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želio 1 dieną įvyko pirmas
naujai susiorganizavusios
LDS. kuopos susirinkimas,
kuriame išrinko valdybą.
LDS. kuopos valdybą su
daro šie: Dvasios Vadas
kun. Feliksas Norbutas;
pirmininkas Petras Jan
kauskas; vice - pirminin
kas Petras Amšiejus; pro
tokolu raštininkas Petras
Svirskas; fin. rašt. Ado
mas J. Šaukis; kasierius
Adolfas Musick. Nariais
M. Vencius, Jonas Jurge
levičius, Marijona šilanskienė ir V. M. Mockevi
čius. Nutarta organizuotis
ir neduoti bedieviams že
minti lietuvių vardą sve
timtaučiuose.
Rap.
PRIERAŠAS: Džiaugia
mės, kad Haverhill lietu
vių kolonijoje išdygo LDS.
organizacijos ku o p e lė .
Sveikiname jus brangūs
broliai ir sesutės, darbi
ninkai ir linkime jums
Dievo palaimos jūsų kil
niuose katalikybės ir lietuvybės darbuose.
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LITHUANIAN
Semi-Weekly News
Published every
Tuesday and Friday

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.^TENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
EINA NUO 1915 METŲ
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Prancūzijos Kabinetas Atsistatydino
SVEIKINAME

■

SOCIALISTAI PASIĖMĖ tas Sarraut ir jo koalici
VAIRĄ
i nis ministerių kabinetas
Streikas Plečiasi; Strei- atsistatydino, kad užleist
kuoja 400,000 Darbininkų vĮetas naujam socialisti

Kun. Dr. Jpną Navicką, M.I.C. pirmąjį, Mariana_______
niam kabinetui.
polio KolegijošJRektorių ir Tėvų Marijonų Kongrega Paryžius — Bal 4 —1 visoJe šalyje prasidėję
cijos Vadovybę 10 metų Marianapolio Kolegijos įkū-1 Šiandien premieras AlberStreikuoja apie
•400,000 darbininkų. Darb
rimo sukaktųjų proga.
Telaimina Aukščiausis Tėvo “Navicko ir • Tėvų
Ma- I TEISMASI PANAIKINO daviai sako, kad streikai
-- yra revoliucinio pobūdžio,
MINIMUM ALGŲ
rijonų švietimo ir auklėjimo darbą mūsų išeivijoje.
ir kad streikieriams vado
ĮSTATYMĄ
LDS. CENTRAS ir
vauja raudonieji komunis
“
DARBININKO
”
REDAKCIJA.
---------------- -------------------------------Washington, D. C. — J. tai, kurie nori išjudinti
kad galėtų
ITALIJA A
O DA- _____
AIŠKĖJA
JUO
____
ODOJO LE-|V. Aukščiausis Teismas darbininkus,
padaryti
perversmą.
Ko
LYVAUTI T
_____ ___
AUTI- GIJONO
ŽM<IOGŽUDYS- panaikino dar vieną dar- munistai atsisakė įeiti
į
NEJE DAR
TĘS
bininkams naudingą įstaKONFE-----------tymą, būtent, New Yorko ministerių kabinetą. Nau
RENCI
premieras socialistas
Detroit, Mich. — šiomis valstybės minimum algų į- jasis
Blum atsirado tarp kūjo

L

v •

t

Geneva —
io 4 — dienomis prasidėjo
ap statymą. Teismas tai pa
priekalo, nes streikai ir
Italijos delegacija gavo iš klausinėjimas Juodojo Le darė 5 balsais prieš 4. ir
Prancūzijos finansinis su-

„
giono 13 areštuotų ir kal Dauguma teisėjų pareis- smukimaJs
l privesti
- prie6 kruvinos
tinamų žmogžudystėse na ke, kad mmimum algų į- valstybę
residijiudi laužą
laužą pavienių
pavienių vni;npi5nc.
rių. Tūlas Dayton Dean statymai
J J_______
prisipažinęs, kad jis nužu asmenų teisę laisvai derėtis
ir
susitarti
darbinin

dęs Charles A. Poole, 32 m.
KATALIKIŠKOJI SPAU
amžiaus WPA darbininką, kams su darbdaviais.
DA YRA GALINGIAUnes taip jam buvę įsakyta Kadangi ir keliolika ki- ŠIA PRIEMONE KOVOpadaryti. Kiti 12 kaltina tų valstybių turi minimum JE PRIEŠ KOMUNIZMĄ,
prieš algų įstatymus, tai šis
bė^spręsti Italfios - Ethio-" mųjų protestavo
SAKO ŠV. TĖVAS
Dean išdavimą.
Aukščiausiojo
Teismo
pįjos ir šaukėjų klausi į Jung. Valstybių prokusprendimas, kad ir netie Vatikanas, — Sekmadiemus.
■
roras
pareiškęs,
kad
jis
ži

sioginiai, paliečia ir tų nį, gegužės 31 d. Šv. Tėvas
X
Juodojo Legiono valstybių įstatymus—skel- Popiežius Pijus XI minėjo
Tarptautinėje Da r b o nojęs
konferencijoje svarbiuoju veikimą metai atgal, bet bia juos nekonstitucmiais. savo 79 metų amžiaus suklausimu ^rį įvesti 40 vį. neradęs įstatymo, kuriuo
-------------kaktuves. Šv. Petro bazilijan(jų darbo savaitės plie- remiantis būtų buvę gali KAS BUS PRIIMAMAS Į koje įvyko iškilmingos pano įr geležies, audimo, in- ma sulaikyti tų teroristų LIETUVOS PILIETYBĘ maldos. Dalyvavo 22 tautų
žinerijos, anglių kasyklo- veikimą.
--------- —------------ atskiros katalikų akcijos
se ir viešųjų da
Kaunas — Pilietybės į- grupės ir šiaip minios
gose.
Romos įsak
nedalyvauti Tarptau ėję Darbo
Konferencijoje.- Spėjama,
^ad Italija atsisako dalyyauti konferencijoje dėlto,
ArMeS,tinf r®1KalauJa
S: 1

KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
Šv. Petro parapijos (So. Bcston, Mass.) klebonas ir
LDS. Centro Dvasios Vadas, birželio 2 dieną minėjo
savo 20 metų kunigavimo sukaktuves. Jojo parapijiečiai ir prieteliai, birželio 7 dieną, Romuvos parke,
M“XTPStibankietą SaV° mylimą ir SCT‘

Kun. P. Virmauskis įšventintas kunigu birželio 2
1916 metais, Šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone,
“DARBININKO” VAJUS dieną,
Šventimus
suteikė J. E. Kardinolas O’Connell. Mokėsi
UŽSIBAIGĖ GEG. 31 D.
Šv. Laurino kolegijoje, Kanadoj ir kunigystės šešių
Kadangi vajaus peržiū metų mokslus baigė Šv. Jono Seminarijoje. Pirmas išrėjimo knygų komisija su kilmingas sv misiąs atnašavo Sv Roko lietuvių par.
sirinks penktadienį, tai va bažnyčioje, Montello. Tuoj po šventimų J. E. Kardinojaus rezultatai bus paskel las O’Connell paskyrė kun. Virmauskį į Šv. Petro liebti ateinantį antradienį.
tuvių par. (kurios jis dabar yra klebonu) vikaru. Čia
Vajaus Vedėjas. kun. Virmauskiui labai trumpai teko darbuotis, nes
J. E. Kardinolas jį paskyrė į paįrusią Lavvrenęe Šv.
-u.
Pranc«škaus"Iietuvių parapiją klebbntrr
HARTFORDE
mose” paskelbta, kad sve- tinėms
maldininkų miLawrence kun. P. Virmauskis labai sunkiai dar- ŽEMES BANKAS MAŽINA
PROC.
UŽ
PASKO

timšalis
gali
būti
priimanioms.
Tarp
kitko Šv. Te
bavosi iki 1929 metų. Čia jis rado labai mažai susipra
Hartford, Conn. — Bir- mas į Lietuvos pilietybę vas pareiškė:
LAS
tusių lietuvių katalikų. Dauguma buvo suklaidinti ir
P2jjci^a areŠta‘ jeigu: 1) jis išgyveno Lie-i
pasidavę
nezaležninkų
ir
bedievių
įtakoje,
kurie
vedė
“Pirm visako budėki
I
vo
Walter
Thompson, 68 ĮUVOje foe pertraukos ne
So. Boston, Mass. —
griežtą
gnez.i.ą ir
ii nekultūringą
neigimuiiiigą kovą
jmjvu, prieš
pncs kun.
nuu. Virmauskį
vuuiausn.^ vv Kaunas
— ----- -- — Pasirašius
--------- .—su
—į
te, saugokitės komuniz
Ketvirtadienį, geg. 28 d. kaipo kunigą ir susipratusius lietuvius katalikus. Be- svec*U degtukų sindikatu m. amžiaus Bostono advo- mažiau kaip 10 metų, 2)
katą uz_ pardavinėjimą ka- jei turi nuoiatinį darbą ar mo pavojaus ir jo viliuLDS 1-ma kp. laikė savo
dieviai
nezaležninkai
ne
tik
žodžiais
vedė
kovą,
bet
susitarimą,
Žemes
sykių serų be leidimo Con- versią( kuriuo gali išlaiky- gingumo, netikrųjų pra
mėnesinį susirinkimą, ku
našų, svajojančių apie
riame daug buvo kalbėta jie ne kartą kėsinosi ant jo gyvybės. Kun. Virmaus- nas už paskolas 1 P™
procen‘. necticut bankų depart-;^ saVe ir savo šeimą, 3)
negalimus
dalykus, kad
__ ± bankas
v_ ,__ -__
Teisėjas Baldvvin jeį jįs nebuvo teismo bauLietuvių Dienos reikalu, kis drąsiai siekė tikslo: statė tos kolonijos suklaidin- x._
tu. Kadangi
yra iš-, mento.
,
tiesą
suvienijus
su me
kuri įvyks Liepos 4 d., Ma tų žmonių širdyse bažnyčias ir naują bažnyčią prie davęs paskolų 125 mil. Ii- - "
stas kalėjimu arba sunkes- lu”, kalbėjo Popiežius.
-Ja^į
rianapolio Parke. LDS 1- Bradford Street. Bet jam neteko užbaigti bažnyčios tų, tuo būdu visi debitolkl ?3’000’ kad ?? ne bausme, ir 4) jei jis su- į
Popiežius palietė ir katama kp. išrinko tai dienai statymą. Bažnyčios vidaus statymo ir įrengimo dar riai, sumažinus ]_paskolų negatetų uzsistatyti ir is- mokgj0► už įpilietinimą
'
likišką
spaudą.
Ctt. vvtzt eiti be teismo.
vipnkar
sekančius darbininkus, ku bas teko atlikti dabartiniam Lawrence lietuvių par. procentą, laimės tper
vienkartinį 5.000 litų mo
me-----------------“
Raginu
ją (katalikišrie darbuosis prie stalų: kleb. kun. P. Jurui.
tus 1.250.000 lt. Palūkanų UŽMUŠĖ NORWOODIETĮ kestį. Ypatingais atsitiki i ką spaudą) visados būO. Siaurienę, M. Kilmoniu
mais V. R. Ministeris, su- !' ti katalikų akcijos gasumažinimas
pradės
veikti
1929 metais išvvksta į Lietuvą kun. V. K. Taškū ------------automobilių
ka
tę, J. Zaikį, E. Marksienę, nas, Norvvoodo Šv. Jurgio par. klebonas. Įvyko klebo nuo liepos 1 d. Nuo to lai
sitaręs su Teisingumo Mi-'1 lingaja pagelbininke”,
tastrofoje
E. Janušonienę, St. Griga- nų permainos. Kun. K. Urbonavičius, tuolaikinis Šv. ko iš ūkininkų bus imama
nisteriu, gali įpilietinimo pareiškė Popiežius.
D. Averką, A.
navičių, —
mokestį sumažinti arba vi Baigus kalbą, dalyvavę
vietoj 5 proc. metinių tik
Peldžių, K. Neuronį, A. Petro nar. (S. B.) klebonas, dėl silpnos sveikatos pra 4, o iš miestelėnų vietoj 6 Norwood, Mass. — Bir sai nuo jo atleisti.
želio 4 dieną, apie 3 vai.
iškilmėse dvidešimts trys
Zaletską, J. Kumpą ir V. šo J. E. Kardinolo jį skirti į Norwoodą. J. E. Kardi proc. 5.
ryte,
prie
High
St.,
Westi
kardinolai linkėjo Popie
nolas prašymą išklausė, o į Šv. Petro par. paskyrė i
Valatką.
woode
du
automobiliu
su

žiui “ad multos annos” —
kun. P. Virmauskį klebonu.’Jis ir čia uoliai darbuoja- kams’j’rmfestelėnams’šios
Waterbury, Conn. — J.
simušė ir vieną žmogų, Iš sukurstytos vietelės, ilgiausiųjų metų!
w
sumažintos palūkanos už būtent, John S. Rae, 41 m.
Totilas, LDS 5-tos kp. raš si sielų išganymo darbe.
prašant ir sutinkant,
Kun.
Pranciškus
Virmauskis
yra
nuoširdus
ir
pasję pradėtos taikyti jau amžiaus, gyv. Prospect St., man
tininkas, praneša, kad L.
jo0• Eksc.
M.| 25,000 DARBININKU
Vyskupo M
D.S. 5-ta kp. Lietuvių Die duosnus LDS. organizacijos ir jos organo “Darbinin- nuo pereitų metų.
!Norwoode
užmušė,
o
kitus
McAuliffe,
Hartfordo
dieSTREIKUOJA ANTVER-------------nai išrinko sekančius dar ko” rėmėjas. Taigi šių 20 metu kunigavimo sukaktutris sužeidė.
cezijos paskirtas esu kle
PE, BELGIJOJ
Į
------------- •
bininkus: Pr. Šiopį, U. vių proga sveikiname savo Vadą ir Šv. Petro parapi- I F
bonu
į
Šv.
Kazimiero
pa

« 11 ORUI HJ HIR I U LIETUVIŲ ŠEIMA TARP
Lutkevičienę, P. Jokubaus- tos kleboną ir prašome Aukščiausiojo ji stiprinti sveirapiją, 323 Greene St.,: Antverpas, Belgija —
NEGRŲ
ką, Z. Karalių ir J. Ber katoie. kad jis dar ilgus metus galėtų darbuotis KrisNew Haven, Conn.
i Dokų darbininkų streikas
notą.
taus Vynyne.
Kun.
M.
A.
Pankus
į iššaukė ir kitų šakų darDraugija Užsienio Lietu- P. S. Kiti laikraščiai ma-!bininkus
• Lawrence, Mass. —Gau
į streiką. Streiiš Brata žinių nuo kun. Pr. M. Marijona Uždavinvtė. fred. TEISMAS PANAIKINO “Rytas
nyrąs ” praneša,
Praneša kad
«aa jJ. viams
vmu® Remti gavo
u »
- pasinaudoti šia žinu- kieriai reikalauia pakelti
Juro, kad Lawrence LDS 10-to skvr. raštininkė pra-; DAR VIENA NAUJOS E /y^. T^f. Matulionis,ir atmainvtu antrašu akas ir pagerinti darbo
70-ta kp. yra išrinkusi 7 nešė L. Dienos komisijai, i DALYBOS ĮSTATYMĄ Kat. Veik. Centro pirmimų laišką. Šalūnų
šeima, siuntinėti laikraščius bei.salvgas. oucmuu
Streikuoja virš
- a
a
darbininkus.
įninkąs jau grjzo isšv.; kurią sudaro 4
koresBondenci1as vesti.
125.000 darbininkų.
kad Norwoodas smarkiai
Žemes ir dabar vra Vatika- iau dešimts metų gyvena
*
Norwood, Mass. — P-lė ruošiasi ir organizuojasi
rrrr^t _____
vykti i Lietuvių Dieną* Washington, D. C. —Šio- ne. Jis vyr. KVC. valdybai Brazilijos negrų_ kaime. J
...
Taipgi Fed. mis dienomis J. V. Aukš- atsiuntė telegrama, kuria artimiausią kultūros cen--Darbininkų Radio Programa
traukiniu.
Skyrius yra išrinkęs kele- čiausis Teismas panaikino praneša, kad rūpinasi lie- ,trą yra apie 500 kilomettą darbininkų.
j Kongreso priimta ir prez. į tuvių kat. spaudos skv- rų. Per tą dešimtį metų
šeštadienį, birželio 6 diena, 2 vai. do pietų iš
LIETUVON .
Cambridge. Mass.—Cam-, Roosevelt pasirašvtą taip riaus reikalais. Pasaulinė- jiems netekę skaityti jo- WCOP
radio stoties, Boston, Mass. vėl išgirsime Darbridge koloniia visu štur- i vadinama miestų bankru- ie kat. spaudos parodoje kio lietuviško laikraščio ir
Per
Vatikane. GaiimaT daik- jie visai neturi supratimo, bininkų Radio programą, kuria išpildys muzikos mo
mu or^anizuoiasi. Cam- ujimo įstatymą,
tas, kad Ganytojui pasi- kas dabar darosi Lietuvo- kytoios d. Marijonos Treinavičiutės mokinės ir pati
DARBININKO hride-iečiai važiuos busais.į
j
seks sėkmingai visus ne- je. Tik visai atsitiktinai mokytoja. P-lė Margareta Grybaitė, solistė - dainininIš Cambridee kolonijos'
LAIVAKORČIŲ
sužinoję Draugijos Užsie- kė ir p. Monika Spizio, solistė-dainininkė sudainus kedirbs apie 10 darbininku. LENKAS PAŠOVĖ LIE- susipratimus likviduoti.
TUVĮ
POLICININKĄ
Kaip
iš
privačių
šaltinių
nio
Lietuviams Remti a- lėtą dainelių.
Laukiama žinių ir iš kitų
----------teko sužinoti. J. E. vvsk. dresą, jie parašė laišką.
Gerb. Radio mėgėiu prašome pasukti savo radio
kolonijų.
Varšuva — Lenkų pasie- Matulionis Vatikane išbus kurialne prašo jiems siųs- ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių lietuviškų dai
A. Peldžius.
^F^TAF^ZVinA'
Rene. Kom. Pirmininkas. nio sargybos korporalas kiek ileiau. Mat, birželio ti knygų, laikraščiu ir ne nelių ir muzikos, šeštadienio programa skirsis nuo
k GEDAUS
praneša, kad jis pašovęs n^džioi Šv Tėvui Pirui tuvių kalba vadovėlių, nes kitu programų tuo, kad jos dali išnildvs mūsų jaunos,
l^ĮVAI
VVashington, D. C. — lietuvį policininką, kurs, XI sueiga 80 metu am- augą iu šeimos vaikai ne I talentuotos p-lės muzikos mokytojos M. Treinavičiu
Ketvirtadienio ryte, birže girdi, neteisėtai ėjęs per žiaus. Ta prora jam prisi-|turi iš ko lietuvių kalbos tės mokinės.
Negru
tarpe
lio 4 d. staiga mirė dėl šir sieną Lenkijos pusėn Su- statvs viso n?šaulio kat. mokytis.
Gerb. Draugijų ir Organizacijų vadovybės ir biz
dies atakos Joseph Wellin- valkų šone. Girdi, pašau- skciios vadai Tam iu. rei- siaučia visokios ligos, gv3tt>W
gton Byms, 66 m. amžiau. tasis policininkas turėjęs kia manvti. bus ir Lietu- venimas esąs labai sun- nieriai, norį pasiskelbti šeštadienio programoje, pra
J. V. Atstovų Buto kalbė pajėgų grįžti atgal Lietu- vos KVC pirmininkas, kus: visi jie dirbą kavos šomi savo skelbimus priduoti prieš šeštadienį, birže|lio 6 dieną.
vos teritorijon.
i vysk. Matulionis.
plantacijoje.
tojas.

