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bia ilgą sąrašą prancūzų
socijalistų, kurie sugebėjo
susidaryti įspūdingus ka
pitalus arba susirasti pa
vydėtinus pajamų šalti
nius ir kartu skelbti socijalistines idėjas ir varyti
jų propagandą. Ne be rei
kalo socijalistų atstovas
Compere — Morel “Populaire” laikrašty, tos parti
jos organe, rašė: “ŠocijaPREZIDENTAS SMER- VĖL VIENĄ DARBININ
Londonas, Anglija —Ge
listai, gyvendami kapita
KIŠKĄ ĮSTATYMĄ TEIS gužes 6 dieną Anglija pa
KIA AUKŠČIAUSĮJĮ
listinėj santvarkoj, reika
TEISMĄ
MAS PANAIKINO
siuntė Vokietijai ankietą,
lauja sau teisės naudotis
bet Vokietija iki šiol dai
jos patogumais lygiai su
Little Rock, Arkansas, i EI Paso, Texas, Birželio neatsakė į paduotus klau
kitais”.
Birželio 10 d. — Šimtmeti 11 d. — Vakar Federalio simus. Anglija nerimauja
Prancūzijos socijalistų
nių Arkansas valstybės Teismo teisėjas Charles ir pradeda abejoti apie Vo
lyderis yra išgarsėjęs Le
sukaktuvių proga, prez. A. Boynton sprendė EI kietijos nuoširdumą.
onas Blumas, dabartinis
Roosevelt pasakė politinę Paso Electric kompanijos Anglijos užsienių sekre
premieras. Jis yra vienas
Čia parodo į Marianapolio Kolegijos parką įėjimą ir Kmitville, kun. K. Ur kalbą. Tai buvo atsaky paduota aplikaciją, kuria torius Anthony Eden pra
iš turtingiausių žmonių bonavičiaus rezidenciją. Kasmet atvažiavusieji į Lietuvių
Dieną specialiais mas respublikonams, ku buvo prašoma teismo iš
Prancūzijoj: jo turtai, su traukiniais pro tuos vartus eina į Kolegijos parką. Šį metą, liepos 4, taip pat rie smerkia naują dalybą. duoti draudimą prieš Na- nešė parlamentui, kad jis
prašęs ambasadoriaus Sir
dėti į lėktuvų motorų fa teks pamatyti šiuos vartus, Kmitville, puošnius Kolegijos Rūmus ir gražųjį
tional
Labor Relations Eric Phipps, gegužės 23 d.
Prez. Roosevelt savo kal Board, Washington.
brikus, skaitomi dešimti
priminti Vokietijos val
boje reiškė pageidavimą,
mis milijonų. Kai kas tuos parką.
Teisėjas Boyton paten džiai, kad Anglija tebelau
kad būtų priimta konsti kino kompaniją. Jis savo
jo turtus primena aiškin
tucijos pataisa, kuri duo sprendimą remiąs Augš kia atsakymo į klausimus.
dami, dėl ko Blumas taip
tų teisę Kongresui praves čiausiojo Teismo sprendi Tas buvo padaryta, ir Vo
entuzijastiškai stojo už
ti įstatymus apsaugojimui mais Guffey Coal ir Utah kietijos valdžia rado įvai
Prancūzų — SSSR paktą
rių priežaščių, bet pažadė
ir už valstybės paskolą So Paryžius, Birželio 10 d. pat ir didžiosios krautu- CHAMBERLAIN REI žmonių gerovę šiais mo power įstatymų klausime. jo,
susidarius naujai Pran
KALAUJA PERTVAR- derninio amžiaus laikais. EI Paso Electric kompa
vietams, kurią jie sunau — Naujasis Prancūzijos vės.
cūzijos
atsakyti.
dojo lėktuvų motorams iš premieras, socialistas mi Paryžiuje kilo siuvėjų KYTI TARPTAUTINES Jis nors netiesioginiai, bet nijos darbininkai buvo iš Susidarėvaldžiai
valdžia,
o atsa
buvo galima suprasti, pa ėję į streiką vasario 28 d.,
SUTARTIS
Prancūzijos pirkti. Be mil lijonierius, Leon Blum sa-i streikas. Taipgi paskelbė
smerkė Augščiausiojo Tei- š. m., nes kompanija atsi kymo kaip nėra, taip nėra.
žiniškų pajamų iš šito biz
T streiką viešbučių ir resvo
pažadėjimais
įvesti
Londonas, Anglija —An- smo nusistatymą
prieš sakė pasirašyti sutartį. Taigi Anglija nebetiki,
nio Blumas dar gauna
taurantų darbininkai.
kad Hitlerio pasiųlytas
40
valandų
darbo
savaitę
glijos žymus* politikas, Ne- naują dalybą,
60.000 frankų, kaip atsto
Taigi
kompanija
laužo
taikos
planas, kovo 7 d.
vas ir 34.664 frankus pen ir pagerinti kitas darbo Socialistas Blum, kuris ville Chamberlain, Exche- Prezidentas labai aiškiai streiką su teismo pagelba. būtų buvęs
nuoširdus.
sijos kaip “maitre dės re- sąlygas buvo kiek nurami yra vienas iš turtingiau quer kaackJ?s ^Pa.na’ išdėstė savo Lpažiūras į Darbininkų tas visai nenusių
žmonių
Prancūzijoje,
nęs
streikuojančius
darbi

ąuetes honoraire”.
imti sankcijas prieš Itali valstybių teises! ir teises gąsdina, nes jie tokio teisLIETUVOS SEIMO
Socijalistas Aleksandras ninkus. Iškart išrodė, kad turi skubiai veikti, kad iš- ją. Jis mano; kad Tautų savarankiškai valdytis ir mo sprendimo ir tikėjosi,
Varenne 1925 m. įlindo j streikai bus likviduoti, pildytų savo pažadėjimus Sąjungos nusiteikimas lai vesti savo reikalus, bet Darbininkai streiko nenu
RINKIMAI
kytis sankcijų prieš Itali- kartu pažymėjo kaip svar- traukė, bet pasiryžę kovoIndokinijos gubernatorius, Bet vėliausios žinios skel- darbininkams,
Naujoji
valdžia
su
poli

bia,
kad
Prancūzijoje
pra

ir mielai ėmė 600.000 fran
ją yra ne kas kitas, kaip bu įr kaip reikalinga šiais ti iki pergalės, nepaisant,
Kaunas, Lietuva
Birkų algos per metus. Velio sidėjo nauja streikų ban tiniais kaliniais elgiasi ly tik vidur-v^sario piktu- moderninio
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Visus
Ženevos Tarptautinio Dar Valdžios viršūnėse kilo
Chamberlam pareiske_, sociales ir ekonomines
Vatikanas—Šv. Tėvas kandidatus į seimą išstatė
bo Biuro generalinis se mintis privatišką indus džios Pirmas socialisto
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kretorius gaudavo per me triją subankrūtyti.
Italijos, o tik dar labiau rišti Viena atskira valstv- Pranešė Rytų Krikščionių tautininkų savyvaldybės.
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--agitatorius Žyromskis su darbininkų kontrolėj, taip kariuomenę,_____________ffių sąjungos Tar^bS S&nt
”
Demok ratų
kandidatais
galėjo
būti tik
žmona yra valstybės val
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tus daugiau, kaip 100.000
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išrinko. Opozicijos parti
frankų. Buvęs socijalistų
*
J
j
nmkę, kuri padės Italijai PADEGTAS KLAIPĖDOS
atstovas Antonelli vienoj
išreikalauti nuimti sank
Kijevas, Rusija — Bir jos tokius rinkimus boiko
nes buvo renkama
aukštojoj mokykloj yra
PEDAG. INSTITUTAS želio 10 d. — Čia areštuo tavo,
cijas.
ne
seimo
atstovai, bet
socijalinlo draudimo kate
ta 19 ukrainiečiu darbi
Kaip
kas
metai,
taip
ir
šįmet
Marianapolio
gra

“
tautos
atstovai,
tautos
dros vedėjas ir už kelias
ANGLIJA IR PRANCŪ SUDEGĖ TIK BIBLIOTE ninkų unijų tarybos vir
savaitines valandas per žiame parke, Liepos 4 d. įvyks Naujosios Anglijos Lie ZIJA PARODĖ NUOLAI KA. —NUOSTOLIŲ 1.500 šininkų ir darbininkų, ku vadui padėti”.
metus paima 72.000 fran tuvių Diena. Lietuvių Dienos programa bus įvairi ir
LITŲ. — PADEGĖ POLI rie kaltinami neva už iš Dekretu pask e 1 b t o j e
DUMĄ ITALIJAI
įdomi. Ši Naujosios Anglijos Lietuvių Šventė prasidės
kų.
TINIAIS SUMETIMAIS eikvojimą 5,000,000 rublių konstitucijoje esą įrašyta,
1932 m. į parlamentą ne 10 valandą rvte (vasaros laiku) iškilmingomis pamal Paryžius, Prancūzija —
valstybės pinigų. Ta suma “kad kiekvienas seimo na
Naktį
į
gegužės
21
d.
bebuvo išrinktas socijalis domis. Šv. Mišias laikys išeivijos veteranas — kun. Prancūzija ir Anglija su
pinigų, kaip sako komisa rys yra tautos atstovas”.
nežinomi
piktadariai
sudetų atstovas Richardas; už Kazimieras Urbonavičius. Pamokslą pasakys LDS. sitarė panaikinti sankci- gino Klaipėdos Pedagogi- rų agentai, buvę paskirti1 Naujas seimas susirinktat jis gavo ižde gerą vie Centro pirmininkas kun. Jonas Švagždys.
užlaiky- ,S1V
ir užiam-y-.
i , ...... . . .... ,jas, vykdomas prieš Itali- nio Instituto biblioteką, prižiūrėjimui
mui džiovininkų vaikų ir Į zydal tlklsl turetl du at‘
tą su 100.000
125.000
stovu seime.
DAINŲ ŠVENTĖ — Daugelis N. A. parapijų cho ją, jeigu Mussolini pasiža-. Visos knygos ir bibliote- našlaičių.
frankų atlyginimo. Nete
dės
nekliudyti
britų
ir
kos
inventorius
sudegė.,
kęs mandato buv. socija rų patieks gražų koncertą. Bus proga pasiklausyti(
--■
įe
Ukrainoj buvo didelis MIRTINAI UŽSIMUŠĖ
listų atstovas Chauly bu galingų jaunimo balsu - malonių lietuviškų dainų, ’j Prancūzų interesų Vi- Nuostolių padaryta apie badas. Milijonai ukrainie KARO
LAKŪNAS KAP.
15.000 litų.
^K^policija,
atvykusi čių mirė dėl bado.1 Taigi
vo paskirtas Limažo van kurios primins mums mūsų gražiąją tėvų šalį _ Lie- d™°
NEKRAŠIUS
dens kelių inspektorium. tuvą.
nors ir kalti
tiks nekliudyti Anglijos ir j gaisro vietą, konstatavo, areštuotieji,
Socijalistų kandidatas į
nami
apsivogime,
bet grei Kaunas, Geg. 20 d. —
MUZIKOS PROGRGAMA — Waterbury šv. Juo Prancūzijos interesų, nes ka^ piktadariai jejo i bib- čiausiai jie bus politiniai
parlamentą Dolley nebuvo
Grįždamas iš oro pratimų,
«ankciias
nanaikinus
skaityk1^ durys
Per bab nusikaltę, nes kaip girdėt, sugedus vairams, su lėktu■
X
išrinktas, bet užtat gavo zapo par. ŠviloukųC orkestras iš 80 berniukųC rvškiose
K-ankcijas
panaikinus, Itaita 1 llotekos
koną Kadangi
prokuroro vietą su 70.000 uniformose palinksmins dalyvius linksma muzika. Vy- į jįja galės gauti paskolą iš
v .- .
. 1 skaityklos į knygų sandė- ukrainiečiai nebegali ii- vu nukritęs, mirtinai užsifrankų algos. Komunistų rų “Melodians” orkestras griež visą dieną parke ir sa uzsienių
atstatymui Ethio- ų buvo užrakintos, pikta- giau pakęsti Stalino kru- mušė karo lakūnas kap.
atstovas Piąuemal be ats lėje. Garsintuvai muziką išnešios po visą parką.
niinę?
_ ____________
pijos.
____ ______
dariai
išlaužė
duris ir ma- vinosios diktatūros. So- Povilas Nekrašius. Jis
tovo algos dar turėjo kitą
IMTYNĖS — Garsūs Amerikos lietuviai ristinin- Be to, Prancūzija ir An- tyti, papylė kokio nors de- vietų Rusijoj veikia griež- skraidė vienviečiu “Fijat”
tarnybą ir imdavo už tai
cenzūra ir ateinančiu iš naikintuvu. Iš lėktuvo bukai išmėgins savo stiprias jėgas. Tai nebus paprastų glija sutarė laikytis, kad gamo skystimo,, padegė, ta
60.000 frankų.
ten
žinių negalima patik- vo išimtas be sąmonės, dar
Panašių “darbo ir var bandinių imtynės, bet žymių patyrusių čampijonų jė būtų atidėtas Tautų Są- Biblioteka buvo dar nese- rinti. Bolševikai visus, ku- su mažomis gyvybės žyjungos Tarybos posėdis, niai įkurta, bet jau turėjo
guomenės užtarėjų” sąra gų nulėmimas.
riuos tik įtaria prieš vai- mėmis, bet nugabentas į
Ristynėms vadovaus pasaulinis čampijonas K. . kuriame bus gvildenamas daug vertingų knygų lie- džią, areštuoja ir suranda karo ligoninę 17 vai. 30 m.
šas yra labai ilgas.
“R.”
Ethiopijos klausimas. Tas tuvių, prancūzų, anglų, voPOŽĖLA.
kaltinimų priežastis.
mirė.
OLIMPU ADA — Čia jaunimas pademonstruos— dar labiau patenkina Ita- į kiečių ir kitomis kalbomis.
1*
•
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parodys daug įvairenybių iš snorto srities, kaip tai: Iiją. Vadinasi, Italijos dik- Jei gaisras nebūtų bubėgimas, šokimas i tolį, į aukštį; jieties, diskų meti tarnus gali džiaugtis lai-huku pastebėtas, butų Darbininkų Radio Programa
LIETUVON
mejęs dviejų didžiųjų valą. talpa^Gaisras buvo DasBte.!
mas: kamuolių mėtymas ir tt. ir tt.
Per
šeštadieni, birželio 13 dieną, 2 vai. po pietų įvyks
Visi pasisekimai ir daviniai bus garsiakalbiu per lybių palankumą ir nuolai-4I vaJ
—
— Smar
Smar.
dalyviams.
kumą- ____
kiai nukentėjo ir viršum Darbininku Radio programa iš radio stoties WC0P,
DARBININKO duodami
BASEBALL—SVIEDINYS — Norwood ir Law- EKSKURSIJOS IŠ EIE bibliotekos gyvenančio in Boston, Mass.
LAIVAKORČIŲ
Programą išpildys Cambridge lietuviu parapijos
rence Lietuvos Vyčiai loš sviedinį.
TUVOS i AMERIKA stituto lektonaus Merti—
----naicio
butas.
Visos
gaisro
Radio
Grupė, vadovaujant muzikui Mamertui Karbau
ŠOKIAI — Griežiant skaitlingai ir linksmai “Me
Mums
pranešama
iš
aplinkybės
rodo,
kad
jis
skui.
lodians” orkestrai, erdvioje kolegijos gimnastikos
Kauno,
kad
Lietuvos
Tupadarytas
priešvalstybinio
Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles
salėje bus ŠOKIAI, šokti bus galima nuo 3 vai. po pie
»TA^MV!HA\
rizmo Sąjunga ruošia šiais gaivalo politiniais sumeti- ir klausvtis gražiu lietuvišku dainų, muzikos ir kalbų.
tų
iki
8
vai.
vakaro.
įžanga
dvkai.
GEf\IAUV
Biznieriai ir draugiios, kurios nori savo parengi
SKANŪS VALGIAI IR GĖRTMAI — Kaip kiek metais tris ekskursijas iš mais.
Lietuvos i Suvienytas A- ■
■■ "
■
—
vienais metais, taip ir šįmet bus daug stalų, apkrau merikos Valstybes bei Ka- vrą, o iš ten Cunard White mus arba biznius paskelbti, tesiunčia skelbimus šian
tų įvairiais valgiais ir gėrimais.
nadą: 1) Birželio 22 d., Star Linijos laivais “Geor- dien. kad gautume šeštadieni prieš 10 vai. ryte.
Draugijoms ir organizacijoms skelbimu kainos yNemaža įvairiu maisto produktų atgabenta iš 2) Rugsėjo 15 d. ir 3) Lap- gic” bei “Britannic” į New
Lietuvos. Bus galima nusipirkti.
kričio 15-20 d.
Yorką. Tikimasi, kad susi-j ra žemos. Už vieną karta $3:00: du kartu $5.00. Kar
TEL.mBOfTOH
GARSINTUVAI VEIKS VISAME PARKE — Šios ekskursijos keliaus darys nemažas būrys šių tu su skelbimu siuskite ir pinigus adresu: Darbinin
kų Radio, 366 West Broadway, So Boston, Mass.
Garsintuvu pranešėjas bus kun. Pr. Strakauskas.
per Prancūzijos uostą Ha- ekskursijų dalyvių.
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EXTĖA VISUOMENINIS SUSIRINKIMAS
LIETUVIŲ DIENOS REIKALU

