sienoms lentas. Birds 
grindims lentos ducida puikią iš* 
vaizdą ir yri labai ekonomiškus- 
Taigi, pirkite viską išKirtis.

b

A

4 M s
> 
i 
1>

Į

r

stogas
RYN08 IR VAMZDŽIAI
SIENŲ APMUŠIMAI

: PASTOGE
MIEGAMAI KAMBARĮ AI t
maudynes
VIMTUVB 
prie angis (porchi 
Rusią
GARAŽAS *

BIRD ART BRIC SIDIUfi 
BIRD’lNSfJLATED BRIC siding 
BIRD INSULATIMGB0ARD 

’ BIRD NEPOMET WALLB9ARD

N

* 
■»
* 
į

Mš 
* 
>*

bird plastk cEMBfrr
BIRD EMŪUl PllRTS
BIRD uom BflOF COATIIK

r
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t
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(IDAfiGM A N’Q RPArkTAM UElvkJoDl JLHLiv D-DKUUA1VIv
69-73 NORTH MONTELLO STREET
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Rytinių Valstybių Žinios ...
X

l MAGDALENA 
VANAGIENE

Mirt liepos 13 d,, 1935 m., 
fereoklyn, M. Y.
’ (HkUmhigąi palaidota Ito* 
po* 16 d., ii iv. Jorfio p*r, 
tainyčiog su 3 iv, miniomis 
> surista. laike pamaidą 
ifafojo vargoninkų choro). 
(Palaidota iv. Jono kapuose. 
4 Paliko dideliame nuliūdi
nt savo mylimą vyrą Igna-

2 sūnui; Joną Ir Antaną; 
f dukteris: Luciją, Petrone- 
n ir Emiliją; 8 žentus: Ka- 
’ffanierą Vorą, Praną Gabalą 
Jtatone ir Selvestrą Seimą- 
^ą Argentinoj; Marčią Vale- 
Hją; 2 broliu. Lietuvoje Juo- 

ir Joną ir seserį Katari- 
iaą. Viso paliko 11 anūkę, ir 
kitus gimines.
* Nors tu, brangi motinėlė 
atsiskyrei iž mūsą tarpo, bet 
Mrdyje mūsų pasiliksi amži
nai. Perdaug tu mus numy
lėjai, kad t&ve galėtume pa
miršti. Gal ir mus nepoilgo 
paŽauks po vieną pas save 
iugžčiarfeis, tad mūsą per- .. 
taskyrim&s tik laikinas yra, 
’ Baikis, brangioji mamyte, 
Aoje 8vetimoje’žalyje,omū
sų Ugdytojas tebūna tau 
gafisstingas.

Huntmę, 
IGNACAS VANAGAS, SŪ

NŪS, DUKTERYS ir 
. ŽEKTAII

j. Kavaliauskas; jaunimą 
tvarkyti pakviesta kun. P, 
p. Kariūnas ir K. žalnie- 
raitis. Parados vedėju T. 
Kubilius,’ Vietinis advoka- 
tas. .

Parados lėšų padengi-

EW BRITAIN, CONN.
ANKSTYVA MIRTIS 
uiępos 11 d. tapo palai
kai a. Mariutė CUciųtė, 
Kukus 21 metų amžiaus, 
są savo gyvenimo laiką 
vo silpnos sveikatos ir 
ntriai kentėjo savč li- 
s vargelius, palaidota 
šv. Mišiomis, kurias at

gavo kun. P. P. Kartonas 
. Andriejau^ par. bažny- 
>je, Šv. Marijos airių ka- 
iosę. . ■’
Laidotuvėse dalyvavo 
Mirtingas būrelis jauni- 
5 ir senesniųjų. Paliko: 
liūdime tėvelius ir už sa- 
; jaunesnę sesutę. Laido- 
venas mandagiai patar- 
ivo graborius A. P. Kar
das. Tebūnie amžina ra- 
ybe Mariutės vėlei! , 
Šiomis dienomis, Šv. Al
iejaus bažnyčioje, tapo 
[žieduota keturios pore- 
5, iš kurių ‘ “jauniausia”, 
ivo tai J. Navickas apie 
> metų amžiaus, našlys su 
. ArmalaviČiene, 54 me- 
į, našle.
RENGIASIPARADAN 
Liepos 27 M., i vai. pp. 
ėw Britaino miestas ren
kasi minėti 300 metų su- 
iktį Connecticut valsty- 
js įsikūrimo. Visos šiame 
įieste gyvenančios tautos 
ra užkviestos dalyvauti 
Modoje*.
Lietuviai irgi ruošiasi 
trodon. Jau turi užkvietę 
f a te r buri o lietuvių jau- 
uolių bubninkų beną? su
dedant! iŠ 80 asmenų; da
gaus lietuvių legijonie- 
u,4-tąs postas. Bus suda- 
rat ii maršuotojų lietu* 
■ta ir amerikoniška vė- 
m, irtt \šio8 parados 
fctisija atideda iš Šių 