VISI RUOŠIASI METOW
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VYČIŲ TYMVI PASIKĖI
TE GILIUKAS

1VAIRB3 SKELBIMAI
RSIAKALBIAI

STANLEY’S RADIO SHOP

L. Vyčių 17-tos Algirdo
Inž. Stasys Beleskas, Sav.
343 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
kuopos baseball tymas, ve
damas jauno ir garsaus at
BAKERY
leto, Juozo Zapusto, buvo
Sveikinu
Savininkai:
puikiai pradėjęs savo sezo telių lošimas. Providence ŠARKIS KUMŠČIUOSIS
J.
Trosas
ir P. Gelžinis
25 D. BIRŽELIO
ną — laimėdamas iš eilės išėjo laimėtojais. Abu ra
Kepa Iš geriausios rūšies miltų
Nuoširdžiai sveikinu D. G. Tėvą, Daktarą kunigą 5 žaidimus. Bet, kažkodėl teliai labai gerai lošė. Lo
juodą lr baltą duoną. Reikalaukite
jau trys mėnesiai prabė krautuvėse North Brighton Bakery
•Joną Navicką, Amerikos lietuvių kolegijos pranašą, giliukis pasikeitė. Štai geg. šimo rezultatai: 6 prieš 2
duonos su raide “S”.
kūrėją ir vedėją dešimties metų sukakties kolegijos 28, žaizdami So. Bostono Providence L. Vyčių rate Mūsų Šarkis tiž kelių sa- go kai susikūrė mūsų palio
naudai.
vaičių
vėl
pasirodys
rinrapijoj
jaunimo
klubas,
stadiume,
su
Mt.
Hope
ty

North Brighton Bakerv
įsikūrimo ir jo rektpriavimo proga.
gėj.
Jau
sutartys
pasirakurio
vardas
yra:
Nekalto
mu,
iš
Roslindale,
kurį
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
Jausdamas kolegijos reikalingumą, Tėvas Dakta
LABDARINGAS BA šytos jam dėl kumštynių Prasidėjimo Katalikų kluprieš
kelias
dienas
buvo
Tel. Stadium 8411
ras stojo vienuolynan, baigė aukštuosius mokslus, or
LIUS PAVYKO
birželio 25 d., Fenway Par- bas. Mes turime apie 40
supliekę
12
to
2
ėmė
ir
ganizavo lietuvius, persikėlė į lietuvių vienuolyną, pralaimėjo 4 to 2. LDS.
ke, Bostone. Šį sykį jis su- narių, ir taip pat baseball
skelbė misijas, telkė būsimai kolegijai priėtelius, ug metinėj gegužinėj vėl visai
sitiks su jaunu sensacin- ratelį, kuris jau tris svedė jaunąją inteligentų kartą, ir tapo pirmu kolegijos nesitikėdami, pralaimėjo Geg. 23, Lietuvių salėje gu kumštininku iš Pacifi- timtaučių ratelius supliebalius, kurio pelnas
rektoriumi, — atsiekdamas savb didžiaUsį užsibrėži- Providenco Vyčių tymui įvyko
buvo skiriamas sušelpimui ko pakraščių, būtent sukę. Pažymėtina, kad visi
(KASPARAS)
mą.
santykiu 6 to 2. Trečiadie I pašalpos reikalingų stu Phil Briibaker, iš Kalifor- ratelio nariai yra lietuviai,
Linkiu, kad Viešpats Dievas ir žmonės padėtų ny, prieš tūkstantinę mi dentų - klierikų iš So. Bos nijos. Kumštynės bus 10 Tat jei, kuris lietuvių raGRABORIUS
Šarkis
vėl
bandys
telių
norėtų
lošti
su
mūsišTėvui Navickui ir toliau šioje gražioje apšvietos ir nią, M St. stadiume žaidė tono. Balius puikiai pavy roundų.
494 E. Broadway,
. t
t
su So. Boston Ali Stars ko. Žmonių buvo pilnos abi parčdyti, kad jo lietuviš kiais, meldžiu rašyti šiuo
South Boston, Mass.
tikybos srity kultūrinti Amerikos lietusius.
Tepadeda Dievas mums visiems būti vienos min tymu ir pralaimėjo 5to 3.1 salės.
Office: Tel. S. B. 1437
Viršutinėj griežė ka kumštis dar nesurudi- antrašu:
Bet
reikia
tikėtis,
kad
mū

Peter A. Shakalis
ties kolegijos rėmimo būduose.
Stevens orkestras, o apa jus.
Res. 158 W. 7th St.
sų
sportininkams
pasiseks
167
Washington
St.
tinėj
Usavičiukai
ir
kiti
Res.:
Tel. S. B. 3960
Senas pažįstamas,
i
nusikratyti
tą
pralaimėji

Cambridge,
Mass.
jaunuoliai, kad griežė lie
Patarnavimas dieną ir naktį.
Kun. Pr. Virmauskis.
mų “džinksg” (jiiix) ir jie tuviškus šokius net visa aVažiuokime į Lietuvių
tuviai ruošiasi važiuoti į vėl visus pradės pliekti,! pylinkė skambėjo. Bufetas
IŠVAŽIAVIMAS IR
Dieną,
liepos 4, bus’ais. Vi
kain pliekė
nliekč iš pradžių.
nradžin.
darė gerą biznį ir manau,
Romuvos Parką, Montello, kaip
BANKIETAS
si
iš
anksto
rezervuokite
Sport.
kad pelno gerokai liko. Ba
Mass., į Šv. Petro lietuvių
vietas,
pasipirkdami
iš an
liuje dalyvavo lietuvių iš
Sekmadienį, birželio 7 d. parapijos metinį išvažiavi
ksto tikietus pas šiuos asLIETUVIS GRABORIUS
So. Bostono kolonijos lie mą. Apart to tą dieną lie Darbininkų Gegužinėje, Lowell, Maynard, Worces- LDS. N. A. Apskričio ir
409 1VINDSOR ST.
tuviai iškilmingai pagerbs Rbmuvos parke, Montello, ter, Norvvood <Canton ir Moterų Sąjungos N. A. “enfe: Antaną Zįvecką,
CAMBRIDGE,
MASS.
savo kleboną kun. F. A. Mass. L. Vyčių 17 kp. ra kitur. 'Tai vis p-nios Ja-1 Apskričio Gegužinė įvyksIAleksandrą Plekavicių,
Prieš
lietuvių
bažnyčią
čienės sukvies t i! rugpiūčio 16 d. š. m., Pa- ^ny Powell -Norton
Virmauskį, jo 20 metų ku telis lošė su Providence L. nuškevičienės
Ofiso Tel. TROivbridge 7880
Vad landos
Teko patirti, kad
langos Darkė.
parke, Šv.
Šv. PrancišPranciš- §quare garage ir Petrą
Ofiso Tel. KIRkland 9221
MUZIKAS nigavimo sukaktuvių pro Vyčių rateliu." Tai buvo svečiai.
Šakalį.
Namo Tel. TRChvbridge 6434
šio
baliaus
iniciatorė
bukaus
liet.
par.
Lawrencė,
pirmas
L.
Vyčių
Lygos
raga- .
RAPOLAS JUŠKA
Bus
’
ai
išeis
nuo
CamSąžiningas ir Rūpestingas
vo, tai mūsų kolonijos Mass. (Methuen, Mass.).
Kaip girdėti, ne tik So
bridžio
Lietuvių
bažnyčios
PATARNAVIMAS
darbščioji
bitelė
—
Mari-1Į
šią
dviejų
Naujos
AngliBostono lietuviai ruošiasi
7:30
A.
M.
Taigi
suspėsi

Moko muzikos, piano pagerbti kleb. kun. Vir
jos
organizacijų
Apskri

jona Kilmoniutė, “Darbi-,
ir dainavimo. Specia- mauskį, bet lygiai Brock- Tuojau paduok užsakymą užsi niiiko” vajaus žymiausi čių gegužinę kviečiamos me dalyvauti šv. mišiose,
nauja, puikų STEWART- kontestantė. Jai labiausia visos LDS ir Moterų Są Marianapolyj.
Kvieslys.
Tel. South Boston 0815
leš pamokas duoda tono ir Stoughtono lietu sakant
WARNER RADIO.
jungos
kuopos.
Yra
prašo

viai, kur ktih. Virmauskis Mes priimsime mainomis Tams pagelbėjo Januškevičiai, ir
vaikams.
prieš įstojimą į Seminari tą seną radio arba gramafoną ir Pr. Tuleikis. Baliuje dar mos tą dieną savo paren JONAS BATES išdirba
Adresas:
ją gyveno ir Lawrence lie atrokuojam nuo $10.00 iki $30.00. bavosi : Brazauskas, Šei- gimų, savo kolonijose ne iš geriausios rūšies mėsų
Graborius - Balsamuotojas
98 Tonawanda St.
tuviai, kur kun. Virmauš- Stewart - Warner Radios yra kienė, Janušonis, Siauris, turėti, Tbet skaitlingai da-1 skilandžius, dešras, bekogeresni
tuomi,
kad
pasiekia
toliau
kis ilgus metus klebonavo. už kitus ir nedaro tiek braškėji Geležinis, Savickas, Zalec- lyvauti dvilypėje geguži nūs ir t.t. pagal lietuvių Patarnavimas dieną ir naktį
Dorchester, Mass.
skonį.
kas, Traškevičius, Marke- nėje Palangos parke.
Skaitlingas komitetas, mo.
Tel. COLumbia 8053
Fanerai Home ir Bes.
Rengėjai.
i kuris yra iš So. Bostonie Mes duodame išsimokėjimui ir lionis, Urbonas ir būrys
Jonas Bates, 327 Dor
564 East Broadvvay,
čių susidaręs, nutarė kun. pristatom į namus už 59 mylią i sumanių šeimininkių, ku
chester St., So. Boston.
So. Boston, Mass.
Virmauskį pagerbti su- tolumoj nuo Bostono ir įtaisome. rių visų pavardžių neteko PARSIDUODA dviejų
ROLAND
KETVIRTIS
&
CO.
šeimynų
namas
ir
trečia

ruošdami šaunų bankietą 322 W. Broadway, So. Boston. sužinoti.
PARSIDUODA gražus 6
me aukšte 3 kambariai ir kambarių namas ir 2 akeRomuvos Parke. Bilietai į
Tel. SOUth Boston 4649.
Taigi, žmonės besisve toiletas. Karštu vandeniu
bankietą vienas doleris asčiuodami,
besilinksminda apšildomas. 2 karų gara- riai žemės, 1 mylia nuo
Prisiekęs Advokatas
Steniui. Visąs pelnas iš I Tel. So. Boston 0823
mi, šiame - baliuje, atliko džius. Neša rendos! $135 į miesto. Parsiduoda labai
INU.
ankiėtd eis parapijai.
LIETUVIS DANTISTAS
nejučiomis naudingą dar mėnesį. Gera vieta. Par pigiai, nės savininkas iš
LIETUVIU SKALBYKLA
Norintieji bankiete da
t bą —
sušelpdami keletą duoda labai pigiai — važiuoja Lietuvon. Kurie Skalbiame ir prosiname visokius
lyvauti
privalo
iš
anksto
Veda visokias provas. Daro vi
Mes paimame ir prista
I
klieriku studen- $11,500.00. Įmokėti $3,500. norite pigiai įsigyti lau drabužius.
pasirūpinti bilietus, nes I Arti Municipal Building Į vargingų^
sus legalius dokumentus
kuose gražų namą, kreip-j tome drabužius visur, kaip tat:
Uz
pagar-nn
—
.
•
tų.
Už
tai
padėka
ir
pagar00. Atsišaukite į “Darbi- kitės dėl informacijų į Į So. Boston, Cambiidge, Brighton
vietoje bus sunku jų gau iI 525 E. Broadway, S. Boston Į
|„
817 E St. (kampas Broadway)
ba
priklauso
baliaus.
ruoiAko”'adminiŠtracih?
Dorchester lr kitur. Pamėginkite
ti. Bilietų galima gauti į
“Darbininko” administra ir patyrsite, kad gaunate patarna
Ofiso Valandos
šėjams, kurie pasišventė
South Boston, Mass.
pas komiteto narius arba į Nuo 9 iki 12 rytę ir nuo 1.30 iki Į dėl kitų.
vimą už pigią kainą.
ciją, 366 W. Broadway,
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-j
Telefonas: Šou Boston 2732
pas koimteto iždininką Dr. 5susir uždarytas
7-9
Ellery St., So. Boston
So. Boston, Mass. (5-9-12).
subatos vakarais Ir|
Baliuje Buvęs.
Tel.
So. Boston 2923
Namų: Talbot 2474
C. J. Landžių - Seymour.
nedėld lenini s, taipgi seredomis nuo Į
12-tos
dieną
uždarytas.
REAL
ESTATE
Rep.
PARSIDUODA
INSURANCE
Taipgi nirimu ir Z-Ray
P-nas Alfonsas Pocius,
Montelloj
parduoda buCONSTABLE
i buvęs “Darbininko” admi
Justice of the Peace
černę ir grosernę, namas
Visokios rūšies apdrauda ir tel- 7 kambarių su naujausiais
nistratorius
kiek
laiko
at

Lietuvis Dantistas
singas patarnavimas.
gal pirko savo biznį Mon
(GRIGALIŪNAS)
įtaisais ir 2 karų garaLAIKRODININKAS
598
E.
Broadway, So. Boston
tello, Mass. Jis dabar yra
džių. Priežastis pardavimo
Tel. Šou. Boston 1761
ADVOKATAS
savininkas
bučernės ir
— savininkas išvažiuoja į
Residenee:
Parduodu įvairiausios rūšies
(GAUNAUSKAS)
grosemės,
56
Sawtelle
A120
Marine
Rd.,
So.
Boston
598 East Broadway,
kitą
miestą.
Yra
didelis
SO. BOSTON, MASS.—
auksinius ir sidabrinius daik
Tel. So. Boston 2300
ve. Linkime jam geriausio Namų tel.: Šou. Boston 2483. sodas su 21 vaisiniu me tus. Taipgi ir pataisau.
SO. BOSTON, MASS. Trečiadienį, birželio 10 d.,
414 Broadway, So. Boston
pasisekimo naujame biz- a
Parduoda
Tel. 1761
Room 3 tuojaus po vakarinių pa Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
-...................
-EJ džiu ir daržas.
I
rtyje.
Tel.
S.
B.
2805-R
=
labai
pigiai.
Norintieji
pir
maldų, Šv. Petro par. sa ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų lr
366 W. Broadway
Residenee:
LIETUVIS
kti rašykite adresu: Dar
16 Thomas Pk., Tel. S. E. 1048 lėje įvyks bendras visų nuo 6 iki 9 1. Vakare, šventą dieną
SO.
BOSTON, MASS.
pagal susitarimą.
SPORTAS
bininkas I-A, 366 West
Bostono lietuvių kataliku
—.......... ;■....
Broadway,
So. Boston,
veikėjų, draugijų valdybų
Ketvirtadienį,
gegužės
Išegzamlnuoju akis Mass.
ir išrinktų Lietuvių Dienai
Tel. So. Boston 3520
Tel. So. Boston 2660
priskiriu
akinius
28 d. L. Vyčių 17 kp. rate
darbininkų svarbus susi
kreivas akis atitieLietuvis
Dantistas
lis lošė baseball su Mt.
rinkimas, kuriame bus ap
sinu ir amblijonišSŪNŪS
L St. LIQUOR STORE
i
koše
(aklose)
akyse sugrąžinu
Hope
A.A.
rateliu,
ColumDARBININKO NAME
tarta Lietuvių Dienos rei
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
I bia stadiume, So. Bostone. i Šviesą tinkamu laiku.
866 Broadway,
Parduodam geriausius įvai
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
kalai. Todėl nuoširdžiai vi
J. L. PAŠAKARNIS, O. D. II
Vyčiai
pralošė.
Metiku
riu
rūšių
TONIKA,
DEG

BALSAMUOTOJAS
sus
kviečiame
dalyvauti.
Bouth Boston, Mass
251 W. Broadvvay, So. Boston buvo B. Preskinis, gaudy |i 447 Broadway, South Boston i
TINE,
ALŲ
ir
VYNĄTURI NOTARO TEISES
------ š 3-člojo skyr. Fed. Valdyba.
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo toju
r 'v
B.
Balčiauskas.
B.
254 W. Broadvay, So. Boston
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
1:30 Iki 6 lr nuo 6:30 iki 9 v. v.
Tel. Šou. Boston 2590
Gorčiais ir Bačkomis. Visą U.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. Preskinis padarė “home
S.
firmų
ir
užsienio,
pasirinki

113
Ames
St., Brockton, Mass.
Telephone
Sabutomis nuo 9 iki 6 vai. vakarė. run”.
mas didžiausias ir įvairiausias.
Tel. Brockton 390
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APLANKYKIT LIETUVĄ!

Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
reikalais kreipkitės:

Nedaliomis nuo 9 iki 12 vėl. dieną.
..... ... (Pagal sutartj) .