ĮVAIROS SKELBIMAI

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

RSIAKALBIAI

Yra it kitų žmonių, ku
rie labai, labai daug auka
vo savo sumanumo ir svei
katos tam parapijos įvy
kiui, k. t.: ponios Barolienė, Marksienė, Mizgirdienė, Petreikienė, Strigunienė, Mašidlauskienė su po
nu, Ivaškienė, Siaurienė,
Vosylienė, Cunienė, Jaki
mavičienė, Jogmin i e n ė,
Matejaškienė, Lingevičieriė, panelės Majauskaitę,
Kilmoniutė, ponai Širka,
Valatka , VI. Jakštas ir
daug kitų. Dėkų ir “Dar
bininkui”.
Ir toliau mes stengsimės
paminėti visus dar nepa
minėtus aukotojus ir dar
buotojus. Iš aukotojų tar
po pirmiau buvo praleista
ponas kepėjas Lepeška ir
ponas graborius D. Zalets
kas.
Taigi dar širdingai ačiū
visiems.

STANLEY S RADIO SHOP

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

TEL. SO. BOSTON 0558

343 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

I

Trečiadienį, birželio 17 d. 8 vai. vak., šv. Pfetro
par. bažnytinėje salėje ant 5-tos gatvės yra šaukia
mas visuomeninis susirinkimas Lietuvių Dienos rei
kalu į kurį yra kviečiama So. Bostono katalikų veikė
jai, draugijų atstovai ir jų valdybos, išrinkti Lietuvių
Dienai darbininkai ir visi tie, kurie yra suinteresuoti
lietuvių Dienos pasisekimu.
I *

.

A. Peldžius, Liet.-- Dienos
Reng. Kom. Pirin.
„.

PRANEŠIMAS VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVIŲ
DIENĄ
So. Bostono ir Norwoodo kolonijos yra nusitaru
sios Liepos 4 d. vykti į Lietuvių Dieną traukiniu.
Traukinys išeis iš South Station 7:05 vai. ryte Eastern Standard Time arba 8:05 vai. vasaros laiku. Iš
Norwood traukinys išeis 7:30 vai. Eastern Standard
L Time — vasaros laiku 8:30 vai.
Tikietų kainos: suaugusiems ten ir atgal —$1.75,
į vaikams pusę kainos. Norwoodiečiams — $1.55.
Tikietus prašome įsigyti iš anksto. Jų galima
gauti pas: A. Pinelį, D. Averką, M. Kilmoniutę, E.
Marksienę, A. Majauskaitę, K. Vosylienę ir “Dahbininko” Administracijoje.

VYČIAI SUPLIEKĖ
JUODUKUS
Birželio 8 dieną, Carter
Field, L .Vyčių 17 kp. Baseball ratelis lošė su Bos
ton Rangers. Rezultatai:
15—0 Vyčių naudai. Šia
me lošime daugiausiai pa
sižymėjo “piteher’is” Laučka.

Birželio 8 d. smarkiai
susirgo J. Nanartavičius,
kuris tuojau buvo išvež
tas į Miesto ligoninę. Jis
yra priežiūroje dr-o LanDR. E. VALIACKAS,
džiaus. P-nia Nanartaviuolus jaunimo tarpe vei
čienė yra įžymi šv. Petro
kėjas bei jų prietelis, pri
parapijos darbuotoja. Lin
klausąs prie Lietuvos Vy-•
čių 17-tos Algirdo kuopos. P-lė E. VITKAUSKAITĖ, kime p. Nanartavičiui
Nors jojo profesija (yra darbšti veikėja jaunimo greitai pasveikti.
dentistu) reikalauja daug . organizacijose. Priklauso Profesionalai, biznieriai, pramoninkai,
bet jis surasdavo prie Lietuvos Vyčių 17-tos kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
Šv. Petro par. išvažia laiko,
skaitytojų paramos.
liuoso laiko padėti ir pa- Į Algirdo kuopos, buvusi Šv. verti
Visi garsinkitės “Darbininke”.
vimo vadovybė.
tarti vyčiams. Keletą me- Petro par. choro viena iš
tų buvęs valdybos nariu. veikliausių narių, be ku‘ PARSIDUODA
LDS.
N.
A.
APSKRIČIO
Dr.
Edvardas
Valiackas
rios
nebuvo
surengtas
be

MUZIKAS
Montelloj parduoda buŠv. Petro parapijos išva- GEGUŽINĖS RENGĖJŲ turi savo ofisą Lynn,; veik nei vienas svarbesnis černę ir grosernę, namas
Ii RAPOLAS JUŠKA
i žiavimo vadovybė nori širSUStRINKiMAS
Mass. ir So. Bostone.
i parengimas.
7 kambarių su naujausiais
' dingai padėkoti kiekvie
Birželio
14
d.
š.
m.
abu
jaunuoliai
susituoks
Šv.
įtaisais ir 2 karų garai Moko muzikos, piakio nam prisidėjusiam prie Ketvirtadienį, 7:30 vai.
džių. Priežastis pardavimo
parapijos bažnyčioje, tuojau po sumos.
i ir dainavimo. Specia- pavykusio parapijos išva vakare, birželio 18 d. š. m., I PetroLinkime
sukurti gražų lietuviškos šeimos židinį. — savininkas išvažiuoja į
i les pamokas duoda žiavimo. Sekančių asmenų “Darbininko” red. kamba I
kitą miestą. Yra didelis
vaikams.
kartą. Rezultatai bus pas sodas su 21 vaisiniu me
ŽINUTĖS
vardai dar nepasirodė pa ry įvyks gegužės 30-sios
džiu ir daržas. Parduoda
kelbti vėliau.
dėkos liste. Todėl nuošir- Gegužinės rengimo komiAdresas:
Sekmadienį, birželio 14 labai pigiai. Norintieji pir
Sekmadienį, birž. 14 d
įdžiai dėkojame: ponioms sijos susirinkimas.
98 Tonawanda St.
Venckienei, Matėjunienei, Susirinkime bus išklau 9:30 vai. ryte, Šv. Petro d. L. Vyčių ratelis vyks- kti rašykite adresu: Dar
Dorehester, Mass.
I-A, 366 West
Juškienei, Likienei, Jeske- syta raportai iš rengėjų bažnyčioje bus giedamos ta į Worecster lošti trečią bininkas
Broadvvay,
So. Boston,
Tel. COLumbia 8053
vičienei,
Ijenčiauskienei, komisijos narių ir paruoš šv. mišios intencijai Sal- L. V. lygos lošimą,
Mass.
Marcinkienei, Zaletskienei, tas bendras raportas LDS. džiausios Širdies V. J.
“SHOWER PARTY”
Mikulskienei, Petreikienei, N. A. Apskr. metiniam su draugijos.
JONAS BATES išdirba
Strigunienei, Marksienei, važiavimui, kuris įvyks Po sumai ir palaiminimo Antradienio vakare, bir iš geriausios rūšies mėsų
Ivaškienei, Bušmonienei, birželio 28 d., Nashua, N. su Švenčiausiu kun. J. Ple- želio 9 dieną įvyko “sho- skilandžius, dešras, beko
Nemaksienei, H.
Korienei,
Sekr.
vokas suteiks moterystės wer party” p-lei J. Kar- nus ir t.t. pagal lietuvių
Nanartavičienei, SmolskiePrisiekęs Advokatas
■e sakramentą savo giminai bauskaitei pagerbti, josios skonį.
nei, J. Podelienei, Čapli- ^Tel. So. Boston 0828
čiui daktarui E. Valeckui mamytės namuose, 52 ‘G’ Jonas Bates, 327 DorLIETUVIS DANTISTAS
kienei, Venienei, N. Podesu panele E. Vitkauskaite. Street, So. Boston. Daly chester St., So. Boston.
Veda visokias provas. Daro vi įlienei, Jonušonienei, Pel- I
Įvyksta trumpas Blaivi vavo virš 50 draugių ir
idžįenei, Gailienei, Siaurie- ii
gus legalius dokumentus
kelios mamytės.
PARSIDUODA gražus 6
ninkų susirihkimas.
Arti Municipal Building
|nei,
Vaiginienei,
AukštiP-lė
Karbauskaitė
susi

namas ir 2 ake817 E St. (kampas Broadvay)
2 vai. p.p., įvyks L.R.K. tarė susižieduoti su p. A. kambarių
kalnienei, Daunienei, Cū- 525 E. Broadway, S. Boston Į
riai
žemės,
1 mylia nuo
South Boston, Mass.
Ofiso Valandos
Šv. Kazimiero draugijos
nienei,
Kasmauskienei.
Ra

miesto.
Parsiduoda
labai
Kiškiu, gerai žinomu smui
Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki |
Telefonas: Šou Boston 2732
susirinkimas,
bažnytinėje
5
ir
duo
6
iki
8
vai.
vakare.
Ofl-|
kauskienei, Slatkevičienei,
kininku, kuris groja Sym- pigiai, nes savininkas iš
Namų: Talbot 2474
sas uždarytas subatos vakarais ir|
važiuoja Lietuvon. Kurie
znotinienei, Šidlauskienei, nedčldienlais, taipgi seredomis nuo j salėje. Džentelmoniška dr- phony orkestroj.
__
ja
čia
laikys
savo
mėn.
su