)ės pirminin- 
hm. A. Vaš- 
Bkas V. Vi- 
Bpirminin- 

rašt. J. 
liniukas

*&ų: Ga» 
A Klebonas® 
U«; pirmifl 
ikinas; vice’. 
■i A. Mičiūnal 
btaimavičiud

rinkos vėliavos spalvos 
Ženkleliai, kurie platinami, 
Verta kiekvienam lietuviui 
Įsigyti ir dalyvauti para
do je. Pąsirodykime kita
taučių akyse susipratu
siais ir organizuotais lie
tuviais.
’ ■ Parados dalyviai turi su
sirinkti ne vėliau kaip 12:- 
30 vaL po pietų šeštadienį, 
Park gatvėje prie lietuviš
kos salės. /

LIEPOS 14 D.
Baug New Britainie- 

čių ir Šv. Cecilijos choras, 
su savo vadu K. Žalnierai- 
Čiu bei kun. P. P. Kartonu 
buvo nuvykę į trilypę ge
gužinę, kuri įvyko New 
Havene. Grįžo visi pilni 
gražių įspūdžių. New Ha- 
venieČiai labai . svetingi ir 
uolūs darbininkai. Ypatin
gai gražų įspūdį į dalyvius 
darė chorų švelnūs balsai 
bei Waterburio jaunuolių 
orkestras. Priklauso gar
bingas padėkos žodis New 
Haveno visai komisijai bei 
jų Dv. Vadui kun. V. Kar- 
kauskui. X M.

f

*

KUN. ANTAtfAS'šVEDAS

WATERBDRY SAV1NGS BANK
WATERBURY, CONNECTIOUT F

Brooklyn Office g

Watarbury’o Satings Rankos Brookbn’o Skyrius gali aprū- B 
■.! > pinti tavo visus bankos reikalus. J

< f Tos pačio* bankos knygutes, kurias gavote nuo Waterbury į 
': Savinga Bank galite naudoti Ir Brooklyn’o Batikoje. Taipgi įį 
! • turime; . »

U

IĮ- ■

Providence, R. L yra viena jauniausių Naujosios U A DDICnM.lf C A DMY U I 
Anglijos lietuvių parapijų. Šiomis dienomis parapijai nftlliiiuUIVAĘAnii i j ĮliJr 
daug džiaugsmo, nes susilaukė pirmojo iš savo šmo- —.
nių kunigo. Tai kun. Antanas švedas, ; v • Liepos 17 dieną, Šv. Var- 

Kun. A. švedas gimė13 d. rugpiūČio m. 1909 m. do draugija minėjo musų 
Providence, R. L čia jisai išėjo pradžios mokyklos didvyrių Danausar Girėno 
mokslus ir buvo įstojęs į vietinę high school, Kun. dr, t dviejų metų sukaktuves.
J. Navicko raginamas išyyjko į Tėvų Marijonų naujai $ valandą ryte Dievo Mo- 
kuriamą lietuvišku kolegiją Hirfedale, UI. Čia jisai bai- finos Sopulingos par. baž- 
ge high school ir kolegijos kursą. Vyreęnybes buvo pa- nyčioje įvyko iškilmingos 
siųstas į Montrealio garsiąją sefninariją įšeiti filoso
fijos mokslų. Baigęs filosofiją, buvo pasiųstas į Ro
mos Angelico universitetą, kurį baigė pereitą birželio 
mėnesį.. ' . \ .. "*'S’

Liepos 28 d. šv. Kazimiero bažnyčioj^ įvyks kun.
A. Švedo primicijos. Tai bus pirmosios ir paskutinės 
šioje bažnyčioje kunigo primicijds, nes už mėnesio lai
ko tikimasi jau persikelti į naują kun. Vaitekūno sta
tydinamą puikią bažnyčią. •
' Kun. A. Šveduizteks darbuotis Tėvų Marijonų pla

čioje dirvoje, kurioj jiems tenka dirbti įvairus Ameri-
... .......... '■ --- .........-—.i"..     .i. ,....,

CHRISTM A8 IK VACATION CLUB8 « 
TRAVELEE’S OHECKS »

FOREIGNDRAFT8 |

I “ Ateikite me» jtmtf patarnausime, kaip ir ienoje Bankoje,—įl 

793-7^7 Bank St j

p. J. Katelis. Pradėta Lie- 
tuvos himnu, p. varg. Mo
deliui vadovaujant. Turi
ningas kalbas pasakė kun.
L. Vaicekauskas, Vice- 
Konsuląs P. Baužvardiš, 
adv. K. Povilauskas ir J. 
Valaitis. Kalbų tarpuose 
sudainavo solo p. Slekai- 
čiutė. Taipgi dainavo vyrų 
choras; akompanavo p. 
Slekaičiutė.