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius
VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
nuo 2 iki 4 popiety, nuo 7 iki 9 vak.

tel. South Boston 2712
534 East Broadway,
tarpe G ir H Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

SO. BOSTON
1058

TRIJŲ DRAUGIJŲ
PIKNIKAS

BAY VIĖW

Liepos 19 dieną Moterų
Sąjungos 13 kp., Lietuvos
Dukterų draugija ir Kazi
mieriečių Vienuolyno ir Akademijos rėmėjų skyrius
rengia pikniką. Rengėjai
prašo kitų draugijų tą die
ną savo piknikų nerengti,
□ec atvyKti
bet
atvykti jį trijų araudrau- l
gijų rengiamą pikniką lie
pos 19 d.
Sąjungietės.

NOTOR SERVICE
STUDEBAKER
Automobilią ir Troką
Agentūrų.
Taisome visokių lšdlrbysčitj auto
mobilius. Taisymo ir demonstraci
nio vieta:

1 Hamlin Street
ir E. Eighth St.
60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
karininkai

POKItlAMS,
VESTUV fi M S,
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Frlstatom greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2537

MEAT MARKET

PETER KISIEUS
339 Dorchester St.,
(Corner Middle St.)
So. Boston, Mass.
Geriausia lr Sviežianaia Mčsa
Žemos Kainos, Uždyka pristatome.

Greitas Patarnavimai.

Tel. Trovbridge 6330.

DARBININKO** LAIVAKORČIŲ

Agentūra
366 BroAdtfay, So. Boston, Mass.

JOHN REP8HIS, M. D.
(REPŠYS)
LtĖTtJVlS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

Tel. SOUih Bdšiott — 2680

278 Harvard 8trest,
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

GET YOUR. STICKER EARLY!
FREE INSPECTION

----- at the ----NORTON

SOUARE GARAGĖ

Tel. KIRkland 9221
413 VVindsor St., Cambridge, Mass.
Prieš Lietuvių Bažnyčią
JOHN J. POWELL, Sav.
Official Brake & Liglit Statlon No. 3(X)54

<oc. and np —

—motor tuned np.

Gauk

DACėMOTOR
KVOO PAIITS Co.
Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIUS
TeL 8OU Boston 3735
Tel ŠOU Boston 9620

280 BR0ADWAT, SO. BOSTON.
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Sijoje PflnplPS ŠŠ. Garbei.

Darbininkų Gegužinė Gražiai Praėjo
Tradicijinė LDS. N. A.
Apskričio Darbininkų Gegužinė, gegužės 30 ir 31
dd., Romuvos parke, Montelio, Mass. gražiai praėjo,
Nors oras buvo pusėtinai
šaltokas, bet pavasario
gamta
vyliote
vyliojo
kiekvieną
darbininką į
puikų Romuvos pušyną.
Gegužės 30-toji, tai bu
vo generalė Gegužinės die
na. Jau apie 12 vai. vidu
dienio automobiliais, kaip
tiltu liko užtiestas “parking” laukas. Žmonių mi
nia apsupę viršukalnį ir
salę, taip-gi baseball sėdy
nės užpildytos sporto žiū-,
rėtojais. So. Bostono ir
Providence, R. I. Lietuvos
Vyčių rateliai energingai
rungėsi. Providencieči a i
išėjo laimėtojais santykiu
6—2. Tai buvo N. A. Lie
tuvos Vyčių
Apskričio
baseball lygos atidarymo
pirmas žaidimas.
Salėje šokiai dykai. Nuo
4 vai. iki 6 vai. tęsėsi mė
gėjų pasirodymai.
Mėgėjų programos vedėjas Pranas Jenčiūnas per-

3. :

Procesijoje dalyvavo ir
vikaras kun. J. Plevokas.
Po procesijos gerb. klebo
nas pasakė atitinkamą paX^asėpan^ėsMpsS?Sovimas Panelės ŠŠ. Statulos
ir su ŠŠ. Sakramentu Pa
laiminimas.

Pirkite Kailinius Dabar!

statė ištisą eilę įvairių
mėgėjų-artistų. Pirmą dovaną laimėjo p-lė Julė IGeriausia pirkti kailinius dabar, kada yra žemos kainos
voškiutė; antrą — W. Li
glis; trečią — E. Arbinas.
Ateinančią žiemą kailiniu kainos labai pakils — bus daug
brangesni negu dabar. Jei dabar Tamstos pigia kaina kailinių
Pasibaigus mėgėjų prog
nenusipirksite, tikrai gailėsitės. Dabar pirkdami Tamstos su
ramai prasidėjo šokiai ir
VAKARAS
taupysite daug pinigų.
tęsėsi iki 10:00. Šokiams
Jei Tamstos pirksite kailinius dabar, gausite uždyką “ sto
grojo puikus orkestras.
Sekminių vakare para
rame
”. Iš vaultų kailinius galite atsiimti į 10 minutų.
Apie dešimtą valandą
pijos salėje, parapijinės
kun. Juozapas Petrauskas
Jei Tamstos gyvenate 100 mylių Bostono apylinkėje, para
mokyklos alumnai persta
šyk atvirutę p. Koraičiui, o jis atvyks su kailiniais į Tamstų
parodė gražius kalbamus
tė veikalą “Teta iš Calinamus, kur galėsite pasimierūoti jais ir pamatyti kaip atrody
paveikslus. Tai buvo dy
fornijos
”. Veikimas nepa
site gražiuose kailiniuose. Taipgi Tamstos įsitikinsite, kaip da
kai rodomi paveikslai.
prastai gražiai išėjo. Vabar yra kailiniai pigūs.
Kiti skyriai programos,
I dovavo surengime ir išmo
Bernardas J. Koraitis
vyko lygiagrečiai atskirai.
kime vaidinti Seserys mo
Tai buvo laimėjimai bei
kytojos.
P-lė A. Koraitytė
asmeniški susipažinimai
Iš priežasties šilto oro,
ADRESUOKITE LAIŠKĄ
senesnių bei suaugusių.
žmonių
neperdaugiausiai
Laike vakarinių “check AR ATVIRUTĘ ŠITAIP:
P-lė A. Koraitytė
sako: į buvo atsilankę. Alumniedance” šokių darbavosi:
Mr. Bernardas Koraitis
“Parašyk atvirutę I. J. Fox, o čiai pelno padarė virš $20.
Kaz. Jakavonis, p-lė Julė
I. J. Fox, Ine.,
p.
Koraitis asmeniai atsilankys
♦11 WASHINGTON STREET
Česnauskaitė, M. Kaman
su dideliu kailinių pasirinki
411 Washington St.
GRADUANTŲ
mu’’.
BOSTON------- MASSACHUSETTS
dulis, S. Mačinskas, Pr.
Boston, Mass.
PIKNIKAS
Jenciunas, Vincas Valat
ka ir p. Kališius.
XXXXX3iXXXXXXXXXXXXXXXyXXX3atXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3ac<XXXXXXXXX^^
Birželio 1, visi aštuntojo
Gegužės 31 d. jau nuo
X
skyriaus
mokiniai turėjo
vidudienio priūžė pilnas
išvažiavimą
į
Reve r e
parkas pėščių vietinių
Beach. Automobiliais juos
Brocktoniečių ir automo
KAS
GIRDĖTI
LIETUVIŲ
nuvežė
ir parvežė gerb.
biliais iš įvairių kolonijų.
klebonas
ir Adomas Overaukština. Žmogus, kuris
Geg. 30, buvo bus’as iš So.
KOLONIJOSE
ka
graborius.
Visi mokipriešinasi
Bostono, gi geg. 31 d. bu
krikšičonybei,
.........
- _.................. - J!* niai turėjo daug malonaus
priešinasi žmonijai, nes
vo bus’as iš Lynn.
.... '
7* laiko. Grįžę dėkojo gerb.
Sekminių
šventė
šioje
krikščionybė — Katalikų
Judėjimas parke didelis
Vasarinė Ekskursija
I
kepa,
kopūstus
verda,
žo- klebonui už puikias pikparapijoje
praėjo
iškilmin

Bažnyčios mokslas įsako
ir sekmadienį geg. 31 d.
džiu
iš
paskutinosios
ruoninke vaišes.
* Buvęs,
Buvęs.
Patarnavimas svečia m s gai. Visi bažnyčios alto mylėti savo artimą. Tikras
šiasi,
kad
parapijai
pada

riai
buvo
papuošti
gėlė

krikščionis negali neapkę
taip-gi puikiai suorgani
rytų daug pelno.
mis.
Keturiosdešimts
vai

7:30 VAL VAKARE
CICERON Į SIDABRINU
sti savo artimo, nes jam
zuotas.
kučių
priėmė
Pirmą
Šv.
JUBILIEJŲ
Sekmadienį,
birželio
7
pats Dievas įsako mylėti
Per abi dienas prie lai
PIRMA ŠV. KOMUNIJA
Komuniją,
kurie
buvo
įdieną,
parapijos
salėje,
I
savo artimą kaip pats sa
mės išmėginimo darbavo
—
_
Ciceros lietuvių parapivairiai
auklėjami.
Viena
Marianapolio
Kolegijos
ve.
si — Benis Tamulevičius,
Sekminėse
j
a
, kuriai vadovauja kun.
mergaitė
buvo
iš
protes

studentai suvaidins kun.
.
A. F. Kneižys, p. Laurutis,
p. Pocienė, Elena Liudie tantų tėvų. Trečdalis vai- ! Pereitos savaitės pabai K. Urbonavičiaus išverstą aPį?. 30 berniukų ir mer- p. Juškaičio pusbrolis, —
sv. kun. J. Vaičiūnas šiemet
nė, Rozalija Eitavičiutė, kų buvo iš namų, kurių tė goje, švenčių proga, dau į lietuvių kalbą Kardinolo ?aiclli .Prle™e
Wiseman
’
o
dramą
“
UžKomuniją.
Jėzaus
Nukrybirželio 13, švęs Sidabrinį
vas
arba
motina
yra
atšagelis lankėsi pas savo giAdomas Česnauskas.
Per abi dienas prie val Ię nuo tikėjimo. Šios pąra; ^ines iš kit ‘miest TafD. slėptoji Brangenybė” ir žĮu?t° Seserys labai gra- Jubiliejų. Kiek tenka girgių svečiams patarnavo: pijos klebonas džiaugiasi j ir iš Detroito buvo iš- komediją “Nėra Pinigų”, žiai juos prirengė. Begalo dėti, rodos, žada ten vykti
Lubeikai j Chica- Visi vietiniai ir aovlinkės graz4 įspūdį darė vaikelių jr dalyvauti kun. P. Juš*
Margareta Mazgai i e n ė, suteikęs Pirmą Komuniją i* k
lietuviai kviečiami daFy- atVdu? susitelkimas.
kartis ir kun. K. Urbonątokiam
gausiam
būriui
Agnieška Vaičiūnienė, K.
T.
,v.
. . gą, p. Lenkaičiai į Grand
Gražų pamokslą, progai vičius. Jiedu žada keliauKvieslys.
Rapids ir kiti į kitus mies- vauti.
Jenčiunienė, Petronėlė Pi vaikučių. .
tinkantį pasakė klebonas ti automobiliu. Tuoj po išleckienė, Ieva Barkauskie dar ir dėlto, kad vaikučiai itus. Is Clevelando buvo
kun. P. Juškaitis. Po mi- kilmių vėl atgal grįžta,
buvo
gerai
išmokinti
tikė

nė, Marijona Tamulevičie! atvykę p. Brazai pas šios
NEW YORK — KLAIPĖDA
šių
visų vaikelių tapo nu- nes birželio 21, bus vainė, Rozalija Balevičienė, jimo dalykuose. Mokė parapijos kleboną. P-nas
(Per Gothenburg-Stockholmą)
imta paveikslai.
j kūčių parapijinės mokykAgota Kodičė, Klara Vai merginos mokytojos. Už Brazas
Clevelande turi
II
--------i los užbaiga — graduation;
tat
klebonas
savo
pamoks

čiūnaitė, Liudvise Palikriaučių šapą ir krautuvę PARAPIJOS PIKNIKAS
le
ragino
vaikučius
savo
GEGUŽINĖ
PROCESIJĄ
' o birželio 28 didelis parakauskienė, Aldona Sabaiir
norėtų
atidaryti
krauvisj
eambridgiečiai
]au
.
čiutė, Ieva Bubulienė, Ka- Pirmąją Komuniją pir tuvę Detroite, jeigu tik -jęį- a įr rengrįasį- prįe para-; Geg. 31, pirmą valandą pi jos Piknikas. Linkėtina
miausiai aukoti sau, pas- gautų gerą ir mokantį
zvs Čiurbulėnas.
siu’ pi jos
3kanti siu_ pikniko, kurs įvyks j po pietų visi mokyklos laimingos kelionės,
vaikučiai dalyvavo proce- 1
Cambridge’ietis.
- Prie nėrimų darbavosi^9 tėveliams ir savo vimo darbo managerį. Ma
’
Palangoje
Methuen
Lawmokytojoms.
Šv.
Komuni

Ekskursiją vadovaus p. VI. Petras Tūbelis, Kazys Vai ja yra centras mūsų tikė lonu girdėt, kad lietuviai! rence, birželio 28, sekmaprasimuša moksle ar tai1 dienį.
Mučinskas, Švedų Amerikos Li čiūnas, Steponas Kašėta,
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. J. Balevičius, Kazimieras jimo, sako klebonas. Pa profesijoje, ar biznyj.
Prie
įžangos
trįs
laimės
šalinkime
iš
mūsų
bažny

Lietuvių Laivakor Pileskas,
Julius Baronas,
GRABORIUS - UNDERTAKER
— geros ir gražios dovačių Agentų Sąjunga Amerikoje
Kazys Grisras, Alek. Gu- čių Švenčiausiąjį, tai ir
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
reckas ir Stanislovas Gri- krikšičonybė dingtų; žmo Jaunimo draugija savo nos. Pasirūpinkite įsigyti
nės grįžtų į Dagonybę. Tik susirinkime nutarė suren tikietų, kad laimėti dova
DROTTMNGHOLM .... Biržulio 10 ganavičius.
SO. BOSTON, MASS.
f 258 W. BROADWAY,
DROTTNINGHOLM ...... Liepos 11
Adomas Česnauskas viena krikščionybė daro gti pikniką parapijos nau nų.
f
Telefonas SOUth Boston 4486.
GRII'SHOLM ....................... Liepos 25
gerą žmonijai; ji duoda dai. Mes nei kiek neabejo Gaspadinės renka aukas, i
daug
darbavosi
per
visą
Kt'NGSHOLM ............... Rugpiūčio 18
apšvietą žmogui ir jį iš- jame, kad jaunimui pa valgius gamina, pyragus t BROCKTONO OFISAS:
laiką prie įvairių darbų.
Tel. Brockton 4110
t
Platesnių žinių suteiks ir parduos
vyks, nes kur tik jaunimas
Leonardas
Kumpa,
šv.
laivakortes visi mūsų autorizuoti lai
Montello, Mass.
pirmininkė. Lai it 16-18 Intervale Street,
vakorčių agentai ir visos š. A. L. raš Roko par. skirtas
pirmi kad nieko netruktų svečių darbuojasi, tai visuomet dalicijos
tinės.
būna geros pasekmės. Ta minga parapija turėdama
ninkas - šeimininkas dir patogumui.
Šios didžiulės Gegužinės me susirinkime buvo pa tokius jaunuolius.
SWEDISH AMERICAN LINE bo visą laiką su savo au
154 Boylston St., Boston, Mass.
visa
našta ir rūpesnis te duota vardai šešių jau
tomobiliu ir prižiūrėjo,
ko pakelti kun. Juozapui nuoliu, norinčių įsirašyti į
Šią savaitę įvyks Susi l
Petrauskui.
Jis
dirbo
nuo
šią
draugiją,
bet
nuo
geguvienymo
‘
"
_-.x
1 * * " 1 1_
v* »i • i—
•
• • susirinkimas.
_ _ • i ••v* Vi
_•
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES ankstyvo
ryto ligi vėlybos žės iki liepos mėnesio ši si nariai privalo į šį susi
Stogų taisytojams, Mūrininkams ir Namų
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir nakties su automobiliu ir draugija naujų narių ne- rinkimą ateiti.
Savininkams
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke** apsi “movies” aparatu.
priima, nes vasaros prog-----------moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai Visiems darbininkams ir rama jau sutvarkyta. PirPirmas parapijos pikni Atidariau sandelį pilną “supplies”: Pitch, Gravel,
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, Tėveliui Petrauskui pri- mas jaunimo išvažiavimas kas Simono darže, BeechRoofing Paper, Plaster, Cement, Sand.
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
klauso nuo šv. Roko par. j įvyks pabaigoje šio mene- nut Grove jau surengtas.
WHOLESALE IR RETAIL
ir LDS. N. A. Apskričio šio.
Visi kviečiami dalyvauti.
Nuvežam arba patys galit parsivežti.
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET nuoširdus ačiū.
Šios parapijos piknikuose
Vaikučių katekizacijos visuomet malonu dalyvau
Svečių matėsi iš įvairių
48 Crescent Avenue,
SO. BOSTON BUILDING MATERIAL CO.
Povilas Baltrasiūnas, Sav.
kolonijų. Atsilankė 1—
ti. Tai gera proga linksmai
kun.
;
mokyklos
balius
pavyko,
Telephone Coiumbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120
So. Boston, Mass.
K. Urbonavičius, vietinis Dalyvavo arti du šimtai pašokti, padainuoti, na ir 379 W. Broadway
29 Savin Hill Avenue,
Tel. ŠOU 0630
kleb. kun. J. švagždvs, vaikučių. Dėl taip mažos geriau susipažinti. Lietu- Į
DORCHESTER. MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
kun. P. M. Juras, kun. Pr. parapijos, tai buvo daug, viai, visi į Šv. Petro para
45 Hampden St.,
918 E. Broadway
Virmauskis,
kun. Kemėžis nors čia yra tėvų atšalu pijos pikniką, birželio 14
PAVASARIS IR VASARA
Tel. HIGhlands 4855
iš
N.
J.,
kun.
J. Skalandis, sių nuo tikėjimo, bet savo dieną.
Telephone South Boston 9367
ROZBURY. MASS.
Reikia taisyti namus, nes pataisius, ilgiau laikys.
kun. J. Vaškas iš Maria vaikus leidžia į bažnyčią.
napolio, Brolis J. Banys iš Vaikučiams, kurie nepra
Mūsų krautuvėje galima gauti visko, kas tik reikalinga
Thompson, Ct., “Darbinin leido nei vienos praktikos
prie'namų taisymo, nes mūsų krautuvė vraz didžiausia ir se
ko” red. A. F. Kneižys, L. ir gerai išlaikė kvotimus
niausia South Bostone.
KRIKŠTYNOS
D.S. N.A.A. pirm. J. Kum buvo įteiktos dovanos,
Dabar specialiai nupigintam
Gegužės 17 d. gerai ži
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖ pa, muz. R. Juška, muz. Taipgi buvo įteiktos dovakainom parduodam
DRAUGIJOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
P. Sakas, adv. Veracka su nos mokytojoms, ypač Ni- nomų veikėjų pp. Medinių
žmona, ir daug k. Taip-gi (Celiutei, Baranauskaitei ir pakrikštytas sūnelis var GALIONĄ PENTO 98c.
Pirmininkas Juozas švagždys,
Pirmininke — Eva MarkslenS.
601 6th St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
dais Richard - Eugene.
buvo daug atsilankę biz ! Klanauskaitei.
Taipgi parduodam BEECO
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
Krikšto
tėvais
buvo
visuo

nierių.
Bet
profesijonalų
100%
pentą, enamelį ir vami78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona JankienS,
Šios parapijos trys jau menės veikėja rašytoja sių. Turime daug kitų bargenų
mažokai. Tur būt jiems
1428 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass. Prot Rašt Jonas Gllneckfs,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
nuoliai
užbaigė Western M. Aukščiūnienė ir gerai
nepatogu
su
darbininkais
kas savaitę.
Prot. RaSt — Elizabeth Oralls,
Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
111 H. St So. Boston, Mass.
žinomas
visiems
lietu