12-tos
dieną
uždarytas.
:
Brazauskienei, Šultienei.
P-lė Karbauskaitė gavo norite pigiai įsigyti lau
Taipgi nuimu ir X-Ray
sirinkimą,
nes
parapijos
Tamulaitienei, Balokoniedaug linkėjimų ir gražių kuose gražų namą, kreip
- ----------------- ——-------š
492 E. 7th St., bus
kitės dėl informacijų į
i salė,
nei.
| dovanų nuo savo draugių. u Darbininko
administraužimta vestuvėmis.
Jos
mamytė,
ponia
KarDidžiuma
šių
ponių
parė

ciją,
366
W.
Broadvvay,
(GRIGALIŪNAS)
4 vai. p.p •> Šv. Petro pa
bauskienė ir jos sesutės i So. Boston, Mass. (5-9-12).
mė parapijos išvažiavimą
rapijos bažnyčioje bus laiADVOKATAS
gausiai prisidėdamos prie
komos Dievo Kūno Šv. pa Florencija ir Cecilija pa REIKALINGA moteriškė dirb
vaišino susirinkusius ska
598 East Broadvvay, .kraičio skrynios pripildy
maldos ir procesija.
anglų šeimynoje prie namų
niais užkandžiais ir gėri- tiruošos.
Darbas dienomis. AtlygiSO. BOSTON, MASS. mo.
Į
.....................
nimas
geras.
Atsišaukite
į i Darmais.
Lnkime
p-lei
J.
KarKiti pasižymėjo, ekstra
TeL 1761
Room 3
FEDERACIJOS SKYR bauskaitei ir jos pasirink bininko > > administraciją.
Residence:
: didžiulėmis aukomis, kaip
SUSIRINKIMAS
tajam laimingai sulaukti REIKALINGA moteriškė namų
M Thomas Pk., TeL 8. B. 1046 tai:
---------- ----Molis - Taruška
Co.,
jungtuvių dienos. A. E. L. ruošai prie lietuviškos šeimynos.
Kohanskų šeima, ponas
Birželio, 16 d 7:30 vai
Darbas dienomis. Kreipkitės į
;' Marcinkus pristatydamas
i vakare, Šv. Petro par. baž
“Darbininko” redakcijoj, “Darbininką”.
Tel. So. Boston 2680
| Į valgius panešė troko taisy
nytinėje salėje įvyks Fede birželio 9 d., lankėsi Dr.
mo nuostolius. Adv. K. Ka
Lietuvis Dantistas
racijos skyr. mėnesinis su Kazys Piaulokas iš Rumlinauskas, laimėjęs, vieno
sirinkimas.
Valdyba. ford, Me. kartu su kun. P. L St. LIQUOR STORE
gero parapijiečio aukotą A
Juru, LDS. Vice-Pirm. Dr. Parduodam geriausius įvai
radio, vėl parapijai jį paKetvirtadienį, birželio 11 Piaulokas
yra
baigęs riu rūšių TONIKĄ, DEG
TINE, ALŲ ir VYNĄ.
j i aukojo.
K.
Šidlauskas 251 W. Broadvvay, So. Boston d. L. Vyčių ratelis loš So. Tufts Kolegiją 1934 m. AOfiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
Visokiose įtalpose: Bonkoms,
Boston Stadiume su Brig pie du metu praktikavo St. Gorčiais
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
ir Bačkomis. Visą U.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
hton Civic Club pirmą Mary’s ligoninėje.
S. firmą ir užsienio, pasirinki
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. . _________________________
mas didžiausias ir įvairiausias.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

DAR AČIŪ

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)
GRABORIUS
494 E. Broadvay,
South Boston, Mass.

Office: Tel. S. B. 1437
Zes. 158 W. 7th St.

Res.: Tel. S. B. 3960
Patarnavimas dieną ir naktį.

F. VAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
409 TCINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROtvbridge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROvvbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

•t

Graborius * Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

JUOZAS B. GAILIUS

DR. M. V. CASPER

I

JOHN J. GRIGALUS

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir prašiname visokius
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorehester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarna
vimą už pigią kainą.

7-9 Ellery St., So. Boston
Tel. So. Boston 2923

JUOZAS M. DILIS

J,

C

L KAPOČIUS

APLANKYKIT LIETUVĄ!

3»XSSX9t9CfttXXXXXXXXXX9asXXXSXXXXKXX3^^

(pagal sutartį)

Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS

Milžiniškas Piknikas!

DR. J. LANDŽIUS
Lietuvis Gydytojas

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per n
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
reikalais kreipkitės:

rl

►/<
LZ

t *’

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte
nuo 2 iki 4 popietų. nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712
584 East Broadway,
tarpe G ir H- Sts.
SOUTH BOSTON, MASS.

RAMUVOS PARKE
I

MONTELLO, MASS.

Grajis garsi AL STEVENS orkestrą. Bus įvairūs sporto žais- I
lai: Ex. Kumštynės, Lenktynės, Virvės traukimas, su prizais
laimėtojams. Gražios taurės, dovanotos J. Klimo, Strand Cafe
ir kitų mūsų biznierių. Skanūs valgiai ir gėrimai. Prašom vi- į
sus dalyvauti.
BUŠAI išeis 11 vai. ryte nuo Lietuvių Svetainės, E ir Silver Sts., South :r
Lit-i.is |J ani
r Ką — cik
io centai.
Boston. Tfkietas
abi puses su įžanga jJ pa
parką
tik 75
centai.

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

PRIE GERO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS
delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligą. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimą arba
šiaip kokių kūno ligą, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Atminkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą šį mėnesi.

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ

5

AGENTŪRA

Nedelioj, June-Birželio 14 d., 1936 i

Taipgi priskiria akinius

r

POKILIAMS,
VESTUV £ M S,
NAMUOSE VAISEMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
11 vak.
Pašaukit SOU-th Boston 4147

6
j

0f.Grafi,3J7,to£.

s

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadieĮnlals 10—12 tiktai.

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston
Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 390
Gyven. vieta: 838 Dorehester Avė.
•

Tel. Columbia 2537

MEAT MARKET

PETER KISIELIS
339 Dorehester St.,
(Corner Middle St.)
So. Boston, Mass.
Geriausia ir šviežiausia Mėsa
žemos Kainos. Uždyka pristatome.

Greitas Patarnavimas.

D ACC MOTOR
KUdd PARTS C«.
Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAI80ME BRAZIUS
TeL ŠOU Boston 3735
TeL ŠOU Boston 9620
280 BROADtVAY, SO. BOSTON.

X

■

H

3.
NEW JERSEY PARAPI
JINIŲ CHORŲ SĄJUN
GOS ANTROJI LIETU
VIŲ DIENA

DARBININKAS

Penktadienis, Birželio 12, 1936

pačiam esant gyvųjų tar
pe. Tauta po ilgų priespau
dos metų, atsikvėpusi po
gyvenimais. Tačiau ryš nepriklausomybės paskel
kiausias visos Maironio bimo, tuo pasišovė viso
kūrybos motyvas — Lie kiom užmačiom. Ankščiau
poetas lyriškomis daino
tuva.
mis kalbėjo, tačiau dabar,
Pasklydo giesmė po tą šalį toli,
laisvės pirmomis dienomis,
Kur Nemuno vandenys bėga;
prabilo ironija:
Pažino tave, pamylė visi:

Maironis - Lietuvos Poetas
50 METŲ KŪRYBOS
JUBILIEJUS

Gal jau visi žino, kad
mūsų jaunimo chorai ren
gia LIETUVIŲ DIENĄ,
birželio 21 d., Ukrainian
z
Park Dark Lane, Linden,
Ministerijų pritvėrę
N. J.
Joms nesigailime kasos;
Komisija ir visų parapi
Nors skolose pasinėrę,
Siausti turime drąsos...
jų chorai rengiasi prie
Lietuvių Dienos. Tenai bus
Poetas šiais žodžiais ne
labai graži programa, ku
reiškia pasipiktinimą mi
nisterijoms, bet tuo ‘siau
rią išpildys chorų choras
timu’, kuris dažnai be savo
iš apie trijų šimtų daini
JAU nuo to laiko, kada Pilgrimai atvy
saiko ruošiant arbatėles
ninkų.
ko į Plymouth Rock, Naujosios Anglijos
bei baliukus. Laisvę atga
Chorų vadai labai stro
gyventojai mokėjo atskirti ale.
vus, dėl kurios tiek daug
piai ruošiasi prie progra
Didelis skaičius gėrėjų užgyrė Pilgrim
teko kovoti, staiga pasine
mos. Suvienytą chorą, va
Ale už tai, kad jo skonis visus Naujosios '
riama asmeniniuose reika
n
dovaus komp. J. Žilevičius.
Anglijos Ale gerėjus pilniausiai patenkino.
luose, politinėse rietenose.
Chorai dalyvauja šių pa
Štai dėl ko poeto lyrika
Pilgrim
yra
aukštos
rūšies
ale.
Jis
Jums
rapijų: Šv. Cecilijos cho
virto satyra.
pilniausiai •
į e
j
ras
iš Patersono, vad. muz.
patenkins.
. <-> -fi.l t____ ,
MAIRONIO POEMOS IR
I V. Justui; Šv. Onos iš Jer
DRAMOS
Pakils saulutė mums patekėjus.
sey City, vad. muz. A. KaMAIRONIO LYRIKOS
President
Jaunoji
Lietuva
poemo

mynskui; Birutės choras
MOTYVAI
Šie poeto pranašingi žo je poetas vaizduoja ano
Croft Brewing Co., Boston
iš Linden, vad. muz. A.
Maironio lyrikos moty džiai ilgus amžius verga meto buitį ir lietuvių inte
Stanišauskui;
S. D. Moti
vai nėra gausūs tėvynės vusiam lietuviui, jau nu ligentų veiklą dėl lietuvy
nos iš Harrisono ir Kearmeilė gamta, praeities di stojusiam tikėti Lietuvos bės. šioje poemoje poetas
ny, vad. muz. P. Hodeliui;
dybė ir vienas kitas eilė prisikėlimu, tiesė kelią a- iškelia dvi ryškias mintis,
Švt Cecilijos choras iš Neraštis ataustas poeto iš- teitin, brandino jame mir kurios yra lyg tiltas Jau
tį apie Lietuvos laisvę, ka nojon Lietuvon: meilė ir
warko, vad. muz. A. Sta
Ir
da: atsibus tėvynės sūnūs darbas. Meile ir nuošir
nišauskui; Šv. Petro ir Po
ALE, KURIS YRA PASENDINTAS
Buteliuose
didžią praeitį atminę, pa džiu, nė savanaudišku dar
vilo iš Elizabeth, .vad.
gimdys vargai galiūnus... bu reikia grįsti mūsų atei
komp. J. Žilevičiui.
REAL ESTATE
Kas nežino Maironio ei tis.
INSUBANCE
Mums tik lieka, kad visi
CONSTABLE
viešas veikimas nebevyks iš visos apylinkės lietuviai
lėraščių, kurie augte augę Kitoje poemoje Raseinių
Justice of the Peace
ta.
mumyse: Vilniaus jauni Magdė Maironis vaizduoja
Visokios rūšies apdrauda lr tei
Lietuviai pastatė lietuvį, tą dieną suvažiuotų ir pa
mo giesmė?
nutautusią
sulenkėjusią
singas patarnavimas.
p. J. Petoką, gabų ir pa remtų tą milžinišką jaunilietuvių bajoraitę. Tuo pa
598 E. Broadway, So. Boston
Poetas
apdainuodamas
tyrusį veikėją į konsulma- mo parengimą. Mes tan
Tel. Šou. Boston 1761
čiu iškelia mintį apie lie
Lietuvos
praeitį,
jos
nelai