Padaryta- rinkliava dėl 
Dariaus ir Girėno pamink
lo. Aukavo .šie: Po $1.00— 
J. Katelis, K. Povilauskas, 
S. Gudas, O, Matulienė. Vi-

so su smulkiais surinkta 
$9.34. ^Kap. Mitchell buvo 
atskridęs prie svetainės ir 
padarė triukus. Salėje ant 
estrados buvo iškabinti 
mūsų didvyrių paveikslai 
ir jię papuošti tautinėmis 
spalvomis.

Baigiant programa Bal
tos Lelijos choras sūdai* 
navo Lietuvos himną. Visi 
skirstėsi į namus paten
kinti tos dienos programa. 
Rengiant šias iškilmes la
bai grašiai pasidarbavo 
pp. J. Kątilius, A. Gerulis, 
J, Šlekaitis ir kiti. Bap.

ATPLAUKIA FREDERIK 
vm

ir

Liepos 17 dieną, Šv. Var-

gedulo šv. mišios,- kurias 
atnašavo kun. L. Vaice
kauskas. Vakare Šv.Var* 
do draugijos svetainėje į- 
vyko patrijotinė progra
ma.
\ Programos vedėju butfo

Lietuvių mėg s t a m a s 
Scandinavian - American 
linijos Frederik VIII lai
vas, išplaukė iš Čopenha- 
geno liepos 19 d. su 190 
keleivių. Į New Yorką pri
bus liepos 29 d. Paskui vėl 
išplauks į Europą rugsėjo 
3 d. Taigi, . kurie norite 
vykti į Lietuvą, dar galite, 
suspėti važiuot šiuo laivu.

Jei kiekvienas gautų, ko 
trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas? ■■

kos lietuviams darbas. Kum A. švedui linkime geriau
sio pasisekimo jojo pirmuose Kristaus vynyne žings
niuose.

l

VIENATVEI AS SUTIKIU DRAUGYSTE

^Ulch^Slhihc

IATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūžies Šei

mynos skalbimų - plovimo 
darbus ■

Telefonai:

< Tel. 755

JOSEPH S. IMU
DANTISTAS .

476MainSt„

NĖW BRITAIN, CONN.

Tols žavėtinas vakaras pajivaiinat, gįį;
• o Vincas turi dirbti. Atrodo, vargule 

busiu vienut-vi»na par valandas.**
r *Lucky yr« pagalbias mui pkmiau. 

Geru u£rirūkym« ir g»ra • įmyga, 
turifcf prašalinti nuobodumą.**

' • :^***^«
gyjpr: :-- :JT

* J
k • • . . n ' LA* :^: T is.;x^fž:-^ŠaSiŽAiii

VIENATVĖJ AŠ SUTEIKIU 
t.

DRAUGYSTĘ. Aš ESU JOSU 

GERIAUSIAS DRAUGAS, Aš 

ESU JOSU LUCKY STRIKE.

sJSSal

KAS SVARBIAUSIA, TAl‘ KOKS TABAKAS
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

AMKARLONAS
Graborius ir Balsamuotoj&s

Pilnai 4prisiruoSę8 patarnauti
kuoReriausiai diena ir naktį 
visiems Conneęticut Valstybes 

Lietuviams. *
716 Stanley.Si-arba . . 

278 Chestnut St.
Tel. NEW BRITAIN 675 R.

< Tel. 6-1088

JONAS SEKYS
. ItIBTUVIŠKJL 

KUUTUVl ~ AGBITŪRA
VLsoklij rubų vyram*, valkam* 
lalvakarChi ir ptalfU siuntimo 
sioatūr*. Darom* visokia notarė 
nlai įgaliojimai, raštai. Par4*yin«- 
jamillethvliki Ulkraesalirknygo* 

Užeikite ir būsite patenkinti
488 Bmfc SV Hartford, Om.

NOTARY Telefoną*:
PUBLIC ST*« 2-5043

mm. b*iia$
GRABOBIUl

. SW Ortad Stnvt, 
. BROOKLYU, N. Y.

Puikiai t**-
taatea myUMba* *•
mat Nuttadta* ntafa) teita 
kttta pa* mw* Patamvima m
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