High
su
garbės
pažymėji

susidėti.
1514 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass.
Sienom popiera 5c.,
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikls,
viams
veikėjas
notaras,
P.
mu,
būtent,
Ona
Niceliute.
Parke
automobilių
tvar

Fin. Rafit — Marijona MarkonintA,
Craftey popiera 8c. ir aukžėiau.
109 Bowen St., So. Boston, Mass.
29 Whipple Avė., Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis,
ką ir minios judėjimą pa Darata Juozoniutė ir Kris Molis.
Pristatymas veltui.
Tel. Parkvay 0558-W
7 Mlnfield St, So. Boston, Mass. laikė sp. pol. Juozas Trei- tijonas
Tunelis. Garbė Krikštynų bankietas įIždininke — Ona Staninllutė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre navičius.
tiems jaunuoliams, jų tė vyko gražiame pp. Medi
SO. BOSTON HARDWARE CO.
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čiu nedėldienl kiekvieno mėnesio.
2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 492
Reikia džiaugtis, kad veliams ir visiems lietu nių name. Dalyvavo daug
TvarkdarS — Ona Mizglrdienfi,
J. KLIMAS, Savininkas
1512 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Gegužinėje skaitlingai da viams. Vienas iš jų tar svečių: kun. J. B. čižaus
379 W. Broadway
So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JannSonienė,
1-M Tat vakare. pobatnytiM] ev«- . lyvavo jaunimo iš visų ko nauja mišiose, kita yra kas, kun. Pijus ir daug ki
1426 Coiumbia R<L, So. Boston. Mara
minėj
stamTel.
ŠOU
0630
lonijų. Valio Darbininkaį! mokytoja, o trečia yra tų žymių veikėjų bei
Draugija savo susirinkimus laiko kas Viaaia draujrijoa reikalais kreipkite*
1
jaunimo choro nare ir So- bių biznierių.
Rap.
antru utarnlnkg mėnesio.
pas protokolu ražtlnfnkę.
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New Yorko į Gothenburgą kelionė
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DARBININKAS
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2680

Religija Pats Svarbiau>
sias Klausimas

366 VV. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Uosio pažiūras. Iš viso galima pigiai numatyti, kad
jo pastangos pravesti bet kokią sintezę dviejų srioviij
suderinimui
bebus
vaisingos.
Paliečiant
v 1 1’ vargiai
___
•
1
Į •
•
• • __ y
«reli«•—
giją, užkliudoma pačią stambiausią susitarimo kliū
tį. Jai pašalinti tiesiog reikia stebuklo, nes ardymas
religijos yra pats esminis laisvamanių - tautininkų
tikslas. Prieš tą stambiausią jų uždavinį kiti dalykai,
įimant net tautos reikalus, eina į šalį. Tuomi jie įro
do, kad religijos klausimas yra pats svarbiausias —
katalikams teigiamoj, tautininkams neigiamoj pras
mėj. Tautininkų rūpestis krypsta daugiau laisvamanybės negu tautybės pusėn.
K.

Stambiausis mūsų žurnalistas Uosis labai susirū
pinęs tautos vienybe. Istorija jam tai įskaitys į vieną
didžiausių jo nuopelnų. Vadovaudamasis grynu pa
triotizmu, jies ieško bet kokios išeities iš susidariu
sios painiavos dėl sriovinių mūsų nesusipratimų. Ant
komunistinio bei socialistinio bendro fronto jis numo
jo ranka, nes tie elementai mūsų tautai ne tik dingę,
bet ir neprietelingi. Pasilieka tautininkai. Tie tai jau
turėtų būti lietuviai ir, sprendžiant iš vardo, net tau
tos elitai. Tačiau ir jie mums katalikams kaip ir nesu
kalbami. Kodėl? Juk, rodos, ir katalikai ir tautinin
kai turėtų surasti bendrą susisiekimo punktą — lie
tuviškąją ideologiją. Ir yra jie nekartą bandę susitik
ti ant lietuvybės tilto, bet, deja, iš tų bandymų nieko
teigiamo neišėjo. Nežiūrint to, Uosis vis dėlto norėtų
tuo du elementu (katalikiškąjį ir tautininkiškąjį) ko
kiu nors būdu suburti ir smulkmeniškai nagrinėja vi
sokias tam susibūrimui kliūtis. Galiausiai jis apsisto
ja ties religija ir čia sučiumpa pačią sopamiausiąją
vietą. Mano manymu, religijos klausimas tai ne tik
stambiausia, bet ir vienintelė savytarpiniam susipra
timui kliūtis. Tą klausimą išrišus, kitos kliūtys savai
me išnyktų.
Religijos klausimu Uosis kaip tik pataiko į tai
kinį. Čia tautininkų adresu jis atvirai pasisako ir, rei
kia pripažinti, pasirenka tikslių bruožų mūsų santykams nupiešti. Štai jo žodžiai:
a“Kada raudonieji tarnavo Maskvai ir krikdė
lietuviškus išeivijos darbus, kada tautininkai
skleidė savo laisvamanybę arba rėmė naują iš len
kų atneštą “nezaliežninkų” atskalą, — katalikai
dirbo pačius čia didžiausius darbus lietuvybės iš
laikymui. Jie kūrė ir išlaikė didžiuosius lietuvy
bės centrus — parapijas ir mokyklas, steigė ir iš
laikė akademiją, kolegiją, seminariją, ligoninę; jie
rėmė gausiomis aukomis didžiuosius Lietuvos rei
kalus. Jie atsakys teisingai. Tačiau ar nugalės jie
pagundą prikišti tautininkams, kad tie, iš savo
pusės, beveik nieko lietuvybei palaikyti nedarė”.
Ta pagunda, ar, geriau pasakius, teisingumo są
voka tiek didelė, kad nėra nei galimybės nei, paga
liau, reikalo ją nugalėti.
Religijos klausime tautininkų nusistatymas dar
vis tapatingas socialistiniam, vadinasi, jų manymu,
tikėjimas tai privatinis kiekvieno žmogaus reikalas.
Bet paklausykime paties Uosio žodžių:
“Pakol tautininkai laikosi šio bendro su socialistais principo -jie bus faktiškai artimesni
socialistams, negu katalikams, Tas pats neigiamas atsinešimas į bažnyčią, į religiją juos labiau
artįs su socialistais, negu lietuvybė su katalikais.
Religinis klausimas nėra toksai menkas, kad ti
kinčiųjų masė sutiktų padėti jį ant lentynos ir
pamiršti. Juk čia yra tasai universalis žmonių
buities turinys, kuris visų laikų ir visų kraštų
žmonėms labiausiai rūpėjo.
Religija nėra tik privatinis kiekvieno žmo
gaus dalykas; ji yra patsai didysis tautų ir vals
tybių reikalas. Toks ar kiteks religinių problemų
sprendimas yra dedamas į pagrindus šalies kons
titucijos, įstatymdavystės, papročių, jaunųjų kar
tų auklėjimo”.
Deja, savo principo, kad tikėjimas yra privatinis
kiekvieno žmogaus reikalas, tautininkai neišlaiko.
Kad tai jie paliktų tikėjimą ramybėje ir leistų kiek
vienam žmogui apsispręsti sąžinės reikaluose! Kur
tau. Jie skverbiasi į žmonių sąžinę ir uoliai skelbia »
bedievybę, iš vienos pusės griaudami Katalikų Baž
nyčios mokslą, gi iš kitos, prie kiekvienos progos iš
keldami lenkiškosios ideologijos padarą — nezaliežninkystę. Už tai Uosis juos šitaip sarmatyja:
“O kai dėl naujosios lenkų dovanos: nezaliežninkų atskalos — tai ar tiktai nebuvo geriau
sias tai atskalai linkėjimas — būtent kaip .galima
greičiau likviduoti. Ir ištikrųjų, keno naudai tos
komedijos? Jei Dievas yra, jei Jo Sūnus įsteigė
Bažnyčią, tai toji Bažnyčia yra Katalikų Bažny
čia. Bet kai vakarikščiai saliūnininkai, ar kitokie
nepasisekę biznieriai, arba išvyti iš seminarijų
klierikai — ima organizuoti naują religinę ats
kala, ir mėgina įtraukti tamsuolėlių minias —
kiekvienas padorus žmogus turėtų jiems pasaky
ti: broliai lietuviai, liaukitės! Kam tos komedijos!
Verčiau grįžkite į savo senuosius biznius. Bus
gražiau ir padoriau. Ten jus galės visi su gryna
sąžine remti. Ir jums bus ramiau, kada galėsite
drąsiai kiekvienam žmogui į akis pažiūrėti”.
Tautininkų spaudoje dažnai galima matyti ait
rių pašaipų apie “Romos kunigus”, tarsi būtų nurodo
ma, kad lietuvių katalikų kunigai tai svetimos vals
tybės piliečiai. Mat, mūsų tautininkai vis daugiau už
sikrečia “meksikanizmu” ir “ispanizmu”. Į tai Uosis
taip atsako:
“Taip, jie Romos kunigai. Bet Roma tai ne
vien fašistinių eksperimentųį miestas. Tai ir šv.
Petro miestas. Tai 350 milijonų
milijc
pasaulio katalikų
centras ir širdis. Ir tie Romos kunigai nėra mums
svetimi. Jie mūsų lietuviškieji kunigai”.
Netenka daug vaizduotės įtempti, kad dasiprotėtume, kaip mūsų tautininkai reaguos į čia išdėstytas

Lietuvių Bernaičių Kolegijos
Jubiliejus
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Brangi Lietuva ašaros’ senai plūsta,
Kad daug jau iš seno gerų jos vaikų
Kraštuos’ svetimuos’ išsiblaškę pražųsta,
Lyg medis nebtekęs gyvybės sakų!
Žiauri vergija, didis skurdas juos varė
Iš po skaisčios saulės tėvynės dangaus!
Daugybė Amerikon bėgo dėl caro
Ir jojo žandarų rimbino žiauraus!
Laisvai čia atsikvėpė jųjų krūtinė:
Gi laisvė, gerovė pražibo! Tačiau,
Jie baigia jau žūti gimtajai tėvynei,
Lietuviais bes’ jaučia kaskartą mažiau!
Kaip sodnas geriausis perilga nunyksta,
Kur nėra skiepyno medeliams vaišint,
Kaip paliktas sau jaunas medis nevyksta,
Nukumpsta ir tinka tik kurui gamint,
Taip lygiai čia apsigyvenę lietuviai
Su svetimtaučiais oru tuo pačiu
Alsuoja bendruose namuose, dirbtuvės’,
Nuodų svetimųjų prišiger karčių!
Perilga pamiršta ir savo tėvynę,
Motutės kalbos kuoskambiausius garsus,
Kaskart giliau smenga į britų klampynę
Ir svetimus pradeda garbint dievus!
Jaunimas gatvės tiktai jovalu minta,
Tėvelių kalbos mokykloj nes’mokin,
Lietuviškai kalb’ ir suprant tik kelintas,
Lietuviška visa po kojų tik min!
Net ir negausi lietuvių šviesuomenė
Lietuviško plauko nustoja visai!
Neb’mato jau grožio lietuviško meno,
Aidai Lietuvos jau atrodo keistai!
Taip metai po metais kaskart labyn niaukias
Juodais debesiais ant lietuvių dangus!
Sus’pratę lietuviai su širdgėla laukia,
Kada čia lietuviai iš miego nubus?!
Kur gauti jaunimui išjudint vadovų,
Kurie insiskverbti širdin jo mokėt’?
Lietuviškos dvasios tikrųjų žinovų,
Kad meilę tėvynei indiegt sugėbėt’?!
Amerikos, štai, padangėj pragiedruliai
Prašvinta staiga iš juodų debesų!
Pakyla širdyse viltis, lyg mėnulis
Tamsioje nakty iš pilkųjų dausų!
Atėjo linksmoji Velykų savaitė!
Pris’kėlimas sek’ po kančių ir mirties!
Arkivyskupas Jurgis, garsus Matulaitis,
Atkreipia Amerikon žvilgsnį širdies!
Talkoj su tykiuoju Būčių atgaivinęs
Draugovę Švenčiausios Mergelės tarnų,
Su meile liepsnojančia DIEVUI, tėvynei
Atsiunčia būrelį vienuolių darnių!
Jo tikslas kilnus—pagelbėt klebonams
Tikėjimą gyvą žmonės’ atgaivint,
Iš tautiško miego išbudinti žmones
Jų širdis prie mūs Lietuvos prirakint!
Virte verda darb’s po rimta vadovybe,
To. milžino dvasios ir proto- skaistaus
Kudirkos. Aplink susispiečia kokybe
Rinktinis būrys prie šio darbo sunkaus!
Navickas, jaunimo karščiausis globėjas,
Draugelis, sumanymų piln’s įvairių,
Tykus Kulikauskas, maldoj patarėjas,
Ir keletas dar—visi siekių kilnių!
Diena ir naktis išsijuosę darbuojas!
Po visą Ameriką skersai, išilgai
Jų šūkiai lyg karo vadų suraliuoja,
Po kalnus ir slėnius aidėja garsai!
Prie jų prisišlieja rimtieji lietuviai.
Geriausios jie priemonės griebias—spaudos
Sustelkia prie “Draugo” ir “Laivo” spaustuvės,
Patraukia tikruosius sūnus Lietuvos!
Išdygsta jaunimui išauklėt draugovė:
“Bernaičių aukštos mokyklos rėmėjų!”
Jos tikslas — pakelti jaunimo dorovė,
Priruošt kuo kilniausių lietuviams vadų.
Marijos Kalneliuose, štai, atsidaro
Bernaičių kolegijos durys plačiąi!
Mokytųs, kad ir jų varu nieks nevarė,
Bernaičių žaliūkų privyko apščiai!
Jie ruošiasi sekti pėdomis marijonų,
Jėgas savo DIEVUI, tėvynei aukot,
Skleist šviesą Amerikoj tarp pasaulionių,
Už juos ir dėl jųjų gerovės kovot!
Jie žiūr’, lyg į saulę, į savo vedėją!
Tai Tėvas Navickas griežčiausios drausmės,
Lakiausiojo proto ir plunksnos mėgėjas,
Jaunimo bičiulis, jautriausios širdies!
v •
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Jis minkštas kitiems, kad ir sau yra kietas!
Tačiau, reikalauja drausmės jis griežtos,
Prižiūr, kad kiekvienas būtų savo vietoj,
Maldoj, ar darbo pris’laikytų tvarkos!
Per penketą metų, lyg geležę kalęs,
Jaunuolių energiją, jų gabumus,
Pasaulio purvus iš širdžių jų išvalęs,
Įdiegęs karščiausius tėvynei jausmus,
Į užrubežį siunčia gabiuosius vienuolius,
Kad ten prisikopt’ idealo šelmens
Ir ten išmoktų pasaulionius jaunuolius
Priruošt prie sunkaus tautos vadų vaidmens!
Kaip Nemun’s, pralaužęs pavasario ledą,
Ne stovi ant vietos, bet briaunas pirmyn,
Ir jūroms pasiekt visas pastangas deda,
Ir vilnys jo veržias kaskartą smarkyn,
Taip mūsų marijonai ant vietos nestoja:
Sumanymuos’ savo jie siekia aukščiau!
Kolegiją kurti svajote svajoja,
Kad visas jaunim’s apsišviest’ kuo plačiau!
Nauja, štai, jėga prisišlieja! Jakaitis
Kilnių pažiūrų, išmėgintos doros.
Prityrimu senas, dvasia jaunikaitis,
Smarkus, lietuviškos dvasios gilios!
Jam tarpininkaujant, įsigyja marijonai
Žavejančią vietą, turtuolių namus!
Išsvajotos sapny išsipildo svajonės!
Navickas prašvinta — Kolegija bus!
Lietuvos visuomenė lyg iš. miego išbundu!
Mokyklai įrengti bėga talkon!
Visi, lyg kad skruzdės, darbuotis sujunda!
Navickas persikel naujon mokyklon!
Jo akys pražimba! Pamiršta ir miegą!
Tai naujas skiepynas! Lietuvos židinys!
Tai jojo svajonė! Tėvynės tai jėgos!
Viltis ateities! Tai Marijos pilis!
Išaugs čia gerieji gyvenimo pradai!
Tikybos saulelė iš čia prasiplės!
Išnyks per čia dvasios lietuviškos badas!
Lietuvos idealas čia insigalės!
Virš galvos įvairiausiais darbais apsikrauna!
Nustebti tik reik, kaip gal’ visą aprėpt!
Nė vienos valandėlės triūsėjęs nes’liauna!
Neturi, kada atsilsėt, atsikvėpt!
Lyg aras, lizde jauniems išsikalus,
Įpratin Į saulę žiūrėt arelius,
Navickas taip žvelgt į dangaus Idealą
Varu verste verčia savus jaunuolius!
Širdin jųjų gerąją sėklą jis sėja,
Piktažoles ravi iš jųjų širdžių,
Už darbus piktus vaikams duoda jis vėjo,
Už triūsą nes’gaili jiems žodžių saldžių!
įpratin į viešąjį darbą draugovių,
Kilt padebesin savaisiais sparnais
Ir prakaitą lieti žmonijos gerovei,
Kupinai persisunkt idealais kilniais!
Kaip gerai prižiūrėtam’ skiepyne medeliai
Pradžiugina akį linksma žalmena,
Taip Marianapolio mūsų berneliai
Pralinksmina širdį dora elgesena!
Dviejų penkmečių išmėginimo tarpas
Tai ne piatilietkos bolševikų žiaurių!
Iš pasėtų grūdų praded krautis čia varpos!
Pribrendusis grūdas jau bir kaikurių!
Ne tik pragiedruliai, bet jau ir saulutė
Pradeda šviesti dažnyn ir dažnyn!
Atslūgsta krūtinė tėvynės-motutės
Atgauti vaikus viltis kilsta labyn!
Kam reik iš širdies už tatai padėkoti? ’
Tai Tėvui Navickui, vedėjui darbščiam.
Kiek jam čia reikėjo ir reikia darbuotis!
Kiek kliūčių jo užsimojimui plačiam!
Sveikatą jis savo visai palydėjo
Dėl šių rūpesnių, sus’griaužimo širdies,
Dėl kliūčių, statytų jo kilniai idėjai,
Dėl stokos paramos, dėl tamsios ateities!
Šiandien minim mes mokyklos jubiliejų.
Tad, kelkim maldas į Kūrėją šviesos
Ir Motiną mūsų, vargšų Užtarėją!
Pagalba Jų mus iš vargų paliuosuos!
Te Marianapolio jaunas skiepynas
Gyvuoja ilgiausius, skaisčiausius metus!
Te garbei jis DIEVO ir naudai tėvynės
Išauga, pražydi ir neša vaisius!
Snaudalis.