Residence:
nus. Bet pralošė. Kas kal kiai sakome, kas išlaikys
tuvių per ryškų pamėgimą
120 Marine Rd., So. Boston svės metus ir pranašauda
Ar _ne.1kokietavimas
lietuvišką
tas? __
__________ f I mūsų išeivijoje
Namų tel.: Šou. Boston 2483.
-------------^r_
mas laisvę, į gyvenimą svetimybių, ieškojimą ki
su Šliupais, Bagočiais ir dvasią, lietuvystę? Na, tai
žiūrėjo giedriai. Jis paste tur gudrybių. Ir:
JUBILIEJINIS VARGO LIETUVIAI GRAŽIAI kitais lrkatalikų
n t a 1 i kn
‘
priešais. čštai,
jaunimas jau ‘tik vie
metu Dabar jų tėvynė—
NINKŲ SEIMAS
Tel. S. B. 2805-R
: bėdavo, kad ir anuo
PASIRODĖ
Jūs sakėte, kad 68% bal nas be jokių senesnių va
radosi nevykėlių, kuriuos Nė mūsų tėvynė,
LIETUVIS
Šiais metais sukanka ly-j
suotojų pirmame ward’e, dovavimo rengia šią die
poetas plaka aštria saty Jų norai — nė mūsii sapnai.
giai
25
metai,
nuo
įsikūri-į
Lietuvių
Legiono
Dabet kas įvyko? Visi sanda ną. Paremkime jį savo at
Prabočius pragėrę,
ra:
mo
Vargoninkų
Sąjungos,
riaus
ir
Girėno
postas
dariečiai, šliupiečiai ir kiti silankymu i jų rengiamą
Sau Magdę nustvėrę
Išegzaminuoju akis; Metais iš gražiij sermėgio nutuJubiliejinis seimas įvyks lyvavo parade, gegužės 30 j laisviečiai nuėjo su kita- Lietuvių Dieną. PasirodyEndekij tikri avinai.
priskiriu
akinius: Gėdysis vargšo namų,
[kęs,
rugpiūčio 19 d. šv. Jurgio d., š. m., kuriame labai itaučiais kandidatais. Va i kime, kad mes esame lie
kreivas akis atitie :
Pilvą
išpūtęs,
sigarą
užrūkęs,
|
Va--*'
ginu jr amhlijoniš ;
Mūsų Vargai Poemoje par. Seimas prasidės iškil- gražiai pasirodė. Ameri- dinasi parsidavė už stikle
: koše
(aklose)
akyse sugrąžinu Į Juoksis iš savo sapnų.
vaizduojama lietuvių kul mingomis mišiomis 10 vai. kiečiai gėrėjosi lietuviško- lį alaus. Tai tokis susipra tuviai ir mylime savo jau
: šviesą tinkamu laiku.
:
nimą ne tik žodžiu, bet ir
| J. L. PAŠAKARNIS, 0. D Į
Tai egoisto inteligento, tūrinės kovos rusų pries ryte minėtos par. bažny- mis spalvomis, o ypatingai; timas pas laisviečius. Tai darbais.
i 447 Broadway, South Boston į greit
spėjusio užmiršti paudoje, partijų intrigos, čioje. Sesijos įvyks parapi- Lietuvos trispalve vėliava, sykite vyručiai ką sugadi Taigi jau netoli ta diena.
gimtąją pastogę, būdingas didysis karas, vokiečių o- jos svetainėje. Koncertas Visi tik ir klausinėjo ku note, kol dar ne vėlu, nes Visi pasižymėkime sau
gali ir Dėdė Šamas įsimaiatvaizdavimas. Maironiui kupacija, kovos su bolše bus puikus, lies jame da- rios tautos vėliava,
išyti,
tuomet tai tikrai bū- birželio 21, tai Jaunimo
vikais
ir
Lietuvos
nepri

Telephone
egoizmas, savanaudišku
lyvaus geriausios vargo Lenkai taip pat dalyva-jjtų riestai, reiks atsisakyti New Jersey Lietuvių Dieklausomybės
laimėjimas.
SO. BOSTON
mas buvo svetimi; jie ža
ninkų jėgos Amerikoj. Po
1058
lingi kiekvienai
tautai, Maironio dramos — Kęs koncerto šokiai ir iškil vo, bet nekaip pasirodė. |ir nuo lietuviu; pagoniz- tuvių Diena.
f Dėt to poetas ir plakė vi tučio mirtis, Vytautas di
Jie atėjo vėlokai ir bandė■ mas negrįš, %ūkit tikri. Dainų programa prasi
BAY ¥IEW
minga
vakarienė.
Šie
pa

dysis
—
yra
istorinės.
Jo

sokius savanaudžius.
įsisprausti šalę mūsų, bet Šiame modemiškų išradi-i dės 5 vai; sportas 6 vai,
vaizduojama nė tik šie rengimai įvyks garsiojoj mūsų legioneriai, vado- mų amžiuje seni kolekto o šokiai bus nuo 2 vai. po
MOTOR SERVICE
Ypač poetas nesigaili se
riai ne turi jau darbo. Bū- pietų. Sporte pasižymėju
Lietuvos istorijos mil Klaščiaus svetainėj, Mas
STUDEBAKER
(karčių žodžių įvairiems a- du
vaujant
K.
R.
Jurgėlai,
Vit* ramūs*., jums neduos.
žinai,
bet
ir
ano
meto
gy

gitatoriams, kurie kaip venimo daugiausia politi peth, N. Y. Brooklyno ir juos prašalino.
sieji gaus dovanas. Įžan
AutomobiliŲ ir Troktj
apylinkės lietuviai dabar Garbė mūsų legionie Geriau būkite dalintojais, ga labai maža. Tad būkiAgentūra.
paprastai, nieko nekuria nis veidas.
.tai didesnė bus garbė čia ~-----.y ----- ■
jau turėtų atžimėt tą die
Taisome visokių išdirb.vsdią auto
tik ardo:
riams už Lietuvos ir lietu žemėje ir jei būsite uolūs me
Lietuvių Jaunimo
mobilius. Taisymo ir demonstravi I
Poemos ir dramos yra ną kalendoriuj, kad ne- vių vardo kėlimą.
Apsaugok ir nuo skystapročių
mo vieta:
dalintojai, tai gausite ir Dienoj, Linden, N. J.
Al.
S.
Maironio kūriniai, praleidus tos progos. Pla
Kurie, raidžių bent kiek palaižę. rimti
1 Hamlin Street
Žinantis.
nuo Dievo atlyginimą.
■
žinantis.
tačiau
jo
vardą iškėlė jo čiau apie minėtos sąjungos
ir E. Eighth St.
Jau besiskaito tarp galvočių..
poezija, kuri ir šiandien darbuotę bus vėliau pa
6OUTH BOSTON, MASS.
loe. Kapofiiirna* ir Peter TreAiokat
Poeto pranašauta Lietu nenustojusi gaivumo. Jo tiekta žinių.
savininkai
vos laisvė išaušo jam dar dainos skamba Lietuvos
iaukuose ir kitos tarsi ta gražiąją rankdarbių paro “Darbininko” No. 39, tili po platus aprašymas p. Sa
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES pusios liaudies nuosavybe. dą.t
vicko
sidabrinis jubiliejus,
vienu siuaumus
luumejua,
Tsb.
L. VyC1ų kuopos ir apsneatitinka tikrenybei
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
knciai renkant atstovus i1Raudonojo Kryžiaus ysky.
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
Seimą yra prašomi prisi
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
suorganiazvo p. J. Ka
laikyti sekančių taisyklių: rių
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
rosas ir p. Vaškas, A. Liukad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
1. Kiekvienas apskritis tvino salėje, 69 So. Park
Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanoms
gali siųsti po du ar dau St., kur p. S. Markevičius
GRAŽŲ LAIKRODĮ, ŽIEDĄ,
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD. giau atstovu, iš kurių du buvo užgirtas pirmininku,
turės pilną balsą seime.
PLUNKSNĄ AR RADIO.
p. Z. Pavydytė raštininku,
48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
Šiuomi
pranešama,
jog
p.
A.
Rinkevičius
iždinin

Tik
pirmos
rūšies Krautuvės gali parduoti
HATelephone Columbia 6702
2. Kuopos nuo kiekvieno
490Broadway, Tel.S.Boston3120 Lietuvos Vyčių organiza
MILTON laikrodžius. Mes turime vėliausios mados
ku,
p.
J.
Atutis
kasos
glo

29 Savin Hill Avenne,
ir pas mus galite įsigyt prieinama kaina. Už kiek
cijos 24-asis Seimas įvyks dešimties narių gali siųsti bėju. Turėjome surinkę
po
vieną
ar
daugiau
ats

vieną pirktą pas mus daiktą gvarantuojam.
DORCHESTER, MASS.
š. m. rugpiūčio (August)
K. ŠIDLAUSKAS
virš $200 ir pasiuntėme
tovu,
bet
kuopa
turės
tik
DUODAM
IR ANT LENGVO IŠMOKĖJIMO.
45 Hampden St.,
4, 5 ir 6 d.d. Providence,
per Federaciją, Brooklyn,
918 E. Broadway
tiek
balsu
seime,
kiek
kuo

Tel. HIGhlands 4855
R. I.
Telephone South Boston 9367
poje randasi dešimčių pil N. Y. Tik vėliau atėjus į
ROZBURY. MASS.
TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.
Visa Amerikos lietuvių nai užsimokėjusių narių. susirinkimą p. Savickui,
valdyba buvo perrinkta ir
katalikiška visuomenė y3.
Atstovais
gali
būti
tik
Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną
p. Savickas išrinktas pirpač vadai, kuriems tik rū
pilnai
užsimokėję
Centre
_____
_
__
_______
.mininku, p. S. Markevilaikrodį arba žiedą.
pi mūsų jaunosios kartos
nariai,
kurie
renkami
tikčį
us
yi
ce
_
pirmininku
ir
ateitis Amerikoje maloniai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PAlALPINE vra kviečiami dalyvauti tai nuo pilnai užsimokėju- korespondentu, kuriam už
ROLAND KETVIRTIS & CO. •
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
šiame seime. Nes šis sei šių iki rugpiūčio 1 d. 1936 korespondencij a s teko
322 BROADWAY,
SOUTH BOSTON.
daug nukentėti, p. D. Amas bus nepaprastas ir m. narių.
Pirmininkas Juozas Švagždys,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Telefonas:
SOU-th
Boston
4649.
601 6th St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
tuomi, jog jame dalyvaus 4. Atstovai privalo turė niulionis sekretorium. Po
Vlce-Pirm. Jonas Galinis,
Tąl. So. Boston 1298
o
Vyčių įdėjos ti įgaliavimus (mandatus) to visas veikimas nuėjo____________________________________________
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. garbingieji
Vice-pirm. — Ona Janklenė,
broliai iš Lietuvos — pa su dvasios vado, pirminin kita kryptimi. Pajamos
1428 Columbia Rd., S. Boeton, Mass. Prot Ražt Jonas Glineckis,
5 Thomas I’k.. So. Boston. Masu.
vasarininkų atstovai —Dr. ko ir raštininko parašais, buvo gausios, išlaidos taip į
Prot Rašt — Elizabeth Ozelis,
Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
UI H. St So. Boeton, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mase. J. Leimonas, “Pavasario” ir
jeigu galima kuopos pat. Pradėjo siųsti pinigus į
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
tiesiog Lietuvon p. A.
Federacijos vyriausias va antspauda.
Fin. RaAt — Marijona Markoniutė, 1 109 Bowen St, So. Boeton, Mass.
GRABORIUS - UNDERTAKER
29 Whlpple Ava, Roslindale, Mass. Maršalka Jonas Zaikis.
das ir adv. J. B. Laučka Plačiau apie Seimo tvar Smetonos, gen. 7Nagevi- 5
Tel. Parkvray 0558-W
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
čiaus, Dr. Šliupo yyntvlnia
vardais, J
7 VVinfield 8t, So. Boston, Mass. didelis Lietuvos ir Ameri
5
Iždininkė — Ona Staninlintė,
Draugija laiko susirinkimus kas tre kos jaunimo veikėjas. Sei ką bei įvairius parengimus nors aukas sudė jo katali
SO. BOSTON, MASS. 5
106 West 6th St, So. Boston, Mass.
t 258 W. BROADWAY,
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio.
bus
paskelbta
spaudoje
kai. Vadinasi Katalikų Fe- 94
I 2 vaL po pietą. Parapijos salėj, 492 me jie laikys paskaitas ir
Tvarkdarė — Ona Mlzgtrdlenė,
Telefonas SOUth Boston 4486.
vėliau.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
------- ,--------------------deracijos
centras buvoJ paoficialiai, iškilmingai įKasos Globėja — E. Janušonienė,
A. J. Mažeika,
neigtas. Toks politikavi- t BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110 A'
Lietuvos Vyčiams
7:80 vaL vakare, pobežnytlnėJ avė teiks
1426 Columbia Rd., So. Boeton. Maaa
rainėj.
mas
lietuvius
suskaldė
ir
»
,
pavasarininkų
sutaisytą
ir
Lietuvos
Vyčių
Centro
16-18 Intervale Street,
Montello, Mass.
Draugija savo sualrinkimns laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
suklaidino, šiandien joks La j$.’s.'s.~srs.’$.'$.'sjsjs?šjsrs2sr$2s.'s2s2$.'sjsjsr$.'srs.’$js-'s-^.~xsj>jsj$.'srs.'s.'v^rs>.'s.'s.~^ ~n '
Pirmininkas.
Amerikon jų atgabentą
antrą utarninką mėnesio.
pas protokolų raktininke.

Šiais metais sukanka 50
metų nuo didžiojo Lietu
vos poeto kūrybos pra
džios. Maironis — Lietu
vos tautinio atgimimo pra Ir rūmai ir sodžių sermėga.
našas ano meto lietuviuo
se ugdė gimtojo krašto Po Lietuvą pasklido gie
meilę, kėlė laisvės mintį. smė, artima lietuvio dva
Maironio poezija buvo ir siai, dėl to ją pamėgo visi:
yra mūsų jaunimo mėgia ir rūmai ir sodžiaus • ser
miausia. Ji jaunimą žavi mėga. žmogus tik tada su
savo skambumu ir idėjo pranta lyriką, kada ji artiišgyveni
mis. Nė vienas mūsų poe ! ma jo sielos
tas tiek nepriartėjo savo mams. Ano meto lietuviui,
kūryba liaudin, kiek Mai kuris vergavo svetimųjų
ronis. Tiek pat nė vieno priespaudoje, Maironio po
poeto kūryboj tiek nėra ezija buvo ir guodėja ir
tautinio žodžio meno ele ugdytoja naujo gyvenimo
mentų, kaip kad Maironio vilčių.
kūryboj. Jo poezija artima Vienok tėvynė da nepražuvus:
lietuvio dvasiai, dėl to ji Užšvis jos vėliai garbė spindėjus,
Praūž ta audra kaip nebuvus,
nepaprastai pamėgta.
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NEW JERSEY PARAPI
JINIŲ CHORŲ SĄJUN
GOS ANTROJI LIETU
I
VIŲ DIENA

pačiam esant gyvųjų tar
pe. Tauta po ilgų priespau
dos metų, atsikvėpusi po
gyvenimais. Tačiau ryš nepriklausomybės paskel
kiausias visos Maironio bimo, tuo pasišovė viso
kūrybos motyvas — Lie kiom užmačiom. Ankščiau
poetas lyriškomis daino
tuva.
mis kalbėjo, tačiau dabar,
Pasklydo giesmė po tą šalį toli,
laisvės pirmomis dienomis,
Kur Nemuno vandenys bėga;
prabilo ironija:
Pažino tave, pamylė visi:

Maironis - Lietuvos Poetas
50 METŲ KŪRYBOS
JUBILIEJUS

*

J*

k\

Gal jau visi žino, kad
j
Šiais metais sukanka 50
mūsų jaunimo chorai renmetų nuo didžiojo Lietu
gia LIETUVIŲ DIENĄ,
vos poeto kūrybos pra
f®
birželio 21 d., Ukrainian
.•<b.
uy
džios. Maironis — Lietu
Park Dark Lane, Linden,
Ministerijų pritvėrę
vos tautinio atgimimo pra Ir rūmai ir sodžių sermėga.
N. J.
Joms nesigailime kasos;
našas ano meto lietuviuo
Komisija ir visų parapi
se ugdė gimtojo krašto Po Lietuvą pasklido gie Nors skolose pasinėrę,
X,
jų
chorai rengiasi prie
smė,
artima
lietuvio
dva

Siausti turime drąsos...
meilę, kėlė laisvės mintį.
Lietuvių Dienos. Tenai bu3
Maironio poezija buvo iri siai, dėl to ją pamėgo visi: Poetas šiais žodžiais ne
ir
rūmai
ir
sodžiaus
ser

labai graži programa, ku
yra mūsų jaunimo mėgia-!
reiškia pasipiktinimą mi
mėga.
Žmogus
tik
tada
su

rią išpildys chorų choras
nisterijoms, bet tuo ‘siau
miausia. Ji jaunimą žavisavo skambumu ir idėjo-' pranta lyriką, kada ji arti timu’, kuris dažnai be savo
iš apie trijų šimtų daini
JAU
nuo
to
laiko,
kada
Pilgrimai
atvy

ma
jo
sielos
išgyveni

mis. Nė vienas mūsų poe
saiko ruošiant arbatėles
ninkų.
ko į Plymouth Rock, Naujosios Anglijos
tas tiek nepriartėjo savo mams. Ano meto lietuviui, bei baliukus. Laisvę atga
Chorų vadai labai stix>
gyventojai mokėjo atskirti ale.
kūryba liaudin, kiek Mai kuris vergavo svetimųjų vus, dėl kurios tiek daug
piai
ruošiasi prie progra
Didelis skaičius gėrėjų užgyrė Pilgrim
ronis. Tiek pat nė vieno priespaudoje, Maironio po teko kovoti, staiga pasine
mos.. Suvienytą chorą, va
F*
Ale už tai, kad jo skonis visus Naujosios
poeto kūryboj tiek nėra ezija buvo ir guodėja ir riama asmeniniuose reika
dovaus komp. J. Žilevičius.
Anglijos Ale gerėjus pilniausiai patenkino.
tautinio žodžio meno ele ugdytoja naujo gyvenimo luose, politinėse rietenose.
Chorai dalyvauja šių pa
vilčių.
Štai dėl ko poeto lyrika
mentų, kaip kad Maironio
Pilgrim
yra
aukštos
rūšies
ale.
Jis
Jums
rapijų: Šv. Cecilijos cho
kūryboj. Jo poezija artima Vienok tėvynė da nepražuvus: virto satyra.
pilniausiai •
♦ZF
ras iš Patersono, vad. muz.
Užšvis
jos
vėliai
garbė
spindėjus,
lietuvio dvasiai, dėl to ji
MAIRONIO
POEMOS
IR
patenkins.
V. Justui; Šv. Onos iš Jer
Praūž ta audra kaip nebuvus,
nepaprastai pamėgta.
DRAMOS
Pakils saulutė mums patekėjus.
sey
City, vad. muz. A. KaMAIRONIO LYRIKOS
I\
President
Jaunoji Lietuva poemo
mynskui; Birutės choras
MOTYVAI
Šie poeto pranašingi žo je poetas vaizduoja ano
Croft Brevving Co., Boston
iš Linden, vad. muz. A.
Maironio lyrikos moty džiai ilgus amžius verga meto buitį ir lietuvių inte
Stanišauskui; S. D. Moti
vai nėra gausūs tėvynės vusiam lietuviui, jau nu ligentų veiklą dėl lietuvy
nos iš Harrisono ir Kearmeilė gamta, praeities di stojusiam tikėti Lietuvos bės. šioje poemoje poetas
ny, vad. muz. P. Hodeliui;
dybė ir vienas kitas eilė prisikėlimu, tiesė kelią a- iškelia dvi ryškias mintis,
Šv' Cecilijos choras iš Neraštis ataustas poeto iš- teitin, brandino jame mir kurios yra lyg tiltas Jau
warko, vad. muz. A. Sta
tį apie Lietuvos laisvę, ka nojon Lietuvon: meilė ir
Iš
Ir
da: atsibus tėvynės sūnūs darbas. Meile ir nuošir
nišauskui; Šv. Petro ir Po-ALE, KURIS YRA PASENDINTAS
Krano
Buteliuose
didžią praeitį atminę, pa džiu, nė savanaudišku dar
vilo iš Elizabeth, .vad.
gimdys vargai galiūnus... bu reikia grįsti mūsų atei
komp. J. Žilevičiui.
REAL ESTATE
Kas nežino Maironio ei tis.
INSURANCE
Mums tik lieka, kad visi
CONSTABLE
viešas veikimas nebevyks iš visos apylinkės lietuviai
lėraščių, kurie augte augę Kitoje poemoje Raseinių
Justice of the Peace
ta.
mumyse: Vilniaus jauni Magdė Maironis vaizduoja
Visokios rūšies apdrauda ir teiLietuviai pastatė lietuvį, tą dieną suvažiuotų ir pa
mo giesmė?
nutautusią
sulenkėjusią
singas patarnavimas.
gabų ii
ir pap. J. iPetoką,
uiUAd, gduų
F<x į remtų tą milžinišką jaunilietuvių
bajoraitę.
Tuo
pa

598 E. Broadway, So. Boston
Poetas apdainuodamas
tyrusį veikėją į konsulma- į mo parengimą., Mes tan
Tel. Šou. Boston 1761
čiu iškelia mintį apie lie
Lietuvos
praeitį,
jos
nelai

Residence:
nūs. Bet pralošė. Kas kalikiai sakome, kas išlaikys
tuvių
per
ryškų
pamėgimą
svės
metus
ir
pranašauda