V
žmonių pasitikėjimu, bet!
kariuomenės ir policijos
durtuvais. Padėtis yra
nenormali ir, pagaliau,
pavojinga. Kariuomenė
turi būti valstybės sar
gyboje, bet ne vienos
partijos žmonių grupės,
kuri nesiskaito su tau
tos valia.
“Akyvaizdoje susida
riusių aplinkybių reika
linga, kad dabar tuoj
tautininkų partija užlei
stų valdžios vairą koali
cijai iš tautiniai ir vals
tybiniai nusiteik u s i ų
partijų. Toji koalicinė
vyriausybė turi sudary
ti konstitucinę tautos
atstovybę — Seimą. Tuo
būdu vidaus politinė pa
dėtis bus legalizuota,
vyriausybė gaus krašto
pasitikėjimą, bus atsta
tyta tautos vienybė ir
priešų siautimas tuomet
nebus tiek pavojingas”.

“Sandara” atsakydama
raudonies i e m s bolševi
kams ir socialistams dėl
užsipuolimų už nesidėjimą prie “bendro fronto”
rašo:
“Raudonajam elementui
Lietuva bei lietuvybė yra
tik tiek reikalinga, kiek
jie iš to gali pasinaudoti.
Jeigu jiems kas ir šian
dien pažadėtų gerą atlygi
nimą, tai jie prie pirmos
progos išneštų rezoliuciją
reikalaujančią Lie t u v ą
priskirti prie Sovietų Ru
sijos ar hitleriškos Vokie
tijos. Kaipo faktą, galime
priminti, kad ir paskuti
nius Klaipėdos krašto rin
kimus, kuomet raudonasis
elementas nuėjo drauge su
hitlerininkais”.
Raudonųjų lietuvių ‘Lai
svė’ rašo, kad Maskvoje atidarytas Centralinis Leni
no Muzėjus. Tame muzėjuje esą išdėti ir policijos
raportai apie Leniną. Ochranikas Zubatovas rapor
tuojąs savo vyriausybei:
“Uljanovas yra stambiau
sias asmuo revoliucijoj.
Nupjaut tą galvą nuo re
voliucinio kūno reikėtų
kuo greičiausia”.
Užbaigus tai “Laisvė”
klausia: “Kur dabar tų vi
sų Zubatovų ir galvos ir
kūnai?” Galvas nukirto ir
kūnus sudorojo komunis
tų budeliai.

Brooklyno bolševikų or
ganas “Laisvė” pyksta,
kad ir So. Bostono “Kelei
vis” įsidėjo straipsnį prieš
Stalino diktatūrą. Rašo:
“Ir nei iš šio, nei iš to ji
sai prikimba prie Stalino
diktatūros. “Keleivis” tu
rėtų netalpinti tokių raš
tų”.
Visi žino, kad bolševikai
bijo kritikos ir teisybės.
Jeigu kas parašo neigia
mai apie sovietų Rusiją,
tai
bolševikai puolasi
šmeižti. “Keleivio” nešmeižia, nes jis pritaria komu
nistų “bendram frontui”,
bet tik sako, kad jis netu
rėtų
talpinti straipsnių
prieš Stalino diktatūrą.
“Keleivis” prisidėjęs prie
DĖL AREŠTŲ KLAIPĖ dėl suėmimų
Klaipėdoj “bendro fronto” gal būti
DOJ
rašo:
tikėjosi “sandvičių”
iš
“Nėra abejonės, kad to Maskvos, bet taip greit ne
kie įvykiai Lietuvos sulaukęs, anti - Stalininiu
Jau buvo rašyta, kad žmones nervina. Vyriau straipsniu primena komu
Klaipėdoj areštuota 123 sybei taip pat nemažą nistams, kad “business is
svetimos valstybės šnipai. galvosūkį užduoda. Prie business”.
f
Kas jie tokie, Lietuvos dabartinės vidaus politi
valdžia nepasako, bet gali kos padėties Lietuvoje,
ma spėti, kad jie vokieti tokie bruzdėjimai jos Kas mėgsta groti lietu
ninkai, dirbę Vokietijos pašonėje ne tik nepagei viškus šokius, tai įsigyki
naudai. Bloga, kad Lietu daujami, bet ir pavojin te parašytą žymaus komp.
voje anti - valstybinis gai gi. Tokiais momentais V. Niekaus Lietuviškų Šo
valas kelia taip aukštai reikalinga, kad tauta kių Albumą. Jis tinkamas
galvą. Kada bus galas? būt vieninga, kad vy yra piano solo, 1-mai ir 2Lietuvos valdžia turėtų be riausybe turėtų pilniau rai smuikai, 1-mam ir 2atidėliojimo prašalinti vi sią pasitikėjimą visame ram klarnetui ar trumpesas priežastis dėl kurių tie krašte. Gaila, kad apie tui. Jo kaina $1.00. Užsa
nenormalumai susid aro pp. Smetonos - Tūbelio kymus siųskite “Darbi
Lietuvos valstybėje.
vyriausybę to negalima ninkui”, 366 W. Broadway,
Dienraštis
“Draugas” pasakyti. Ji laikosi ne So. Boston, Mass.
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bai dėkingas p. L. ŠeporaiPo $5.00 įmokėjo: Kazi tė p-lė Julė Mitrikaitė. Ma
Čiui, kad jis davė gražios
mieras Morkūnas, Kazi- jaunavedžiai abudu pr
progos susirinkti veikė
• mieras Deltuva, Juozas klausė į chorą ir daug yr
jams ir prie gražios vaka
pasidarbavę jaunimo tai
Belenis.
rienės plači&i pasikalbėti AUŠROS VARTŲ PAR. mo fondas $5000.00. Vis- jg tų visų
yra
kaikurie
isų
pe, už tai ir jų vedybc
Vilniaus reikalais.
šiais metais Aušros VarPraėjusiais žadėję ’vėliaus daugiau buvo taip iškilmingos. 1
Sekmadienį, gegužės 24 tų parapijoje kreipiama 19^ metais.
duoti, kiti gi moka dali-1
d. V. V. S. Skyriaus pa daugiausiai domės į užbai-! . NauJiems metams uzsto- mis; dabar kiek
stangomis sukviesta vie girną savo bažnyčios. Auš- ^us\.n?'^a e^er&xJa prąde- Kaus daugiau.
CHESTNEY’S
tos visuomenė pasiklausy ros Vartų ■bažnyčios
"
ta
dirbti
ir
fondą
auginti,
i
yra,
kad
jauni]
mū
CANTEEN
ti paskaitų Vilniaus rei ras jau 10 metų kaip sto LDS, kuopa surengė ba- gražiai dedasi p
kalais. Nors ir trukdė vi pastatytas, bet vidus 1ĮU
kolektorių ba- čios užbaigimo,
Geriausia lietuviška
fė- j vaikinai stoja į aukoto-1 užeiga, kur užlaikomi
smarkus tą vakarą lietus, nebaigtas. Šiaip taip iš iliūs $30.00.
maaa Surengtieji
o
i.
SVEIKINAME
Įnį vakarą. Įžanga tik 35 tačiau susirinko apie 300
rai davė pelno $800.00. Jieeiles kaip tik kas gali skanūs valgymai ir gėNet trįs šįmet iš mūsų centai. Bus gražių dovanų žmonių. Parengimą vedė baigta žemutinioji (skie va Maščinskienė į tą fon jų
rymai.
tarpo užbaigė aukštesnio ir jų užteks visiems, Po- skyriaus pirmininkas A. pas) dalis ir ten laikomos dą paaukojo $18.00. Mote ir kuom gali.
90 Millbury St-,
mokslo įstaigas. Juozas nios Šilanskienė, Kveda- Galinauskas. Progra m ą pamaldos, o viršuje nuo rų Sąjungos 69 kp. iš Tai tik fondo augimo
gos
sienos
teberiogso
ir
be
pradžia. Pamatysite kas
Lapinskas-sūnus sėkmin rienė ir Antoševskienė, pradėjo gražiai pasirodęs
Worcester, Mass.
padarė
naudos šiupėja.' whist party
. $43.00.
.. . darysis kuomet sumokėji
gai
baigė accounter’io vakaro vedėjos rūpinsis merginų kvartetas, pane tinkamos
Užėjus sunkiems laikams, •NePaPr^stai pa y ęs s a s mo laikas baigsis. Visi pa
mokslą Baltimorės Uni atsilankusius patenkinti. lės Abramavičiutė, Iva- negalima buvo nei manyti meta,s
d#,v® siryžę eiti išvien, nei vie
versitete, o p-lės Ona Si;nauskaitė, Klimavičiūtė ir apie bažnyičos išbaigimą,
P*1110 S®50-®0-.
monaičiutė ir Olga Luko- NOVENA Į ŠV. ONĄ Rimaitė, sudainuodamos nes tada vos tik salima bonas Pranese> kad dar nas neatsilikti. Sulig kle
ševičiutė gaus savo diplo
Jau ketvirtas ar penktas “Plaukia baltas debesėlis” buvo bėgamąsias lėšas pa- Mias.tLel S£°w ,-at.ska*a bono pranešimo, bažnyčios'
VISŲ BANGŲ
išbaigimo pienai jau bai
mus iš Seton High School, metas kaip mūsų parapi ir “Sakė mane šiokia”, a- dengti. Bet štai tam slogu- nebaigta, bet busią
e giami,
Naujos Rūšies Radio
lieka tik apskaitsekmadienį, birželio 14 d. joj kasmet yra laikoma komponavo muz. J. Kudir čiui lyg biskį nuslinkus, i ®?
mažiau
pelno.
aaiau kaip
^aiP tiek nft
MAGIŠKA AKIS
Nuoširdžiai sveikin ame novėna prie šv. Onos per ka. Skyriaus garbės pirmi mūsų darbščiam ir suma-!______
___ niekadJ tiek liavimas ir liepos mėnesy
Nieks dar
METALINĖS TŪBOS
mūsų kolonijos naujus in 9 šeštadienius prieš šv. O- ninkas kun. J. Kasakaitis
žmonių nematė Minstrel je galima bus pradėti dar
MAGIŠKI SMEGENIS
niam
klebonui
kun.
K.
A.
bas.
teligentus ir linkime vi inos atlaidus. Šįmet nove pasakė įžanginę kalbą, pri
Show,
kiek
kad
buvo
mū

CHARRON’S
siems laimingos ateities. na prasidėjo gegužės 30 mindamas ką reiškia vals Vasiui paraginus, pradėta sų Minstrel Show. Progra Baigiant šį pranešimą,
20 Trumbull St.
apie bažnyčios ga
' d. Kadangi daugelis iš mū tybėms ir tautoms jų sos svajoti
ma
nepaprastai
buvo
gra

reikia
dar
tarti
žodelį
apie
užbaigimą. Svajonės
Worcester, Mass.
DIEVO KŪNO
sų parapijos moterų nešio tinė. Po jo kalbos padai lutinį
ži, ir nors išlaidų buvo mūsų kunigus. Nuo kun,
pradeda
tuoj
virsti
tikre

ATLAIDAI
ja Onos vardą, tai ši novė navo vietos “Dzimdziai”
Klebonas kun. K. A. daug, bet visgi liko gra K. A. Vasio atėjimo pas
Trečiadienį, birželio 10 na yra viena iš sėkmin broliai Šakočiai ir Alb. Še- nybe.
Štai kaip mus klebonauti Aušros
vikaras kun. J. Ba žaus pelno.
d. bus pirmi mišparai Die giausių mūsų parapijoj. poraitis keletą dainelių, o Vasys,
M. A. CIVINSKAS & CO.
trumpu laiku priaugo fon Vartų parapijos veidas at
kanas
ir
vargoninkas
p.
J.
vo Kūno atlaidų. Per visą Novėnos pamaldos yra lai Stasys Šakočius su ilgesiu Balsis, sudėję visi . tris das netoli $7000.00. Vis tai simainė. Šventadieni a i s
LIETUVIS
Dievo Kūno oktavą, nuo komos kas šeštadienio va padainavo solo “Leiskit į galvas
dėka žmonių susipratimui bažnyčia perpildyta, prie
į
krūvą,
suplanuo