120 Marine Rd., So. Boston
ne kokietavimas mūsų išeivijoje lietuvišką
tas? jAr
____
Namu tel.: Šou. Boston 2483.
mas laisvę, į gyvenimą svetimybių, ieškojimą ki
su Šliupais, Bagočiais ir dvasią, lietuvystę? Na, tai,
žiūrėjo giedriai. Jis paste tur gudrybių. Ir:
JUBILIEJINIS VARGO
LIETUVIAI GRAŽIAI kitais katalikų
kataliku priešais.
nripšais. štai, jaunimas jau tik vie-'
E
Dabar jų tėvynė—
Tel. S. B. 2805-R j bėdavo, kad ir anuo metu
NINKŲ SEIMAS
PASIRODĖ
Jūs
sakėte,
kad
68%
bal nas be jokių senesnių va
radosi nevykėlių, kuriuos Nė mūsų tėvynė,
Į
LIETUVIS
Šiais metais sukanka ly-j
suotojų pirmame ward’ę, dovavimo rengia šią die
poetas plaka aštria saty Jų norai — nė mūsų sapnai.
giai
25
metai,
nuo
įsikūri-j
Lietuvių
Legiono
Dabet kas įvyko? Visi sanda- ną. Paremkime jį savo at
Prabočius pragėrę,
ra:
riečiai, šliupiečiai ir kiti silankymu į jų rengiamą
mo
Vargoninkų
Sąjungos,
da-į
riaus
ir
Girėno
postas
daSau Magdę nustvėrę
s
Išegzsiminuoju akis Metais iš gražių sermėgio nutuJubiliejinis seimas įvyks lyvavo parade, gegužės 30 laisviečiai nuėjo su kita Lietuvių Dieną. PasirodyEndekų tikri avinai.
priskiriu
akinius Gėdysis vargšo namų,
[kęs,
rugpiūčio
19 d. Šv. Jurgio d., š. m., kuriame labai’ i taučiais kandidatais. Va i kime, kad mes esame lie
kreivas akis atitie
Pilvą
išpūtęs,
sigarą
užrūkęs.
Vi--"
sinu ir amblijoniš
Mūsų Vargai Poemoje par. Seimas prasidės iškil- gražiai pasirodė. Ameri- dinasi parsidavė už stikle tuviai ir mylime savo jau
akyse sugrąžinti Juoksis iš savo sapnų.
i koše
(aklose)
vaizduojama lietuvių kul mingomis mišiomis 10 vai. kiečiai gėrėjosi lietuviško- lį alaus. Tai tokis susipra nimą ne tik žodžiu, bet ir
! šviesą tinkamu laiku.
;
i J. L. PAŠAKARNIS, O. D Į
Tai egoisto inteligento, tūrinės kovos rusų pries ryte minėtos par. bažny- mis spalvomis, o ypatingai timas pas laisviečius. Tai darbais.
Į 447 Broadway, South Boston i greit
spėjusio užmiršti paudoje, parti v* Intrigos, čioje. Sesijos įvyks parapi- Lietuvos trispalve vėliava.' sykite vyručiai ką sugadi Taigi jau netoli ta diena.
o- jos svetainėje. Koncertas Visi tik ir klausinėjo ku-Į note, kol dar ne vėlu, nes
jį...............................................
— š gimtąją pastogę, būdingas didysis kąį
jsfali ir Dėdė Šamas įsimai Visi pasižymėkime sau
••
■ atvaizdavimas. Maironiui ku
bus
puikus,
Ties
jame
darios
tautos
vėliava,
šyti, tuomet tai tikrai bū- birželio 21, tai Jaunimo
riTelephone
egoizmas, savanaudišku
lyvaus geriausios vargo Lenkai taip pat dalyva-i$ų riestai, reiks atsisakyti New Jersey Lietuvių DieSO BOSTON
mas buvo svetimi; jie ža
ninkų jėgos Amerikoj. Po vo, bet nekaip pasirodė.! *r nuo lietuviu; pagoniz- tuvių Diena.
1058
lingi kiekvienai tautai.
koncerto šokiai ir iškil- Jie atėjo vėlokai ir bandė.'-----i negriš, būkit tikri. Dainų programa prasiDėl to poetas ir plakė vi
BAY VIEW
į. Į minga vakarienė. Šie pa- įsisprausti sale mūsų, bet Šiame moderniškų išradi- įdės 5 vai.; sportas 6 vai.,
sokius savanaudžius.
JSgimai įvyks garsiojoj mūsų legioneriai, 4’ T'^mų amžiuje seni kolekto- o šokiai bus nuo 2 vai. po
MOTOR SERVICE
Ypač poetas nesigaili
. . __ _
vą?°- riai ne turi jau darbo. Bū- pietų. Sporte pasižymėju
is svetainėj, MasSTUDEBAKER
(karčių žodžių įvairiems aI
aU
?
ant
.i
R
'
Jur
§elal-(kit ramūs, jums neduos.
X. Brooklyno ir juos prašalino.
gitatoriams, kurie kaip
Automobilių ir Trokų
Geriau būkite dalintojais, sieji gaus dovanas. įžan
f lietuviai dabar
Agentūra.
paprastai, nieko nekuria
labai
Garbė mūsų legionie-'taTdidesnė bus garbė čia ga
- ----,-7- maža. Tad
t būkietų atžimėt tą die riams
Taisome visokių Išdlrbysčtų auto tik ardo:
už Lietuvos ir lietu- žemėje ir jei būsite uolūs me yisi Lietuvių Jaunimo
mobilius. Taisymo ir demonstravi Į
ną
kalendoriuj,
kad
ne•
-i. < «S. i dalintojai, tai gausite ir Dienoj, tLinden, nt
t
s
yra
Apsaugok
ir
nuo
skystapročių
mo vieta:
AI.
N. J.
vių vardo ,kėlimą.
Mai
triniai, praleidus tos progos. Pla
I!
Kurie, raidžių bent kiek palaižę. rimti
1 Hamlin Street
[nuo Dievo atlyginimą.
Žinantis.
ėlė
jo
tačiau
jo
vC
ir E. Eighth St.
čiau
apie
minėtos
sąjungos
Jau besiskaito tarp galvočių..
poezija, kur
Bdien darbuotę bus vėliau pa-j
SOUTH BOSTON, MASS.
i
loe. Kapočiuiuii ir Peter Trečiokių
Poeto pranašauta Lietu nenustojusi g£
). Jo tiekta žinių.
savininkai
vos laisvė išaušo jam dar dainos skamba Lietuvos
laukuose ir kitos tarsi ta gražiąją rankdarbių paro “Darbininko” No. 39, til
po platus aprašymas p. Sa
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES pusios liaudies nuosavybe. dą.
vicko
Tsb.
L Vvčiu kuono«? ir ans- vlunu sidabrinis
»»uaormis jubiliejus,
juoiiiejus,
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir
i
įet
neatitinka
tikrenybei.
kričiai renkant atstovus į
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
Seimą
yra prašomi prisi i Raudonojo Kryžiaus sky
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai
laikyti sekančių taisyklių: rių suorganiazvo p. J. Ka
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
rosas ir p. Vaškas, A. Liukad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
1. Kiekvienas apskritis
r-------- tvino salėje, 69 So. Park
Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanoms
gali siųsti po du u.
2__ St., kur p. S. Markevičius
ar dauI
GRAŽŲ LAIKRODĮ, ŽIEDĄ,
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD. giau atstovu, iš kurių du įįbuvo užgirtas pirmininku,
PLUNKSNĄ AR RADIO.
turės pilną balsą seime.
p. Z. Pavydytė raštininku,
48 Crescent Avenue,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
Šiuomi
pranešama,
jog
Tik pirmos rūšies Krautuvės gali parduoti
HA
Telephone Coiumbia 6702
2. Kuopos nuo kiekvieno D. A. Rinkevičius iždinin
490Broadway, Tel.S.Boston3120 Lietuvos Vyčių organiza
MILTON laikrodžius. Mes turime vėliausios mados
ku,
p.
J.
Atutis
kasos
glo

29 Savin Hill Avenue,
ir pas mus galite įsigyt prieinama kaina. Už kiek
cijos 24-asis Seimas įvyks dešimties narių gali siųsti bėju. Turėjome surinkę
po
vieną
ar
daugiau
ats

vieną pirktą pas mus daiktą gvarantuojam.
DORCHESTER. MASS.
š. m. rugpiūčio (August)
K. ŠIDLAUSKAS
virš $200 ir pasiuntėme
DUODAM IR ANT LENGVO IŠMOKĖJIMO.
45 Hampden St.,
4, 5 ir 6 d.d. Providence, tovu, bet kuopa turės tik nėr Federaciją, Brooklyn,
918 E. Broadway
tiek
balsu
seime,
kiek
kuo

Tel. HIGhlands 4855
R. I.
Telephone South Boston 9367
poje randasi dešimčių pil N. Y. Tik vėliau atėjus į
ROZBURY. MASS.
TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.
Visa Amerikos lietuvių nai užsimokėjusių narių. susirinkimą p. Savickui,
valdyba buvo perrinkta ir
katalikiška visuomenė y3.
Atstovais
gali
būti
tik
Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną
p. Savickas išrinktas pir
pač vadai, kuriems tik rū
pilnai
užsimokėję
Centre
laikrodį arba žiedą.
mininku, p. S. Markevi
pi mūsų jaunosios kartos
ateitis Amerikoje maloniai nariai, kurie renkami tik čius vice - pirmininku ir
LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS SV. JONO EV. BL. PAŠALPINE vra kviečiami dalyvauti tai nuo pilnai užsimokėju korespondentu, kuriam už
ROLAND KETVIRTIS & CO. •
sių
iki
rugpiūčio
1
d.
1936
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
korespondenci j a s teko . 322 BROADWAY,
šiame seime. Nes šis sei
SOUTH BOSTON.
m. narių.
daug
nukentėti, p. D. Amas
bus
nepaprastas
ir
Pirmininkas
Juozas
Švagždys,
Pirmininke — Eva MarksienČ,
Telefonas: SOU-th Boston 4649.
601 6th St., So. Boston, Mass.
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
tuomi, jog jame dalyvaus 4. Atstovai privalo turė niulionis sekretorium. Po
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
T«l. So. Boston 1298
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. garbingieji Vyčių įdėjos ti jgaliavimus (mandatus) to visas veikimas nuėjo
Vice-pirm. — Ona Jankienč,
Prot.
Rašt. Jonas Glineckis,
broliai iš Lietuvos — pa su dvasios vado, pirminin kita kryptimi. Pajamos >
1428 Coiumbia Rd., S. Boston, Mass.
5 Thomas Tk., So. Boston, Mass.
vasarininkų atstovai —Dr. ko ir raštininko parašais, buvo gausios, išlaidos taip į
Prot RaSt — Elizabeth Oialls,
Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
111 H. St So. Boston, Masa.
1514 Coiumbia Rd„ S. Boston, Masa J. Leimonas, “Pavasario” ir jeigu galima
kuopos pat. Pradėjo siųsti pinigus £
Tel. ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tulei kis,
tiesiog Lietuvon p. A. į
Federacijos vyriausias va antšpauda.
Fin. RaSt — Marijona MarkoniutS,
GRABORIUS - UNDERTAKER
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
29 Whipple Avė., Rosiindaie, Mass. .Maršalka Jonas Zaikis,
Smetonos, gen. Nagevi- i
das ir adv. J. B. Laučka
Plačiau apie Seimo tvar čiaus, Dr. šliupo vardais. į
Tel. Parkvay 0558-W
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
7 Wfnfield St, So. Boston, Mass. didelis Lietuvos ir Ameri
Iždininke — Ona Staniuilute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre kos jaunimo veikėjas. Sei ką bei įvairius parengimus nors aukas sudė jo katali
SO. BOSTON, MASS.
106 IVest 6th St, So. Boston, Mass.
čią nedėldlen] kiekvieno mėnesio.
bus paskelbta spaudoje kai. Vadinasi Katalikų Fe 258 W. BROADWAY,
I 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 me jie laikys paskaitas ir
TvarkdarS — Ona Mfzgirdienė,
Telefonas SOUth Boston 4486.
1512 Coiumbia Rd., So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Masa
oficialiai, iškilmingai į- vėliau.
deracijos centras buvo pa- Į j
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
A. J. Mažeika,
neigtas. Toks politikavi- i BROCKTONO OFISAS:
Lietuvos Vyčiams
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj ere teiks
Tel. Brockton 4110 ■< <*l
1428 Coiumbia Rd., So. Boston. Masa.
rainėj
pavasarininkų sutaisytą ir
Lietuvos Vyčių Centro mas lietuvius suskaldė ir J ig_i8 Intervale Street,
Montello, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
Amerikon jų atgabentą
Pirmininkas.
suklaidino. Šiandien joks
antra utarnlnką menesio.
I pas protokolų raštininkę.
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Lukoševičius, puošusios dalyvauti Dievo!katalikai laikykimės visi jam - Rėmėjams ir vį-|
Stanislovas ir Ona Šukhs, Kūno šventės procesijoje, išvien ir nepasiduokime. siems atsilankiusiems rei
Simanas ir Mikalina Ščig- Taipgi toji Sodalicija nu- O' Dievas, pasigailėjęs, gal škiame ačiū.
LDS. 7 kp. Rengėjai ir
. ,
linskas, Stasys Tamošai- tarė dėti visas pastangas sugrąžįs pirmininkui proKomitetas. ,
tis’ Antanas ir Agota Ta- bažnyčios išbaigimui fon tą, kad dūšios neprarastų.
Dominikas ir Konstanci-;mulionis
R.
do padidinti. Leidžia išlai----------Ija Krušas, Antanas ir ZuDARBININKAMS,
dėjimui $15.00 ir du per
Aušros Vartų Bažnyčios zana žemaitaitis, Stanislo- Po $10.00: Viktoras ir liniu
ATOSTOGOS
rašančiu. Tikietėliai
išbaigimo fondas sparčiai1 vas ir Valerija Butonas, Monika Jurevičius.
American Steel and Wire;
pardavinėjami po 10 cenauga. Štai vėl būrys rėmė- Vladas Kazlauskas, Juozas Po $500: Stasys Tarno- Įų Kurios daugiausiai iškompanija praneša, kad
jų praėjusią savaitę savo ■
šaitis (jaunasis)
/
x įj. Ona parduos tikietėlių, gaus ŠV. KAZIMIERO PAR. jos visiems savo darbinin
SĖKMINGAS IŠVAŽIA kams duos vienos savaitės
mokestimis prisidėjo. Šv.
Tamulionytė.
.dovanas perliniais rašan
VIMAS
Liudviko Draugija nutarė
čiais. Į sodalieiją priklau- LDS. 7 kuopos metinis atostogas su pilnu apmo
paaukoti $100.00. LDS.
Aušros Vartų Draugija go prakilniausios parapi- išvažiavimas gegužės 31 kėjimu. Tai dar pirmą kar
108 kuopa nors nedidelė,
šį sekmadienį, birželio 14’jos merginos, viso jų yra dieną Maironio parke pui tą istorijoje. Minėtos kom
panijos dirbtuvėse dirba
bet paaukojo net $80.00.'
dieną, rengia didelį ir
kiai pavyko. Diena ir oras daugumas šio miesto lie
Pereitame “Darbininko
Beabejo kitos draugijos | Peiktame
Dartaunko” |triukšmhlgą pikniką prie virš 150.
gana buvo tinkamas išva tuvių. Kai kurie uždirba
paseks tų prakilnių drau-“u™®FyJ b?TO xJ,ranes^a’bažnyčios darže Moterys
pavyzdį. Iš atskirų kad^šy^te
Mo^ Birželio 8 dieną į luomą žiavimui, todėl ir skaitlin gana gražų sau pragyveni-,
ma devynių parapijos cho- fen8^a gardžių užkandžių moterystės įstojo Jonas ga minia žmonių dalyvavo. mą. Norton kompanija jau ■
šeimynų praėjusią savaitę , rų, įvyks rugpiūčio 2 d. š.! gėrimų. Bus islaimėji- Bukauskas L Z
t ir Zuzana Ka- Kuopai liko gražaus pelno. seniai savo darbininkams’
aukojo sekančiai:
!m. Bet dėl svarbių prie-jmui visokių daiktų. Gros «-*-•
—’ ’
---šios’
liošienė.
Liūdininkais
bu Worcesterio lietuvių vi duoda - atostogas,
Juozas ir Mikalina Gla- žaščių tą dieną negalime muzika. Visas pelnas ski vo Gabrielis ir Morta Bag- suomenė gerai žino, kad kompanijos dirbtuvėse ir
viekas $25.00, Vincas ir,rengti išvažiavimo. Taigi riamas į bažnyčios išbai džiai. Vedybų apeigas ir LDS 7 kuopa dirba gražų gi dirba daug lietuvių ir
darbą, platindama katali
Rozalija Mankevičius $20. bendra chorų Dainų Šven- gimo fondą.
mišias šv. laikė klebonas kišką spaudą. Todėl 7 kp. gerai uždirba.
00, Jonas ir Marijona tė įvyks ne rugp. 2 d., bet
Būtų gerai, kad ir kitos
kun. K. A. Vasys.
susilaukė gausios visuome kompanijos duotų atosto
Šiugždinis $20.00, Jonas ir liepos 26, 1936, Palangos Merginų Sodalicija prie
paramos.
gas savo darbininkams.
Elena Čiras $18.00.
I Parke, Lawrence, Mass.
Aušros Vartų bažnyčios Praėjusį šeštadienį vie nėsPrie
to šiame išvažiavi- Čia kiekvieną sekmadienį
Po $15.00 aukojo sekan-ĮMass. ir N. H. Vargoninkų antradienio susirinki m e nos didžiulės draugijos su ,me visi-os narės ir nariai
pilną Maironio, parką nus
tieji: Petras ir Rožė Čiras,'
Skyriaus Valdyba. nutarė visos gražiai pasi- sirinkime įvyko maža ne dirbo labai nuoširdžiai, tato
puikiausiomis maši
laimė. Vedėjui turi būti kad visi būtų patenkinti. nomis. Tai vis Worceste!S protas “susimaišė”, pradė J. Virbašiaus orkestras rio lietuviai. Matyt, kad
jo niekinti kunigus, plak linksmino jaunuomenę ir čia laikai neblogiausi, bet
iš kitur atvažavus darbas
tuku stalą daužyti ir ne suaugusius.
gaut sunku.
D-s.
Čia
paduodu
visų
dar