birželio 11 d. iki 19 d. ry karą.
tėvynę”.
ja koncertą su $1500.00 ir mūsų kunigų darbštu šv. Komunijos skaičius ei Graborius ir Balsamuotojas
tais ŠŠ, Sakramentas bus
Toliau kalbėjo svečias V. išlaimėjimu; parapijonys mui ir sumanumui.
nančiųjų patrigubėjo, pa
340-342 Harding St.
įstatytas prieš mišias 7 BALTIMORES VIEŠAS Uždavinys. Jis kalbėjo a pritaria, stoja į darbą ir
Gegužės 13 dieną 1936 rapijinės įeigos padvigu
vai. ir trejos mišios laiko P-LES ŠŠ. PAGERBIMAS pie pusantros valandos ne tas visas įvykis davė gry inetais klebonas sušaukė bėjo ir išnyko žmonių tar WORCESTER, MASS.
mos prie išstatyto ŠŠ. Sa » Iki šiam laikui vyrai tik paleisdamas klausytojų iš no pelno $4862.74. Pradžia parapijonų susirinki m ą, pe susiskaldymai. Eina vi
Atdara
Tel.
kramento. Vakarais miš galėjo didžiuotis milžiniš savo dėmesio, pasakoda- ĮJau
" yra. Tuoj Šv. Šeimy kad
si
išvien,
sutartinai
graDieną ir Naktį
Dial-5-5898
galutinai išspręsti
parai 7:30 vai. su išstaty ku viešu pasirodymu Kris mas apie Vilniaus įkūri nėlės dr. surengia pikniką bažnyčios užbaigimo klau jžų darbą dirba ir visi su
mu. Pačioj Dievo Kūno taus Karaliaus šventėje. mą, apie jo praeitį, perei ir pelną $37.26 skiria į tą simą ir reikalingą pinigij daro kaip ir vieną tvarkią
dienoj įvyks Dievo Kūno Bet šįmet visų Baltimorės damas prie dabartinių lai fondą. Moterų Sąjunga sumą sukelti. Visi vienbal šeimyną. Klebonas kun.
procesija, o_
< penktadienį,
' ‘
‘ parapijų moterys ir mer kų, prie okupacijos ir pa $30.00. Pavieniai asmenys, siai pritarė bažnyčią baig K. A. Vasys ir dabartinis I
Tel. 3-5710
po Dievo Kūno oktavos, gaitės ypatingu būdu vie vergtų brolių gyvenimo, kad sukelti entuziazmą ir ti ir, kad fondą išauginti vikaras kun. J. Bakanas
ŠŠ. Širdies Jėzaus dienoje šai pagerbs Mariją sekma iškeldamas reikalą remti kitus paskatinti, į tą fon i ligi reikalingos aukštu pagarbų neieško, išgarsini
ŠŠ. Sakramentas bus ado dienį, birželio 7 d. Tas vie pavergtųjų laisvės kovas. dą aukoja Teodora Debei- mos, nutarė, kad kiekvie mų nematysi, bet abudu
ruojamas per visą dieną. šas pagerbimas įvyks 5th Susirinkusieji pirko Vil kienė $25.00, Elena Šim nas parapijonis, šeimynos sutartinai vadovauja, pra
Vakare bus atnaujinta ŠŠ regiment Armory, 3:30 va niaus Geležinio Fondo pa kienė $25.00, jauna mergi ir pavieniai, jauni ir seni kilnų darbą dirba ir užtai Mūšy pienas ir Smetona
užganėdina visus.
Širdies Jėzaus intronizaci- landą po pietų. Mūsų pa- sus ir ženklus, be to, gry na Felicija Zakaraitė $10.- sumokėtų į tą fondą ligi šioje parapijoje ramumas,
ja. Dar kartą mūsų para- ■ rapija ypač atsižymės, nesI nais pinigais sumetė 10 00, vaistininkas Buiniskis liepos pirmos dienos, šiais sutikimas, ir nepaprasti
WORCESTER,
pija bus pavesta ypatingai mūsų parapijos mergaitės dol. ir lc. Visas Vilniaus $10.00. Ir taip tuojaus su-iį metais, ne mažiau kaip po darbai nuveikiami, nors aMASS.
ŠŠ. Širdies Jėzaus globai. neš
—s gegužinės P-lės ŠŠ.I minėjimas, prakalbos bai sidaro bažnyčios išbaigi- $15.00, ir visi prašomi, kas pie juos pasauliui skel
stovylą procesijoj. Kun. gtos Tautos himnu, kurį
gali, aukoti daugiau. Kai biant beveik nei nematysi.
giedojo
draug
su
“
DzimPaskutinis Kortavimų i Kazimieras Keidošius So
na Pūkienė. Pokilyje daly kurie tuoj
susirinkime Laiminga toji kolonija,
dalicijos vadas rūpinsis, dziais” visi susirinkusieji. vavo daug giminių ir pa pradėjo aukoti, o kiti da kuri tokius dvasios vadu?
Vakaras <
Pirmą penktadienį, bir- kad kuodaugiausiai mote-: Ilgai mes minėsime šį žįstamų.
bar kasdien neša savo au turi.
želio 5 d. mpkyklos vaiku; rų ir merginų imtų daly gražų susirinkimą ir lauk Mažam Leonardui - Po kas ir didiną bažnyčios
COMPANY
čiai rengia paskutinį šiovumą šiame viešame ap- sime vėl gražios progos, vilui linkime sveikam gra baigimo fondą. Sulig baž Gegužės 30 dieną Aušros
Baldai, Kilimai, Naminiai
sezono kortavimų Vakarą, i vaikščiojime. Jei tik oras kad Pittstono V.V.S. sky žiai užaugti ir būti geru ir nyčioje skelbimų, ligi šio Vartų bažnyčioje įvyko
Radios ir ElektriKadangi mokykla yra dy-. bus gražus, tai galima ti rius mums ką nors pana pavyzdingu lietuviu, kaip lei sudėjo savo mokestis vaikučių Pirmosios Komu Rakandai.
kiniai GRUN0W Šaldytuvai
kai, tai vaikučiai atjaus- kėtis 25,000 arba ir dau- šaus surengtų.
nijos iškilmės. Mišias šv. GLENW00D ir ATLANTIO
kad jo tėveliai yra, nors sekančiai:
dami parapijos reikalus giau dalyvių tos dienos iš
Varanausko Kaimynas. * čia gimę ir augę.
atnašavo ir pamokslą pa
F.
P
Kundrotas
Reinis
$110.turi vilties sutraukti gan kilmėse..
Virtuvės Pečiai
00, Vincas ir Agota Keršis sakė pats klebonas kun. K.
daug žmonių į šį paskutiBaltimorės Kronistas.
$40.00, Jonas ir Ona Gri A. Vasys. Vaikučių priė Geros rūšies baldai už žemiau
Mokant tuojau arba
gas $30.00, Dominikas ir mė Šv. Komuniją viso 53. sia kainą.išsimokėjimui.
Ona Neverdauskas $25.00, Po mišių visi buvo įrašy
KRIKŠTYNOS
Dial 2-5936
Jeigu kam reiks adreso, Petras ir Julė Aikšnoras ti į škaplierius ir rąžan
prašau
išsikirpti:
Sekmadienį, geg. 31 d.,
178-200 Millbury St.,
$20.00, Juozas ir Juzė Čes čių. Prie Komunijos vai
kučius
prirengė
ir
visą
ponų Petro ir Marijonos Nuo birž. 3 iki 7, —
nulevičius $20.00, Jonas
WORCESTER, MASS
Staniškių namuose, įvyko 32 Dominick St.,
Borisas $20.00, Juozas ir tvarką vedė Seserys Kazišaunus jųjų sūnelio krikš New York, N. Y.
Jieva Kamandulis $20.00, mierietės. Gražus ir nepa
tynų pokilis. Krikšto sa Nuo birž. 8 iki 14, —
Kotryna ir Anielė Joku- mirštinas buvo įspūdys.
Visi e m s Pittsburgie- PRAKALBOS VILNIAUS kramentą suteikė kun. J.l Keyser Island, So. Nor- bauskas $20.00, Viktoras Didelis tai seserų nuopel
čiams yra labai svarbu su
Čepukaitis, Šv. Andriejaus! walk, Conn. (poilsis).
REIKALAIS
ir Stasė Antanavičius $20.- nas, visi turėtume joms
COMPANY
žinoti, kad jau yra deda Gegužes 20 — 24 d. Pitt- bažnyčioje. Duotas vardas Nuo birž. 15 iki 24, —
00, Domininkas ir Domicė prijausti, remti, nes jos
Lozoraičiai — Savininkai
mos didelės pastangos pri- stone lankėsi Vilniui Va- Leonardas - Povilas. Krik 2601 W. Marąuette Rd lė Serafinavičius . $20.00, dirba nepaprastai prakilnų
Išdirbame
gerus minkštus gė
Chicago,
UI.
sirengimui prie Lietuvių duoti Sąjungos delegatas, što tėvais buvo p. Adomas •
Jonas ir Marijona Struc- darbą. Reikia pastebėti, rimus. Geriausias patarnavi
kad tą dieną daug tėvų ė- mas vakarėliams ir piknikams
Dienos.
kuris čia turėjo du prane- Čepukaitis ir p-nia Pauli- Tėvas J. Bružikas, S. J. kus $20.00.
bei išvažiavimams.
jo
taipgi prie Komunijos.
Lietuvių Diena įvyks 4- Šimu Vilniaus reikalais,
Po $15.00 sudėjo sekan
I
Tel. 8-6525
tą dieną liepos, Sesučių Gegužės 20 dieną svečiui
tieji: Jonas ir Zuzana Pla- Koks tai gražus vaikams |
495 Millbury St.,
Pranciškiečių farmoje. Tos pagerbti vietos pramonitukis, Eleonora Džiaugie- pavyzdys!
dienos visi Pittsburgho ir ninkas p. Leonas Šeporainė, Aleksandras ir Gertrū
WORCESTER, MASS.
Gegužės 30, 1936 į mote
apylinkės lietuviai laukia tis surengė vakarienę, į
da Mencevičius, Juozas ir
be kantrybės, nes tai yra kurią sukvietė vietos V.V.
Elzbieta Alšauskas, Kazi rystės luomą įstojo Albi
viena diena, kur visi lietu- Sąjungos skyriaus veik-j
mieras ir Antanina Vilkas, nas Manasas ir Vitalija
POPE OPTICAL CO.
viai, be jokio skirtumo su- lesnius narius. Tarp kitų
Juozas ir Marcelė Kirmi- Rakickaitė. Pabrolys buvo
Albert R. Barker
ias, Jonas ir Marijona Edvardas Manasas, o pa
sirenka. Pirmas dalykas, dalyvavo: kleb. kun. J. KaKada .Jums reikalingi aki
kad nei viena draugija, nei sakaitis, skyriaus garbės
Puodžiūnas, Alfonsas ir, mergė Alfina Rakickaitė. niai, leiskite mums išegzami
parapija nerengia jokių pirmininkas; Antanas GaSofija Galčius, Anastazi Vedybų apeigas atliko ir nuoti akis ir pritaikinti aki
pramonių bei piknikų toje linskas, pirmininkas; muja Štraževičienė, Konstan mišias šv. laikė kun. J. Ba nius. Mes padarome dirbtinas
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
dienoje, kas tik myli tikė- zikas Juozas Kudirka, sky- Į
cija Morkūnienė, Vincas ir kanas. Altoriai buvo gra akis..
lietuviško alaus, tai atėję j tavernas
Tel. 6-1944
jimą, apšvietą ir tautystę. riaus raštininkas; poetas
Benigna Skama r a k a s, žiai papuošti, daugybė 387 Main St.
ar
restoranus
visuomet
reikalaukite
Worcester, Mass.
Dėlto yra vadinama Lietu Kazys Korsakas, Kazys
Laurinas ir Teresė Baliu- žvakių degė, per mišias
BROCKERTS ALAUS, kuris tikrai jus
vių Diena.
Šakočius, Petras Seniauskonis, Jonas ir Anielė Vir- giedojo visas choras ir j 275 Main St. Webster, Mase.
Antrs dalykas. Lietuvių kas, Juozas Češkys, Anta
patenkins.
bašius, Feliksas ir Ona mūsų garsi artistė - solis-'
Diena rengia Šv. Pranciš nas Kašuba, Jonas Saka
Truncė, Jonas ir Marijona
kaus rėmėjų skyriai, kurie lauskas, Leonas Lietuvni- į
Švedas, Petras ir Domicė
susijungę visi Pittsburgho kas ir kiti. Svečias V. Už
lė Grigonis, Petras ir Ja
(THE W0RKER)
skyriai, nutarė surengti į- davinys
susirinkusie m s
dvyga
Garbus, Jonas ir
I
vairiausią ir triukšmin plačiai nupasakojo apie
Marijona Kairaitis, Juozas Published every Tuesday and Friday ezcept Holidays such aa
I
New Ycar, Good Friday, Memorial Day, jndependence DAy,
giausią pramogą.
tai, ką veikia Vilniui Va
ir Mikalina Belenis, Myko
Labor Day, Thanksgiving and Cnristmas
Trečias dalykas, kad tiki duoti Sąjunga, iškeldamas
las ir Ona Kazlauskas, An
■
------ by -------------mės nepaprastų pasiseki jos didelius darbus ir reik
tanina Kazlauskaitė, Juo 8AINT JOSEPH 8 LITHUANIAN
R. C. AS80CLATI0N OP LABOS
mų, dėlto kad Lietuvių šmę Vilniaus vadavime,
zas ir Domicėlė Česnulevi Entered as second-clnss matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston,
Katalikų Federacija priža plačiai kalbėjo ir apie
čius, Konstantinas ir Ma
Mass. un<ler the Act of March 3, 1870
81 Lafayette St.,
Telefonas
da remti ir pagelbėti, nes Vilniaus krašto lietuvių
rijona
Montvila,
Juozas
ir
Acceptonce for mailing at spėriai rate of postage provided for in Sectlon 1108
Worcester, 5-4334
WorceBter, Mass.
kur tik Federacija prideda kultūrinį ir politinį gyve
Act of October 8, 1917, ąuthorized on Jnly 12, 1918
Agota Pigaga, Jieva BalSUB8CRIPTION
RATB8*
savo jėgas, ten išeina di nimą. V.V.S.
Pittstono
sevičienė, Andrius ir Ona
PRENUMERATOS KAINA:
deli ir naudingi dalykai. skyriaus veikėjams daug
Jovaįšis,’ Julius ir Marijo Domestic . yearly .......................... $400 Amerikoje metams ......................
Fotįlgp‘yehrly .......................... >5.00 Užsieny metams ■.......................... S5.(
na Česnulevičius.
Bus nepaprastai įvairi kas paaiškėjo iš Sąjungos
BOSTONO APIELINKĖS BROCKERTS Ir CREMO ATAUS Pardavė
Domestic once per weelt yearly >2.00
Diena. Jei nori sužinoti į- darbo ir pasižadėjo dar
Po $10.00 sumokėjo: Si- Foreign once per veek yearly >2.50
jas Ir Diatribatorlua CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliam*,
manas
18 ir Uršulė
Uršule zuka
Žukaus
vairumus, tai skaityk to- uoliau dirbti Vilniaus darrestoranams ir alndėms. Raukite: Ded. 1731.
liau Darbininką ir surasi, bą. Susirinkusieji nariai
kas, r
Bronius Borisas, JuoRengėjas. • ir svečias V. Uždavinys lazas Kosulis.

Worcester, Mass
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DARBININKAS

jhž&atha&s, birželio 5 d., Į936
=

DARBININKAS

6.

NAUJA PORELE

Genovaitė Gcrcikaitė, Ona Komunijos vaikų buvo ir
Pranešimas
Juciutė, Valerija Kava Angelė Kneižytė, kuri pri
KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ
liauskaitė, Ane’ė Kamilai- ėmė Pirmąją Komuniją,
tė, Konstancija Laucevi gegužės 23 dieną, Šv. Jono
LDS. N. A. Apskričio metinis suvažiavimas įvyks
čiūtę,
Rozalija Micaitė, par. bažnyčioje, Cantone. sekmadienį, birželio 28 dieną š. m., 1 valandą po pietų,
KOLONIJOSE
Florencija Miškiniutė, Vi- j Kleb. kun. S. P. Kneižis Šv. Kazimiero lietuvių parapijos svetainėje, Temple
vijona Počiauskytė, Albi pašventinės rąžančius ir St., Nashua, N. H. Visos kuopos kviečiamos dalyvau
na Vaitkevičiūtė, Genovai škaplerius kiekvi e n a m
LIETUVIŲ DIENOS REIKALU SUVAŽIAVIMAS
ti. Malonėkite atsiųsti savo delegatus, įteikdamos
tė Vaišnytė.
berniukui ir mergaitei už Jiems gerų sumanymų. Taip gi raginame, kad LDS.
ĮVYKS BIRŽELIO 21 D.
dėjo ant kaklo ir palaimi
Lietuvių Dienos reikalu suvažiavimas turėjo įSekmadienį, birželio 7 d., no. Po to pasakė vaike kuopų valdybos peržiūrėtų savo knygas ir kiek kuopa
skolinga apskričiui tuojau prisiųstų iždininkui arba
9 vai. ryte, šv. Roko par.| liams pamokslėlį.
vykti sekmadienį, birželio 7 d., Šv. Kazimiero par.
priduotų mokesnius suvažiavime.
bažnyčioje priims mote
VVorcester, Mass., bet dėlei svarbių priežasčių šis su
3
vai.
po
pietų
įvyko
ge

rystės sakramentą p-lė Osirinkimas atkeliamas į sekmadienį, birželio 21 d. Su
LDS. N. A. Apskričio Valdyba:—
na Stonkiūtė su J. Valu- gužinės pamaldų užbaigi
sirinkimas įvyks kaip buvo nutarta Šv. Kazimiero
Į LIETUVIŲ ku.
Dvasios Vadas — Kun. S. P. Kneižis
Rap. mas ir palaiminimas Šv.
par. mokyklos kambaryje, 3 vai. p.p. VVorcester, Mass. VAŽIUOS
Sakramentu.
Rap.
DIENĄ
Pirmininkas — Jonas Kumpa
Į suvažiavimą yra kviečiami iš Mass., R. I., Conn.
Gegužės 26 dieną Lietu
Vice-Pirmininkė — M. Urmonienė
ir N. H. valstijų veikėjai, LDS, kp. atstovai ir įvairių viai Katalikai susirinkę
Raštininkas — Tarnas Versiackas
komisijų nariai bei valdybos dalyvauti šiame svarbia nutarė dalyvauti Lietuvių
Iždininkas — Mykolas Grilevičius.
me susirinkime ir duoti pranešimus apie draugijų Dienoje, liepos 4, Mariana IŠVYKO Į LIETUVĄ
dalyvavimą Lietuvių Dienos šventėje.
polio Kolegijos parke. Į Gegužės 29 dieną išvyko Šv. Onos draugijos mė Susivienymo
vietinės si visame pasaulyje adatų
M. Delionienė,
Lietuvių Dienos komitetą į Lietuvą p. Marijona Rau- nesinis susirinkimas įvy kuopos šv. mišios už mirų- išdirbime.
Liet. Dienos Reng. Kom. raštininkė. išrinko nuo Katalikių Mo deliunienė, p. Jono Raude- ko gegužės 17 dieną. Nu sius narius įvyko gegužės Į Dabar dviračių kompaterų Klubo pp. P. Versec- liūno, LDS nario žmona ir tarta dalyvauti kaimyni 19 dieną, 7:30 vai. ryte, nijoje dirba arti 600 žmolietuvių
kolonijos
be komunistų ir socialistų, kienę ir M. Šilanskienę; p. adv. Benjamino Sykes nės
Northampton
naujos
sve Šv. Trejybės par. bažny- nių dviem permainom
kurie dirba tik internacio nuo Katalikų veikimo ko žmonos motina.
‘ (shifts). Ji gali išleisti į
tainės ir parko atidaryme. čioje.
miteto pp. M. Vencių ir A.
nalizmui, pagelbos.
Ponia Raudeliunienę į Taipgi nutarta važiuoti į
dieną 1000 su virš dvira
į Tokias tai maždaug min- J. Šaukį.
SUSIORGANIZAVO
New Yorką nuvežė savo Lietuvių Dieną, liepos 4, Greenfieldiečiai negali čių. Šis Westfieldo fabri
i tis pareiškė gerbiamieji
LDS. KUOPA
p. adv. Benja kuri įvyks Marianapolio pamiršti įgytų įspūdžių kas yra didžiausias visaLIETUVIŲ PIKNIKAS automobiliu
kalbėtojai,
gegužės
28
d.
minas
Sykes,
Svkes & Šy- Kolegijos parke. Važiuos Northamptone, Mindaugo me pasaulyje, kurs išdirba
Lietuvių Katalikų Prakal lietuvių katalikų surengto Tame pačiame susirinki
advokatų firmos na bus’ais.
parko ir salės atidarymo vien tik dviračius.
bose Nuginkluota Lietuvos se prakalbose.
me nutarta rengti Lietuvių kes
rys,
681
Washington
St.
Jurgis Jonas.
Priešai
iškilmėse, kurios įvyko
Katalikų pikniką rugpiū
Šv.
Onos
draugijos
pik