baigęs susirinkimo pabė
go. Tas pirmininkas vis buotojų vardus, kurie taip
bando žmones vesti į Mas nuoširdžiai darbavosi mi VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
išvažiavime: P.
kvą, o žmonės
nenori, nėtame
26 kp., laikys sa
Lengvinis,
V. Mažukna, V. voVyčių
jiems Worcesteryje gerai.
metinį
išvažiavimą sek
M. Delionienė, O.
Tai mat prie ko užsispyri Delionis,
Žiurinskienė, P. Blaveckie- madienį, birželio 14 d.,
mas priveda. Padaro gėdą nė, A. Lukoševičienė, F. Maironio parke, Shrewsdraugijai, ardo vienybę ir Mažuknaitė, M. Ščiuka, J. bury. Šiame išvažiavime
JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI
trukdo prakilniems dar Kazlauskas, V. Stankus, bus sporto programa ir ki
bams. Gerai, kad toje V. Burdulis, J. Augustina- tokių įvairumų.
SEKMADIENĮ,
draugijoje yra visa di vičius, O. Liutkienė, J, Ba- Vyčių kuopos iš Boston,
džiuma gerų ir susipratu čys, J. Daučiunas, J. Palu- Cambridge, Lowell, Lawsių katalikų, jie nesiduo beckis, V. Karašauskas, K. rence, Hartford, Waterbuda už nosies vadžioti ir ne Kazilaitis, M. Urmonienė, ry, Athol, Westfield, Pro
leidžia draugijos vardo, ir J. Žemaitis, M. Anušaus- vidence ir Aušros Vartų
tai
šventojo, bolševikų kienė. V. Delionis daug pa i parapijos yra širdingai
maskviniais purvais terš sidarbavo su savo mašina, kviečiamos atsilankyti į šį
VILOS SODE, NEWTOWN, PENNA.
ti. Visi draugijos nariai pristatydamas visus už išvažiavimą.
kandžius ir kitokius daik
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dieną Juozapo Ma
rengiasi kitą kartą toliau tus.
P. Lingvinis puikiai Rengimo komisiją suda
rijos Vilos sode. Bus šokių, žaidimų, ir užkandžių.
tęsti neužbaigtą pusmeti atliko gaspadoriaus parei ro: Vincas Kereišis, p-lės
nį susirinkimą, atlikti ge gas. Prie to Labdarių dr- Elzbieta
Aukštikalnaitė,
Įžanga 25c.
Jūsų laukiančios,
rus darbus, ir, jei dakta jos komitetas nuoširdžiai Viktorija AugustinavičiųŠV. KAZIMIERO SESERYS.
rai nepagydys, išsirinkti patarnavo visame kame. tė, Felešsas Puzara, Jonas
V
naują
pirmininką. Vyrai Todėl visiems darbuoto- Bačinskas ir Viktoras Sta==sž/
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Philadelphijos

LIETUVIŲ DIENA!
Birželio-June 14 d., 1936

liulionis.
Taigi Vyčių 26 kp. šir
dingai kviečia kaip senus,
taip ir jaunus dalyvauti.
Vėliaus vakare bus šokiai.
Gros Columbian orches

CHESTNEY’S
CANTEEN

Geriausia lietuviška
užeiga, kur užlaikomi
skanūs valgymai ir gerymai.

90 Millbury St.,
Worcester, Mass.

RCAVIGTOR
VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
METALINĖS TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S

20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

M. A. CIVINSKAS & 00.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTER, MASS.
Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
DiaI-5-5898

>

Tel. 3-5710

6REENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona
užganėdina visus.
WORCESTER,
MASS.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY
Baldai, Kilimai, Naminiai
Rakandai, Radios ir Elektrikiniai GRUN0W Šaldytuvai

GLENW00D ir ATLANKO

Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba
išsimokejimui.

rybių ir eina žūtbūtinė kova tautų, valstybių met labiau tiko Kaino “filosofija”, bet ne mybės išlaikymą turi ne mažesnės reikšmės,
ir žmonių grupių bei individų toje pačioje Kristaus įsakytos meilės gyvenimas. “Ar aš kaip materijaliniai ginklai. Daug kalbant ir
Dial 2-5936
šaltai atsakė tas rašant apie pastaruosius, nereikėtų užmiršti
tautoje ir valstybėje.
(esu savo brolio sargas?”
178-200 Millbury St.,
Nenormali ir nenormali yra tokia būklė pirmasis brolžudys, o paskui jį nuėjo ir tebei- bent retkarčiais pakalbėti ir apie pirmuo
sius, nes jei norima, kad darbo ir vargo žmo
WORCESTER, MASS.
visuomenėje, kada vieniems tų materijalinių1 na milijonai kaimukų.
gus
savo
tėvynę
ir
valstybę
mylėtų
ir,
prie
gėrybių tenka perdaug, kitiems permaža, ka-Į
Kaino žymės kaktoje verti yra ne vien
tras.__ ______ M. Y.
da vieni lėbauja, mėto, o kitiems ir būtinie- tie, kurie savo brolį ar artimą fiziniu būdu šūiTpuoIus, eitų ją ginti, tai reikia, kad jis
siems reikalams jų neištenka, ir jie turi ba-! užmuša ir už tai kalėjiman patenka, bet ir joje turėtų žmoniškas gyvenimo sąlygas, kad
POPE OPTICAL CO.
dauti arba pusplikiai vaikščioti.
visi tie, kurie sau laisvi bravuoja, betgi ku- jis nesijaustų joje esąs tik koks pasturlakas,
Albert R. Barker
Lietuvoje prieš karą toks nelygus gėry- rie būdami visako pertekę ir lėbaudami, ta- ar pastumdėlis, o jei ir pilietis, tai žemes
COMPANY
Kada
Jums reikalingi aki
bių paskirstymas yra buvęs žemės srity: lė- čiau kainiškai teisinasi savo medžiagiškai nės rūšies, kaip kai kurie kiti.
Lozoraičiai
— Savininkai
niai, leiskite mums išegzami
I
Išdirbame
geras
gėbaujančių dvarininkų rankose buvo jos di- skurstančio artimo atžvilgiu: “Ką jis man
Valstybės leidžiami įstatymai čia vieni nuoti akis ir pritaikinti aki | rimus. Geriausiasminkštus
patarnavidžiausi plotai, o kitiems gyventojams jos turi rūpėti? Ar aš esu jo sargas, rūpinto- nieko nepadarys, iki pati tauresnioji inteli- nius. Mes padarome dirbtinas | mas vakarėliams ir piknikams
t
akis.
trūko ir būtinajam išmitimui savame krašte.! jas?”
b‘ei išvažiavimams.
gentinė visuomenė šio dalyko nepaims gi 397 Main St.
Tel.
6-1944
Bet Kaino žymę pelno ne tik turtuolis liau savo širdin. Pirmoj eilėj katalikiškoji!
Šiandien po žemės reformos šita nelygybė
TeL 8-6525
Worcester, Mass.
ir neteisybė Lietuvos žmonėms yra gerokai kaip “lozoriaus” priešena, bet ir kiekvienas, inteligentija ir jos vadai.
495 Millbury St.,
275 Main St. Webster, Mass.
atitaisyta ir skriauda bent kiek atpildyta. galįs bet kuo padėti savo, medžiaginiu ir
WORCESTEB, MASS.
E
S'
Tiesa, Lietuvoj “darbininkų klausimas”
Bet dar yra palikę daug kitų sričių, kur ne dvasiniu atžvilgiais skurstančiam, artimui o
lygybė tebevyrauja ir skriaudos tebedaro jam nepadedąs. Kiekvienas krikščionis čia dar nėra taip aštriai iškilęs, kaip kitose pra-I
turėtų atsimint Kristaus stiprius žodžius: moningesnėse šalyse. Bet iš to neina, kad šis
mos.
Kalba apie tokią tvarką, kurioj visiems “Ką vienam šių menkiausių esatę padarę, klausimas nėra toks spirginantis. Ne vienu
atžvilgiu jis yra labai spirginantis, nes yra
būtų gera, pasako per daug ir dėl to nieko man (pačiam) esate padarę”.
Kai kas pasakys, kad Liėtūva dar kol kas daug ko, kas čia neatidėliotinai taisytina ir
nepasako. Kiekvienoj valstybėj ir visuome
nėj visuomet yra dalis tokių gyventojų, ku- neturi tokių turtuolių, kuriems reiktų grą- gerihtina...
Rūpinantis teikti materijalinės ir morali
rie niekados nėra jokios ypatingos globos ir sinti Kristaus žodžiais. Gžti būt, riežiiiau. Jei
tvarkos reikalingi, kad jiems būtų gera gy neturi, tai, duok Dieve, kad jų ir neturėtų, nės paspirties visuomenės daliai, kuri jau sa
vo padėtimi yra išstatyta materijalinėms
venti: jie ir patys savomis jėgomis sugeba nes tuomet visuomenei sveikiau.
Bet niekas nepaneigs, kad Lietuva jau tu nuoskriaudoms, bus atliekama ne tik krikš
gerai įsitaisyti ir išsiversti. Kiekvienoj vals
tybėj esti tam tikra dalis tokių pajėgių ir ap-Į ri keliasdešimtis tūkstančių inteligentų, ku čioniška meilės pareiga, bet ir didelis tauti
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
sukrių piliečių, kurie ir didžiausių krizių mo rių kiekvienas daug prabangiškiau gyvena, nis darbas, nes kaip sakiau, tai bus mūsų
lietuviško alaus, tai atėję į tavernos
mentais, kada minios lieka į skurdą įstum- kaip daug didesnis darbininkijos skaičius, ir tautos stiprinimo ir sveikinimo darbas. Tuo
ar restoranus visuomet reikalaukite
tos, milijoninius biznius padaro (pav., karo kad daug tų inteligentų net leidžia turėti sau met kraujo cirkuliavimas po visuomenės or
BROCKERT S ALAUS, kuris tikrai jus
metais). Vadinasi, toki nėra reikalingi jokios tokių prabangų, kurios, žiūrint mūsų bendro ganizmą pasidarys normalesnis ir dėl to pats
patenkins.
jo ekonominio pajėgumo, negali būti nieku visuomenės organizmas taps natūralesnis iri
globos nei karo, nei pokariniais metais.
gajesnis.
Bet didžiausią valstybių gyventojų dalį būdu pateisinamos.
Jei mūsų visuomenės inteligentija, jos eŠtai čia ir yra tas kirminas, kuris graužia
visuomet juk sudaro vargingesni gyventojai
ir darbininkija. Jie tad yra ypatingai reika mūsų tautos ir valstybės kūną: vienam per- litas, jos smegenys neatliks savo pareigos
atžvilgiu į tą visuomenės dalį, kuri reikalinlingi globos ir apsaugos nuo stipresniųjų vi riebu, kitam perliesa.
Naujosios,
nepriklausomos
Lietuvos
dar’
ga
jos visokeriopos paramos, tai, naudojansokeriopo savivaliavimo ir skriaudimo.
Valstybių įstatymai šitą reikalą berods bo visuomenė, kurios būklė dėl dabartinės tis organizmo analogija, mūsų visuomenės
yra numatę ir susirūpinę jį normuoti. Bet ir ekonominės depresijos darosi juo sunkesnė,(kulias pasidarys panašus ne į darnų, gražų
tobuliausi įstatymai čia nieko nepadės, jei laukia reikiamo susidomėjimo jos gyvaisiais, ir gajų gyvą padarą, bet į monstrą su pernedidele galva, neproporcingai didelėmis
‘
Telefonas
bus “žmogus žmogui vilkas”, kaip sako lo reikalais ir tikisi broliškos, krikščioniškos lyg
Worcester, 5-4334
išpūstomis akimis, ausimis, bei šnervėmis,
tyniška patarlė. Čia gali padėti tik vienas į- paramos.
Reikėtų labai aiškiai visai mūsų šviesuo tačiau su nūvirbusiomis kojomis ir sukrypustatymas, didysis žmonių Meilės Įstatymas.
siomis rankomis, be jokios raumenų jėgos,
menei
įsidėmėti, kad
Bet «ne ūkanota ir neimperatyvinė Empen
darbo žmonių reikalais susidomėjimas įr su įdubuąia'krūtine ir pan. Toks kretiniškas
doklio “meilė” čia ką gali padėti, o tik Kris
jais
susirūpinimas — tai yra mūsų vals ir džiovininkiškas padaras nebus nei gražus,
taus įsakyta ir parodyta, su niekuo nesuly
tybės stiprinimo darbas,
nei pajėgus, nes juk jis yra ligonis jau savo
ginama meilė žmogaus žmogui, kaip savo
tai jos ginklavimas moraliniais tėvynės1 mei- prigimtimi. Jis bus silpnas, jis parvirs ir nuo
broliui, kaip sau pačiam.
neprikh
menko iŠ šalies bakstelėjimo.
“R.”
Deja, žmogaus vilkiškai prigimčiai vistlo- lės ginklais, kurie kovoj už savo nepriklauso-
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KAS GIRDĖTU LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