Kartu
važiavo
advokato
Prakalbose buvo keletas čio 16 dieną. Į tą pikniką
geg. vO dieną. Westfieldo
Ketvirtadienį, gegužės ir bendrafrontininkų, ku- nutarta kviesti iš visų ko žmona, p. Raudeliunienės nikas įvyks birželio 7 die lietuvių parapijos klebo
28 dieną, Gedimino klubo rie buvo suklaidinę ir ke- lonijų ir parapijų chorus dukrelė, jos vyras p. Jonas ną, p. Jono Vaičiulio ūkė- nas kun. V. Puidokas pasa
svetainėje įvyko Lietuvių lėtą gerų ir patrijotingų išpildyti programą gražio Raudeliunas. Taipgi paly je. Vieta graži. Rengėjos kė turiningą ir jaudinan
šeštadienį, gegužės 30
Katalikų komiteto sureng- lietuvių, trokštančių Lie mis lietuviškomis daino dėjo ir kiti giminės ir pa kviečia visus atvykti ir čią kalbą. Nevienam iškartu su greenfieldiečiais spaudė iš akių ašaras savo dieną šios kolonijos lietutos prakalbos. Kalbėjo vie- tuvai gerovės, bet jie sė mis. Pikniko rengimo ko žįstami į New Yorką.
tinis kun. Feliksas Norbu-: dėjo kaip tėvą ir motiną misijos pirmininku išrink Ponia Raudeliunienė ap praleisti linksmai laiką. nusistatymu dirbti Bažny- viai surengė naujo parko
tas, pp. A. F. Kneižys, nužudę, nes kalbėtojai aiš- tas p. Petras Amšiejus, sistos Lietuvoje, Paparčių Draugija pagelbėjo savo čios ir tėvynės labui, jo ir salės atidarymą. Parką
“Darbininko” redaktorius
_ ’kiai
’ ’ įrodė, kad komunistai propagandos vedėju p. A. kaime, Kaišedoriu par. sa narei p. O. Savickienei, parapijos gabus vargoni ir salę pakrikštijo Min
gyv. Šundarland, Mass.,
ir p. Jonas Kumpa, LDS. yra Lietuvos žudytojai. J. Šaukis.
Kurpius. vo tėviškėje. Grįš į Jung. kuri nukentėjo dėl kilusio ninkas p. Januškevičius su daugo, Lietuvos kunigaik
Valstybes apie rugsėjo 1
Naujos Anglijos apskričio Kas dedasi su komunissavo choru išpildė labai ščio vardu. Atidaryme da
gaisro jos namuose. Surin gerai dainų programą. lyvavo apie 500 žmonių.
dieną.
pirmininkas. Kalbėtoj a i tais, tas^ eina prieš LietuPp. adv. B. Sykes savo ko aukų $22.50. Pagirtinas Westfildiečiams garbė tu Principaliu kalbėtoju buvo
aiškino gausiai susirinku- vą, prieš jos nepriklausomotiną išleido į Lietuvą darbas paremti savo narę, rėti tokį energingą klebo Westfieldo lietuvių par.
siems lietuviams ir lietu- mybę.
kaip
ir atsilygindami jai kuri taip skaudžiai nuken ną ir muziką - vargoninin klebonas kun. V. Puidovaitėms apie vienybės rei-1 Pabaigoje kalbėtojas p.
PIRMOJI KOMUNIJA
tai, kad ii pereitais rne-. tėjo.
ką.
A. Dėdinas. kas. Jo parapijos choras
kalingumą, Lietuvos ir jos
p Kneižys paragino
Sekmadienį, geg. 31 d., už
tais,
jiem
išvykus
į
Lietu

išpildė programą. Miesto
gyventojų dabartinę būklę lietuvius darbininkus į- 9 vai. ryte, kleb. kun. J.
Šios kolonijos lietuvės
vą
globojo
jų
namus.
mayorą atstovavo alderLietuvos_vidujinę tvarką, steigti LDS kuopą, kuri Švagždys, suteikė pirmą
moterys surengė vakarą
Poniai
Raudeliunienei
manas p. Francis J. Lyons.
pasmerkė komunistų ir. būtų atmintis šių svarbių Šv. Komuniją 28 berniu
pagerbti p. Onutę Meškilinkime
laimingos
kelionės
Jis sveikino šios kolonijos
socialistų saukiamą kon- prakalbų. Lietuviai katali- kams - mergaitėms. Prie
nytę, kurios vestuvės į- LIETUVIŲ SALĖS IR lietuvius ir linkėjo geriau
ir
malonių
atostogų
tėvy

gresą Clevelande, apie A- j Įęaį darbininkai, kun. Fe- Šv. Komunijos prirengė
nėje.
Rep. vyks birželio 9 dieną. Va PARKO ATIDARYMAS siu sėkmių.
menkos darbininkų gyve---liksui- -Norbutui
vadovau Seserys Nukryžiuotos Jė
karėlio surengime dau
Parko ir salės atidary
NORTHAMPTONE
nimą ir kitus šių dienų; jant, nuoširdžiai pritarė ir zaus iš Cambridge, kurios
giausiai
pasidarbavo
p.
Osurengimu
svarbius klausimus.
tuojau susirašė keliolika mokina ir kitus vaikus 40 VAIKUČIU PRIĖMĖ nutės sesutė Marijona ir Gegužės 30 d., po pietų, mo iškilmių
PIRMĄ
KOMUNIJĄ
daugiausiai
darbavosi
su
Susirinkusieji aiškiai su narių.
sekmadieninės mokyklos.
p. Aguonienė. Džiaugia Northamptono Lietuviai darytas komitetas iš šių
Priėmė šie: Algirdas
prato, kad komunistų ir
Sekmadienį gegužės 31 mės, kad p. Meškinvįė iš iškilmingai atidarė naujai
Pasibaigus kalboms, p.
asmenų: dd. Andrius Su
socialistų šaukiamas kon Uždavinis ir dar vienas Celiauskas, Juozas Česnu dieną, Šv. Jurgio lietuvių teka už lietuvio iš Worces- pastatytą salę ir parką, bačius,
Petras Zaletskas,
gresas, Cleveland, Ohio y- bendrafrontininkas, kurie levičius, Reimondas Na parapijos bažnyčioje 8 va terio. Gražus pavyzdys ir kurs užima 5^2 akrų že Juozas Povilaitis
ir Jonas
Vincas Kašėta, landą ryto š. m. mišiose kitoms
ra ne kad Lietuvos gyven jautėsi nuginkluoti patri- vickas,
mūsų kolonijos mės netoli Florence’o mie Regalis.
tojams padėti atgauti de jotingų lietuvių tarpe, aiš Juozas Krušas, Vincentas- priėmė pirmą Komuniją mergaitėms.
stelio. Visą Westfieldo pa
Raporteris.
mokratines teises ir lais kinosi, kad jie nesą kokie Kubilius, Vincentas Mala 40 berniukų ir mergaičių.
rapija buvo pakviesta da
vę, bet kad Lietuvoje su ten raudonieji, bet tokie kauskas, Vytautas Paulau Daugumoje buvo italų vai Šiomis dienomis nuo me lyvauti iškilmėse.
___ ___sv...“Aš matau pasaulyje
kelti revoliuciją ir Lietu pat lietuviai, ir kad jie tik skas, Povilas Sereikis, Vy kai. Tai buvo gražus ir džių užsinuodijo ir sunkiai Iš Westfieldo važiavo
Pužas, Alfonsas jaudinantis įvykis.
vą atiduoti sovietų Rusi dirbą tikslu padėti Lietu tautas
serga p. Jonas Vaičiulis, kiu kokie 20 automobiliai galingų pastangų, drąsių
jai. Komunistai ir socia vos gyventojams atstatyti Stasiukaitis, Alf o n s a s Po pietų, 2 valandą įvy žymus šios kolonijos vei ir vienas specialis busas. bandymų pasiekti gražiaulistai savo atsišaukimais demokratinę tvarką. Kal Šimkus, Edvardas Žemai ko Šv. Jurgio parapijos kėjas, katalikas, laikraš Įspūdis buvo gražus kuo- sįą idealą, kokį tik žmo
tik apgaudinėja patrijo- bėtojas pakartojo, kad ko tis, Anelė Andrušytė, So bažnyčioje Pirmosios Ko čio “Darbininko” skaity met iš vienos pusės West- gaus protas gali nuvokti,
tingus lietuvius, sakyda munistai, kurie šaukia fija Balionytė, Aldona munijos vaikų įrašymas tojas ir rėmėjas. Linkime fieldiečiai įvažiuo darni j bet, iš kitos pusės, bujoja
mi, kad jie nori Lietuvos kongresą Clevelande, Lie Baltraitytė, Olga Danai- ražančiaus ir škaplierių. jam
kuogreičiausiai iš- pirmą kartą į naują lietulietuviams padėti iškovoti tuvai ir jos gyventojams tytė, Alena Ezerskaitė, Tarp vietinių Pirmosios sveikti.
višką teritoriją pasveikino zem^.1’ ai, ra2, kurios pa
linksmą minią automobi vyzdžiu, kaip tik dabar
demokratinę valdžią ir zo- kovojant
kovojantJdėl
dėl Vepriklausonepriklausodzio ir spaudos laisvę. Jei-,I mybės, juokėsi
juokėsi ^^^„3
lių garsais, o iš kitos pu matome žmonių gyveni
iš Lietuvos
sės Northamptoniečiai iš me” (Kettleris).
gu komunistai ir Somalis- tuįlaikiįgs kariuomenės ir
kilmingai
pasitiko svečių
kurstė lietuvius Lietuvai
tvarką, spaudos ir žodžio neduoti
procesiją su lietuviška vė Telefonas: Plaza 1350.
nei cento; tą darė
laisvę, tai jie savo visas i ne tik tuo laiku, bet ir per
liava ir orkestrą.
pajėgas
atkreiptų
pir visą Lietuvos nepriklauso
Programoje
dalyvavo
miausiai į sovietų Rusiją, mo gyvenimo laiką.
Westfieldo choras, muzi Graborius ir Balsamuotojas
kur per 19 metų Rusijos Vienas bendrafrontinin
kui Juozui Januškevičiui
423 S. Paca Street
gyventojai neturi nei de kas atsistojęs duoti klauvadovaujant ir atidarymo
BALTIMORE, MD.
mokratinės tvarkos, nei Ii simą kalbėtojui, pasmerkė
salės ir Mindaugo Parko
spaudos ir žodžio laisvės. I• Smetonos valdžią už šau
kalbą pasakė kun. V. Pui
dokas. Jisai užkvietė vi BROCKTON GARAGE
Kadangi socialistai iri dymą ūkininkų. Tą patį
Brocktone Fordų Pardavėjai
sus
Northamptoniečius ir
komunistai sakosi kovoję padarė ir kalbėtojas, tik
apylinkės lietuvius atva
STASYS W. STRIPINIS
prieš tą valstybę, kurioje pastebėjo, kad sovietų Ru
žiuoti į Westfieldą į para
Lietuvis Astovas
darbininkai yra skriau sijoj komunistų budeliai
389 Warren Avė.
pijos pirmą pikniką Ly Tel. 1550
džiami, kur gyventojai ne sušaudė ir badu numarino
Brockton,
Mass.
gus
parke,
birželio
14-tą.
turi laisvės ir demokrati milijonus darbininkų, tai
Mes Westfildiečiai šir
nės tvarkos, tai kaip tik pirmiausiai reikia pareikš
dingai dėkojame Northtokia valstybė yra sovietų ti protestą sovietų Rusi
amptoniečiams už broliš-'
Rusija. Lietuvoje buvo de jos komisarams.
ką pakvietimą ir priėmi
mokratinė tvarka, pilna Prakalbos užsibaigė gra
(WRUBLIASKAS)
mą. Linkime Jums geriau LIETUVIS GRABORIUS IR
spaudos ir žodžio laisvė iki žia ir pakilusia nuotaika.
sios kloties.
1926 metų pabaigos. Da Žmonės pageidavo daugiau
BALSAMUOTOJAS
bar taip pat patrijotingie- tokių prakalbų. Viena mo
1000 Washington St
DARBAI
ji lietuviai rūpinasi visus teris po prakalbų priėjus
NORWOOD, MASS.
Dviračių
fabriko vasari
blogumus ir nenormalu kalbėtojui pareiškė, kad ji
TEL. Norwood 1503
nis biznis yra didelis ir
mus pašalinti ir atstatyti buvo prisidėjusi prie ben
Montello Office:
čia daug lietuviu dirba.
tokią tvarką, koki Lietu drafrontininkų išrinkimo
10 Intervale St
Girdėti,
kad
geležies
liejivai būtų sveikiausia ir pa ir siuntimo delegatų į CleTEL.
Brockton 2005
nyčia pradeda daugiaus
stoviausia. Jie tą padarys velandą, bet ji buvus ap
dirbti. Prie tabako gauna
vilta ir dabar nuo jų pasi
žmonės padirbėti.
trauks, nes ji esanti lietu
Tel. 3368
vė patrijotė.
Jurgis Clark, Westfield
P. JL Sykes ir B. G. Sykes
Taip turėtų padaryti vi
Manufacturing kompani
LIETUVIAI ADVOKATAI
si susipratę lietuviai, ir ne
jos inžinierius, senas dar-į
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas: SANBORN BLOCK
tik nevažiuoti į komunis
bininkas, tapo pakviestas
Taipgi užlaikome visokios
Washington St.
tų kongresą, bet jiems ne
managerium.
ši
kompani

Ecrvood, Mass.
rflžies rakandų.
duoti nei cento, nes tie,
ja, kuri pernai užėmė pir
Tel. Norvood 0330
Laidotuvių įstaiga:
kurie remia komunistų
mą vietą miesto pramonė
Oyt'enfcno Vieta:
veikimą
prieš
Lietuvą,
re

124
Ame*
St, Brockton, Man.
je nuo gruodžio 1933 m.
82 WALNUT AVK.
Gjrreoino vista:
mia
išdavikišką
darbą.
priklauso Torrington, Ct
Tel. Narvood 1020
25 Enterprise 8t, Brockton
Kurpius.
kompanijai, kuri yra gar-

Šiomis dienomis priėmė
moterystės Sakramentą p,
F. Raugelytė su p. J. Javick, šv. Jurgio lietuvių
bažnyčioje, kuri yra airių
globoje. Moterystės Sakra
mentą suteikė kun. Felik
sas Norbutas.
P-lė Raugelytė yra gera
katalikė ir darbšti lietu
vaitė. Taigi visi lietuviai
linki jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.
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Šv. Petro Bostono Lietuvių Parapijos
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KOMITETAS
Garbes Pirmininkai:

Kun. K. Urbonavičius......
Kun. F. A. Virmauskis
Kun. K. Jenkus

Veikiančioji Valdyba:
V. širka, pirmininkas
V. Valatka, vice-pirm.
VI. Brazauskas, rašt.
V. Kališius, kasierius
Ieva Marksienė, šeimin.
Kraičio Skrynios Valdyba:
P-nia Cunienė, Pirm.
P-nia Šiaurietiė, vice-pirm.
P-nia Ivaškienė, rašt.
P-nia Marksienė, kasierė
P-nia Mikulskienė, globėja
Sportų Vadovybe:
ZT Adv. J. Cunys
Dr. J. Landžius
Dr. W. Duesrick
Stud. Šidlauskas
Sport. Zapustas
A. Rakauskas
R. Juška
PARAPIJOS SUVAŽIA
VIMO RĖMĖJAI:

-

I

K. Šidlauskas,
918 Broadway;
P. Jasinskas,
365 2nd St.;
F. Valeckas,
75 G St.;
G. Švelnis,
163 I St.;
W. Marcinkus,
481 E 6th St.;
P. Baltrušiūnas,
, 490 Broadway;
K. V. Petreikis,
314 E. 8th St.;
W. Baniulis,
181 L St.;
M. Šidlauskienė,
373 W. Broadway;
D. Narvilas,
725 E. 7th St.;
A. P. Veleišiehė,
371 Broadway;
F. Kvetkus,
828 E 5th St.;
J. Petrauskas,
23 M St.;
South Boston Market,
470 Broddway;
Prosperity Market,
295 W. Broadway;
Quincy Market,
277 Broadway;
Taylor Market,
225 Broadtvay;
Collins Market,
155 Brbadivay;
Hemp Market,
357 Broadway;
Franciškus Kbdis,
2fe2 W. 4th St.; ..

1

ROMUVOS PARKO vaizdas, kuriame įvyksta Šv. Petro par. Susivažiavimas.
Duodamos trys brangios įžangos dovanos: kraičio skrynia, dešimts dole
rių ir penkinė.
Veiks Stanley Radio Shop garsiakalbiai.
Gros puiki Orchestra, 4—8 P. M.
Žais baseball merginų rateliai, 1 vai. po pietų.
Los baseball So. Bostono Vyčiai stt Norwoodu,2:30 vai. p.p.
įvyks sportų rungtynės, lenktynės, žaidimai. Laimėtojus gausios dova
nos lankia.
Eis puikūs special busai ntto bažnyčios pb ahtrų, trečių ir ketvirtų Srėb
tų Mišių.
Gausių SVečių aptarnavimui veiks šios krautuvės bei skyriai: parAttijbŠ
šeimininkių valgių škyrhis po vadovybe Ievos Marksienės, saldainių klbŠkA,
vadovybėje panelių Mįckevičiučių, krautuvė draugijų Amžinojo RožančiaiiŠ;
Pranciškonų, Blaivihinkų, Maldos Apaštalystės, Choro Stalas su LifettiVbS pro
duktais, loŠiihai, vadovybėje mbrginų choro. Gėrimų krautuvė, vddbtVbūJe K.
Šidlausko, ir įdubimo Įvairybių stalai, vaddvaujaht A. Jurgelaičidi. BUŠU tVAtkyrrias randasi vadovybėje V. Valatkos. Leidimai bus priežiūroje Vi; JAkštb.
Prie įžangbš vartų svečius sutiks: J. Kumpa, V. Širka, P. Baroliš, O. SiaUriėnė, St. Griganavičttis it Kraičio Skrynios atstovės. A. Sanda padės šfehby niū
kei ir šeimynitikui gabent valgimus. Prašome ir daugiau parapijiečių įmdirbėti — remti šį mūsų susivažiavimą.
Laukiame tisų ešdmų ir bdvusių parapijiečių jų pažįstamų ir vlšU HttHiičių su mumis linksmai praleisti dieną.
Jei lytų, tada kviečiame visus dieną praleisti parapijos salėje,
fc.
fe
vai.,
bažnytinėje
Salėje
W.
5thSt
St., ir vakarą, nuo
Širdingai dėkojame visiems susivažiavimo rėmėjams

VADdVVfife.
r-

W. J. Jakštas,
Kampas 4th ir D St.
John Jakštas,
J. A. ŠvAgždys,
W. Januš,
134 W. 6th St.;
J. Chekis,
184 D St.;
Mare Tamulaitienė,
188 W. 9th St.;

’• f

f

B. Jakštas,
175 W
W. 7th St.;
Antia Rap;>alas,
Ž81 EI St.;
_____
S. Usis,
208 Sth St.;
Broadway Market,
387 Broadway;
A. P. Wilkins,
278 Athfens St.;

as,

Joseph Matejaška,
75 Silvėr St.;
K. Plevokas,
131 C St.;
J. Strigimas,
L St.;
Gatulis
.
W. 9th St.;
Petris Savickas,
Dorchester;

estėt, Mass.;
Sftiidris,
BttSton Supply;
vAhs,
455 Broadway;

v

/

Cabits Pharmacy,
100 Dorchester, St.;
A. A. Ruggeri,
489 Broadway;'
F. Krawec,
343 E 8th St.;
Burns Brothers,
474 8th St.;
Centrai Spa,
481 Broadway;
Valeria Palionis,
335 E St.;
Lincoln Cafe,
283 Broadway;
J. G. Zaldokas,
265 Broadway;
J. Pober,
233 Broadway;
M. Horace,
311 W. Broadway;
Cuddye’s Pharmacy,
141 Broadway; /
T. F. Byrnes,
248 Broadway; '•
Bėrio—Broadway;
Goodman Brothers,
298 Broadway;
Ona Rudokas,
281 2nd St.;
John Klimas,
379 W. Broadway;
A. Kiburis,
Washington St.;
J. Dilis,
366 Brodway;
Petras Mikulskis,
1148 Columbus Avė..
Roxbury;
Judita Mikalauskienė,
Ona Vestfeldienė,
Karolina Šejefkienė,.
A. Valentaitė,
Skblastika Gelžinienė,
Julė Kalendrienė,
Juozapas Grudzinskas,
J. Stravinskienė,
Barbora Znotinienė,
O. KibartieUė,
P. J. Akunevičius,
258 W. Broadway;
Š. Barasevičius,
254 W. Broadway;
Blihstrubs’ Restauranas,
300 W. Broadway; ,
DiAmond Cafe,
305 W. Broadway;
Peter Chaplik & Co.;
157 W. Broadway;
THfe Strand Cafe,
374 W. Broadway;
Gebrge’s Tavėm,
58 Dbrchėstėr St.;
So. Boston Cafe,
BAlukonis - Zarvackas Gticiūnaš;
Peter’s Cafe,
Molis ir TAtUfika;
PdVilas Kulikauskas,
354 W. Broad^ay;
Brbliai KališiaL ir
Komičius Cb.;
J. W. Casper
494 E. BroAddrAy;

I
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I kilmingas Švenč. Mergelės savo katalikišką, lietuvis- čius atnašavo šv. mišias,
'Marijos vainikavimas.
ką mokyklą. Taigi, lietu- Sąjungiečių užprašytas,
Žmonių į šias iškilmes viai, kitą rudenį, kai vėl motinų intencijai. Sąjunprisirinko pilnutėlė baž po vasaros prasidės mūsų gietės bendrai priėmė šv.
nyčia kaip per Velykas. mokykla, siųskite savo Komuniją. Po mišių įvyko
Kun. Klebonas S. Stonis vaikučius į mūsų šv. Tre bendri pusryčiai. Kleb. ku
Waterburiečiai apgailės- penkis metus, kiekvieną mą Šv. Komuniją. Šv. mi pasakė įspūdingą iškilmei jybės parapijinę mokyklą. nigas N. Pakalnis pasakė
! tauja netekę rašytojo, vi- dieną. Lai Augščiausis šias atnašavo kun. P. P. pritaikintą pamokslą. Po Jūs nesigailėsite.
gražią kalbą. Taipgi kal
! Karlonas. Tai buvo gražus to prasidėjo žavejanti pro-,
APęfDIrin ęilVlilAVI- suomenininko bei “jauno Jums atsilygina!
bėjo ir Sąjungietės.
ArOAnlLIU dUVA£!An”iikraujo
mt„w>” kun. Kripo, iw.<ri
Kun. J. Kripas.
bet-gi
ir jaudinantis reginys ka įcesija: paskui kryžiaus ne Pereito ketvirtadienio Ponia Mikulskienė nuo
sykiu džiaugiasi sulaukę
da mažyčiai priėmė Jėzų šamos dvi Dievo Motinos vakarą, mokyklos salėj į- širdžiai visiems ir visoms
; tykaus ir kantraus dvasios ŠAUNUS BANKIETAS Kristų į savo širdeles.
Marijos vėliavos, bernai vyko visos mokyklos vai- dėkojo už dalyvavimą,
vado kun. B. Gauronskio.’
čių bei mergaičių gražiuo kūčių programėlė. Buvo) Tą pačią dieną, 8 vai. vaSekmadienį, birželio 7 d., , Abiem kunigėliam linkime Birželio 6, vakare, Hotel LIETUVIŲ LEGIJONIE- se rūbuose eisena, po jų šokiai lietuviški ir ameri- kare, įvyko vaidinimas.
RIAI VEIKIA
* * Mo geriausių sėkmių!
2 vai. po pietų įvvks
viena mergaitė ant paduš- , koniški, sporto, gimnasti-Suvaidinta ‘Žemės Rojus’,
Elton, Waterbury įvyks
Pereitą
sekmadienį
2
vai.
terų Sąjungos N. Y. ir N.
Akstinas.
kėlės
nešė gyvų gėlių vai kos, dainų ir giesmių pro-'Vaidino Vytauto vaidylų
metinis Connecticut LithPark
gat.
salėj,
_
__
_
J. apskričio suvažiavimas.
nikus,
šalę kurios dvi mer grama. Vaikučius išmokė ratelis. Kalbą pasakė kle’ uanian Catholics bankie- ?°
Rupšio svetainėje, Wood
. tas. Vakarienė prasidės 8 k- L. Stasio Radzevičiaus gaitės laikė šilko juoste lietuvaitės Sesutės Pran- bonas kun. Pakalnis. Visi
Avė. 16th St., Linden, N. J.
vau. Vakaro vedėju bus postas suruošė posto ve- les, po jų keturios mergai ciškietės. Atsilankė nema- buvo patenkinti vakaro
vai.
Visos šio apskričio kuo
hartfordietis Leonas Ma- baY5 šventinimo iškilmes, tės nešė gražiai parėdytą žai svečių. Programai pa- programa. To vakaro pelpos prisiųskite kuodaušiotas. Kalbės kunigai Va- 'Vėliavas pašventino Kleb. Evaną — Mergelės stovy- sibaigus, kalbėjo klebonas nas $40 paskirtas parapigiausiai atstoviu. Nesivėlantiejus, Gradeckis. vice- bun. A. Vaškelis, dalyvau- lą ir ant galo pats Cele kunigas Ambotas, kuris iai, M. S. 29 kp. taria nuoluokite, nes posėdžius pra
. gubernatorius ir Water- Jant vietinio posto na- brantas su tarnautojais. išgyrė gerb. lietuvaičių širdų ačiū visiems progradėsime punktualiai.
bury miesto mavoras Fr. riams bęi atstovams ir iš Visą tą dailiai sutvarkv- Seselių gražų darbą ir ra mos dalyviams ir kokiu
S. Subatienė,
Noriu šiuomi nuoširdžiai Hayes ir Dr. John Satti iš kitataučių vietinių postų tą procesija darė neišdil gino vaikučius ir susirin nors būdu prisidėjusiems
Apskričio Pirm. padėkoti visiems ir vi- New London, Connecticut. *r i8 apylinkės lietuvių domą įspūdį ir ne vienam kusį jaunimą vengti blogų, prie to vakaro pasisekimo.
soms, kurie ir kurios au- Valstybės sekretorius. Bus Pos-h, kaip tai: WaterbU'- įspaudė džiaugsmo bei su- nepadorių šokių ir mokin
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gerbiami
sveikinimo
kalba
je
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energicut
Valstybės
TAS
įvyksta paranijos tarne, būtent, rezoliucija ti į milžinišką pikniką,
i Šventinimo dūdininkais 1 vičiui
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veikti
plačiame
lietuvių
lietuviai
klebonai
ir
vikaVisi ruošiasi, iš Hartfordo miesto Board kuris įvyks 21 dieną bir
Gegužės 23 d., parapijos visucmeniniame gyvenime. rai. —
Taigi stengsimės pa- buvo Donia O. Cernc^kienė karnavalas.
of aldermen, kuri nutarė
Auditorium, vietinių dr- Kartais žmogus rašai, dir- simatyti tame bankiete.
-■
ir Edvardas Zdančiukas, kad jis būtų pasekmingas. vienbalsiai ir didžiausiu želio. Ukrainą salėje, Lin
den, N. J. Prasidės 2:30.
jų veikėjai, kun. J. Kripui !bi, svajoji, ir manai kad
kuris paaukojo dėl vėlia
pagyrimu,
nusiųsti
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Bus puikus orkestras šo
(jo 5 metų kunigystės bei niekas neskaito, niekas
vų įsigijimo 35 dolerius.
zoliucijos
kopijas
klebo

kiams ir įvairiausių žaidi
visuomeninės darbuotės ir neįvertina ir tam pana
• Gana stambią auką įteikė
nui
kunigui
Ambotui
ir
išleistuvių) surengė šaunų šiai. Tokias pagundas
j ir mūsų jaunas graborius IŠ ŠVČ. TREJYBĖS VY Hartford Times Spelling mų. Pasižymėjusiems ski
bankietą, į kuri atsilankė mintyti turėjau ir aš ne
— A. P. Karlonas. būtent
Bee Kontesto laimėtoiai, riamos dovanos. New JerMIRĖ
RŲ
KLUBO
VEIKIMO
virš 600 asmenų. Vad. ku kartą. Bet gegužės 23, iūs
$25.00. Lai gyvuoja mūsų
lietuvaitei Albinai Pečuko- sey chorai sudainuos viso
nigui J. Valantieiui, kalbė i gerbiamieji waterburiečiai šeštadienį, gegužės
_
Legijonieriai.
T.
M.
Pereitą
antradienio
va

nytei. Rezoliucijos sutrau kių dainų ir prie to bus įjo miesto majoras Hayes, parodėte man, kad mano dieną, Šv. Andriejaus
karą, gegužės 26, Švč. Tre ka tai viešas pagerbimas vairių pamarginimų. Tai
kun. E. Gradeckis, Dr. darbas buvo labai įverti- tuvių parapijos bažnyčio
jybės
lietuvių parapijos ir pagyrimas tai jaunai gi prašome nepraleisti to
Hill, kun. B. Gauronskas. ; namas. Garbė jums ir pa je įvyko dvejos laidotuvės.
Vyrų
Klubo
mėnesinis su lietuvaitei, kuri laimėjo iš pikniko, bet gausiai atvyk
šerifas Jenušaitis, kun. P. dėka. Ne tie pinigai, ne Palaidotas Vincas Kali
sirinkimas įvyko Mokyk viso Hartfordo miesto ir ti.
SekretoriusKarlonas, alderm. Bendle- malonūs žodžiai, kaip ta nauskas, kuris mirė geg.
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dieną.
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paliko
ris, kun. V. Ražaitis, adv. dvasia, kurią jūs man vi
ko gražus būrelis jaunimo Konteste. Paskui keletą
ŠV. ANTANO
J. Alšauskas, adv. C. Ba suomet parodėte. Ilgai, il nubudime žmoną, du sū Šv. Onos parapijos baž ir suaugusiųjų, kurie svar žodžių pratarė naujas vi
landa, komp. Aleksis ir gai, neužmiršiu jūsų. Jū nų ir dukterį. Taipgi mirė nyčioje, Grand Str ir Man- stė gana svarbių ir įdomių karas kunigas Kripas. Vi
solemnizantas kun. J. Kri- sų kolonija vadovystėje geg. 28 d. Morta Valinčie- ning Avė., pradedant bir dalykų. Susirinkimą vedė si atsilankusieii tėveliai ir
pas. Visi reiškė džiaugsmą klebono kunigo Valantie- nė, General ligoninėje, na- želio 5 ir baigiant birželio jaunas ir gabus lietuvis svečiai buvo labai paten
dėl kun. Krino pasekmin jaus man taip pasidarė sirgus tik dvi dienas. Pa 13 įvyksta devynių dienų vaikinas Pagirskis. Tartis kinti programėle ir links
gos darbuotės ir linkėjo maloni ir brangi, kad esu laidota geg. 30 d. Paliko novena prie šv. Antano. apie savo metinį, išvažia mi skirstėsi į namus. Va
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dės
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Vėl norėčiau pareikšti, nei amžina ramybę dan Antano.
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Gegužės 22 d., Vvčių, kad
. v
- .
pikniko komisiją. Kalbėta tolimesnei darbuotei.
nesivėluoti.
A. J. M.
VAINIKAVIMAS
kliube, rūpesniu vietiniu; Y1®8^1 .Paantl?I?^1» kad esu PIRMA ŠV. KOMUNIJA ŠV. MERGELĖS MARI ir tartasi apie smulkes Nutarta rengti išvažia
—
darbuotojų suorganizuota ]labai į^ms visiems; _ ir vi
vi-
niuosius klubo reikalus. vimą kitą mėnesį.
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EKSKURSIJA
JOS
Federacijos 22-ras sky soms dėkingas už jūsų pa Pereitą sekmadienį mū
L. M. T. narė Nelli MaŠiais metais susitarė vi
rius. Pirmame susirinkime rodytąją gerą širdi netik są parapijos nemažas bū Per Sekmines, šv. Onos METINIS PARAPIJOS rozaitė sumanė aolankyti
vakarienėje,
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per
visus
relis
vaikučių
priėmė
Pirpar.
bažnyčioje
įvyko
išsos
4-rios Brooklyno ir
prisirašė sekančios drau
savo tėviškę — išvažiuoja
PIKNIKAS
I
gijos: Šv. Onos. Rūtos,
Lietuvos 29 š. m. Ta proga Maspetho par. laivais iš—*—---įnirto ivvks
Vyčiai, Darbininkai. Susibuvo
įteikta jai dovana važiavima,
Birželio 28, įvyks meti
vienvmo dvi kp. ir Choras.
nis Švč. Treivbės lietuvių nuo narių su linkėjimais birželio 21 d. 10.30 vai. iš
Dalyvavo 33 atstovai. Nu
parapijos piknikas. Tai laimingos kelionės, -šiame ryto. Nusamdvti net 3 di
tarta ignoruoti komunistu
bus parapijos naudai. Kle susirinkime buvo perrink deli laivai. Tikietai po $1.šaukiamą Clevelande “sei
bonas kunigas Ambotas ta L. M. T. valdvba. Vik 00 dideliems ir 60c. vai
mą”, jūjų “bendrą frontą”
nuoširdžiai visus savo pa toras Raudonaitis liko kams ligi 12 m.
ir daugiau tarpe savęs
rapijiečius ir paraDijietes nerrinktas pirmininku ki Tikietus jsigvkit visi iš
bendradarbiauti. - valdybą
ir Hartfordo apylinkės lie tiems metams. Vice pirm. anksto, nes esant daug
išrinkta: kun. J. Valantietuvius ir lietuvaites kvie St. Jurevičiūtė, sekreto- publikos, kurie pripildys
jus — dvasios vadas, kom
čia dalyvauti šiame milži rius — Vvtautas Raudo laivus, tai ant laivo tikiepozitorius Aleksis —pirm.,
niškame parapijos pikni naitis. Veikalu kom. iš tu nebus galima gauti. Ti............
Adelė
Liutkiutė — rašt.
ke, kuris įvyks Charter rinkta: E. Bartkevičiūtė, kietų galima gauti klebo
ir Juozas Kupstas — ižd.
Oak parke. Taigi, neuž A. Osteika, A . Baniulis. nijose ir pas par. komite
Sekantis susirinkimas įmirškite dienos ir vietos. Revizijos kom. Baniulis ir tus.
vyks birželio 19 d., Vyčiu
Pažymėkite ant kalendo B. Raudonaitis. Korespon
kliube, 8:00 vai. vakare, j
riaus ir toje dienoje visi dentais: E. Baitkevičiutė,
kurį yra kviečiami ir kitij
ir visos vykime i milžiniš Jurevičiūtė, M. Juozapailietuvių - kat. draugijų at
tvtė, Osteika. Paulauskas, Elizabetho miesto dar
ką lietuvių pikniką.
stovai.
Bus šokiai ir linksmų Alekna, Bukšnaitis. Rei bai trukdomi dėl stokos
dainų ir kitokių įvairumų.; kalų kom. Alekna ir Grun- pinigų. Antros gatvės
skis.
M. J. konstrukcija stovi po ke
ŠIS-TAS
lias dienas nepaliesta.
P-nia Mončiunienė, kuri
Gegužės 24 d., Marijos
turėjo operaciją Mt. Sinai Moterų Sąjungos 29 ko. Darbininkai laukia po dvi
Mergelių draugijos narės
Ligoninėje, dabar jau yra Iškilmingai Minėto Moti* ravaites atlyginimo už
“in corpore” ėjo prie šv.
grįžusi į namus ir sveiks nos Dieną, gegužės 10. darbą. Bė atlvginimo nieKomunijos ir turėjo bend
ta. Linkime jai visiškai 8 vai. ryte kun. Kartavi- kas nebenori dirbti.
rus pusryčius. Buvo kal
pasveikti ir vėl pasirodyti
bų, dainų ir muzikos. Pro
mūsų tarpe.
NATURAL - LAX - HERB TEA
gramą vedė p-lė Vitkaus
Gerb. Giedraičiai sek-;
Jeipi nori išvengti Ilgas tai: ridnrfoo* gazua, roti*. galroa skau
kaitė. Bravo lietuvaitės!
mingai varo savo fotogra dėjimą.
ftaltj. katarą, npendlką. Įdegimą, tonnolą. Įdegimą, rhrumatfsJūsų šis viešas pasirody
fijos ir gėlių biznį. Turi mą. nervų ligas, ecgetną, inkstų ligas, kepenų ligas, dantų ligas Ir tX
Thomsono NATŪRAI. - LAX - HERB TEA. tai yra viena
mas buvo tikrai žavėtinas!
modemišką namą biznio iŠVartokite
geriausių palinosavimui. iAvnlimui ir mtrarkimui pnjradų vidurių.
Thomsono NATŪRAI. - I.AN - HERB TEA yra sutaisyta Hi 12-km
reikalams Park Street. Ge
Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių. Ir kaknų. kurie turi
Birželio 7 d.. Linden Par
ri lietuviai ir katalikai. Jų visas minindęs druskas ir VItami mis. kas yra Mitinai reikalinga žmo
ke, Union City, Conn., įvaikučiai lanko Šv. Trejy gaus kilnu!.
NATT’RATeLAX-HERB TEA turi skanų smoką Ir kvapni- Gvaranvyks parapijos pirmas pik
bės lietuvių parapijinę tuojrime
už kiekvieną jmkelĮ ir pe»"kmes. NATURAL - LAX - HERR
nikas su dainomis, Melomokyklą. Tai pavyzdys ir TEA pakelis prekiuoja 50r. Prisiekite Money Order už 50e, o mes
už tai pasiųsime N.LH.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų,
dians radio orkestrą ir
kitiems lietuviams, kurie jums
geras uždarbis. Rąžykite lietuvUkai bet sngližkai, a* esu Lietuvis;
šokiais. Good time visiems
leidžia savo vaikučius į J. W. THOMPSON, p. o. Box 186, Brooidyn, N. ¥.
užtikrinta.
~.
viešąsias mokyklas, o ne į Į

Rytinių Valstybių Žinios
MOTERŲ SĄJUNGOS
MAS

VIEŠAS PADĖKOS IR
ATSISVEIKINIMO
ŽODIS

WATERBURY, CONN.

NEW JERSEY PIKNIKAS

NEW BRITAIN, CONN.

JERSEY CITY, N. J.

BROOKLYN. N, Y.
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