Kun. K. Zaikauskui svarbi
žinia.
Atsiųskite adresą
‘ Darbininko” Redakcijai.
f

Pennsylvanijos Žinios
PUII Ann PUlA PA
rnlLAUUfnlA) TA.

j°j> P61* Sekmines prasidė|£J40 vai. atlaidai Rytais
-----------• ir vakarais žmonės skaitV ARDADIENIO PROGA jįngai lankėsi į bažnyčią, ir
LINKĖJIMAS KUN. DR. naudojosi Dievo malonėV. MARTUSEVIČIUI ynis. Atlaiduose buvo daug
_—;---- - — .
svečių kunigų. Altoriai
Netikėtai sužinojau, kad buvo puikiai papuošti gy15-tą birželio yra v arda-. vomįs gėlėmis. Puošė Sė
dmenis kazimieriečių vika- sutės KazimiAriPtės Moro kun. dr. Vytauto Mar- tykios vaikučiai sudarė
tusevičiaus. Kadangi jis y- gražią procesiją. Choras
ra labai kilni asmenybe, gražiai giedojo mišparus
i tai, nors ir neesu nariu tos įr pgr procesiją. Pamoksparapijos, kurioje jis dar- įus sakė kun. E. Paukštis
duojasi, tačiau jam jį ger-( lš chester, Pa.
bdamas skiriu šias mano
~
- ■
Korespondentas.
kuklias eilutes:

skaitlingai susirinks links
mai praleisti kelias valan
das. Kleb. kun. V. Puido
VIEŠAS PADĖKOS
kas kviečia visus vietinius
ŽODIS
ir apylinkės lietuvius pa
“Kajtimieriečių aš vikarui
Šiuomi reiškiu savo ir remti parapiją atsilanky
Trokštu laimužės ir matyt noriu
mu
į
pikniką.
Šv. Juozapo parapijos var
Jį gi papuoštu net su tijara...
du nuoširdų padėkos žodį
Kad jis mokiialams, žmonių ne bara.
IŠVAŽIAVIMAI
Bet juos mokina, taip kaip tur būti.
visiems, kurie dalyvavo
Meilė. Jo vardas negalės žūti.
Šv. Juozapo lietuvių para Birželio 22, Marijos Vai
Taip, kaip nežūsta, nes žūt ne gali
Tie. kų garbina Visagali,
pijos (Lowell, Mass.) Dvi kelių Draugija turės vie
Lietuvos Pavasarininkų
Nes dvasia siekia dangaus skliauto
dešimts Penkių metų Si tinį išvažiavimą.
Ir su kunigu taip bus Vytautu.
atstovai, Dr. Juozas LeiSkambės jo vantas, kaip varpas plieno.
dabrinio Jubiliejaus Iškil Birželio 24, Merginų So
monas ir Juozas B. LaučKad jis malonus yr’ dėl kiekvieno.
dalicijos
draugija
praleis
mėse, gegužės 30, 1936.
ka, lanką lietuvių koloni
Ir nors mokslinčius, daktaru yni.
Tuo nesiiliilžiuoja, gertu net girų
Dėkingumo žodis eina dieną pas Crystal Lake.
jas nuo šių metų kovo 17
i Su praščiokėliais, taip, kaip su broliais.
draugijoms, kurios per sa Birželio 29, Mišių tar
šiomis dienomis
Tartum su lygiais sau, ar turtuoliais dienos,
vo valdybas puošė iškilmių nautojai išvažiuos į MounTad: Valio!... šaukiu dėl jo griaus- lankosi Pennsylvanijoj.
Tačiau taipgi ir iškilmingai; fmingai, i
eiseną ir bažnyčios iškil tain Park.
Jų lankymąsi šiose apy
Nes gerbiant ji, mat, reik ir rimtumo. I'
mes.
Ne tik įkarščio ir malonumo.
linkėse nustatė L. Vyčių
Nes dvasioj regiu jį išaugštintų
Taipgi ėsu dėkingas pa GELEŽIES LIEJINYČIA
organizacijos vadovy b ė,
ir jam vainikų laurų supinta.
ATSIDARĖ
rapijos prieteliams, kurie
gavusi Gerb. Klebonų ma
Kuriuo jis greitai bus vainikuotas.
Bei garsių dainių mūs apdainuotas
nežiūrint namų tolumo, at H. B. Smith Co., kuri
lonų sutikimą.
Už jo kilnumų, bei už veikimų
vyko iš įvairių kolonijų buvo uždaryta nuo kovo 3,
Ir už kiekvieno žmogaus gerbimų”.
Likusiose aplankyti ko
draug su mumis pasidžiau atidarė pirmadienį savo
Vlada* Priemteniecki*.
lonijose
Pavasarin inkų
gti parapijos sukaktuvėse. liejinyčias . abejose upės
JUOZAS P. MIKELIONIS,
Visiems jau čia yra ži-: maršrutas skelbiamas to
“Darbininkui” irgi esa pusėse ir dirbs keturias laidotuvių direktorius ir
noma, kad dėl išmokslini-j kia tvarka:
me dėkingi už pavedimą dienas į savaitę.
embalmeris, birželio 13 d. Į
Birželio mėnesį —
laikraštyje tiek daug vie
mini keturių metų sukak-' J. M. Kun. P. Virmauskio 20 metų mo savo vaikučių lietuviš
BARNES ORINIS
kai, gerb. Pranas Pūkas, 11 d. Shenandoah; 12 d.
tos apibudinti mūsų para
tuves nuo gavimo valsty- !
UOSTAS
persikraustė gyventi ir Mount Carmel; 14 d. GiKunigystės Sukaktuvėms
pijos veikimą ir džiaugs
bės leidimo praktikuoti
savo biznį vesti tarpe lie- rardville! 15 d. Minersvilmo valandą.
Westfieldas pats be Ho- kaip laidotuvių direkto
le; 18 d. Pittston; 19 d.
tuvių — andriejiečių.
Negaliu praleisti uolumo lyoke’o pasisavins šitą or rius ir embalmeris ir ofi
Užgimęs šiurkščiuos’, vystykluos’ suvyniotas,
Kingston; 20 d. Wilkesir pasiryžimo Jono Ruso, laivių lauką ir tam tikslui so atidarymo New HampVaikystėj maitintas vargų trupiniais,
Naujoj vietoj sutiko jį BarTe~; 21 d. Scranton;
vietos “Lowell Leader” re reiks paskirti $8,000 mies shire ir Maine valstybėse.'
Jaunatvėj beturčių digliais sužalotas,
gan nemalonus, ankščiau 22—23 Philadelphia.
porterio, kuris per kelis to pinigų. Miesto Taryba Juozas Mikelionis yra la
Pasiekęs brandos duburkėtais keliais,
nepermatytas .. dalykas.
Pavasarininkų atstovai
laikraščio leidinius pasirū dar nenutarė galutinai tų bai atsidavęs savo profe
Mat, kada jis savo nam4, visuose parengimuose turi
Įžvelgęs į klastą pasaulio gudrybes,
pino, įdėti daugelį paveik pinigų paskirimą dėl neiš sijai ir savo tautiečiams.
o ypač gi frontmį langą, išstatę atsivežtą iš LietuĮ badančius rožių kvapsniųjų spaiglius
slų ir aprašymų apie para vengiamų atidėliojimų. Ši Užtat Nashua ir visoje anorejo pertaisytu j biąus-Į vos didžiulę rankdarbių
Aukoja save jis altoriaus tarnybai,
pijos iškilmes.
tas uostas bus daug dides pylinkėje, kur tik jis yra
k4> tai jam darė kliūtis, parodą (audiniai, mezgiIr vykin sumanymus savo kilnius!
Negalima praleisti ir pa nis, nes ponia Sadie Knox žinomas, jis yra mylimas
aiskindami, kad tai yra nįaį, drožiniai ir tt.), kuri
nelės Onos Dirsaitės, kuri dovanoja miestui didelę ir gerbiamas. Jis turi įren
Vargų kunigystėj kiek jis yr’ pakėlęs,
vieta, taip vadinama: Re- visur susilaukė didžiausio
nuosekliai ir vaizdžiai ap dalį žemės. Kuomet mies gęs pagal šių dienų scien-|
Kiek jųjų jis paneša dar ir šiandien,
sidencial section.
žiūrovų susidomėjimo.
rašė parapijos abelną įkū tas priims šitą orinį uostą tifiškus balzama v i m u i j
Kiek pragaro vylių po kojų pavėlęs,
Tačiau jis, kaip girdė
rimo istoriją, kuri tilpo jis taps penktu miestu val kambarius, šerme n i m s
Tai gal apskaičiuoti DIEVULIS tik vien!
jau, jau visas kliūtis per
Iš LIETUVOS
“Lowell Leader” gegužės stybėje, kurs turės savo kambarius. Jo įstaiga ran
galėjo, nors tas ne buvo
Pakliūva
klastų
ir
suktybių
verpetan
SALDAINĖS!
28, 1936.
orlaivių lauką.
dasi adresu: 26 Kinsley
lengvas
dalykas,
ir
jau
tai

Iš pat kunigystės pirmųjų dienų!
“Darbininko” reporteris
Jurgis Jonas.
St., Nashua, N. H.
so puikų “štorą”. Tad
Kovojęs
nesliauna jis metai po metais
Ką tik gavome iš Lietu“Rūdininkas” irgi nepa
Juozas P. Mikelionis yra
viengenčiai,
atminkime
pavos
skanįų saldainių. Dė
Už
tikrąją
laimę
savųjų
žmonių!
miršo
panaudoti
savo
pirmas ir vienintelis lie
ta1^ ranka ranką mazgo2 svarai — $1.10.
plunksnos, paaiškindamas
Čia štai, niezaliežnikai ardo vienybę,
tuvis
laidotuvių
direkto

ja... —- kas remia, tai ir tą užsisakykite ‘Darbininke*.
apie parapijos Sidabrinio
Ir stengias Bažnyčią Aukščiausio sugriaut,
taipgi reikia remti. O ger
rius ir embalmeris Nash
Šiomis
dienomis
Švieti

Jubiliejaus iškilmes.
i
Dantis
ten
galanda
atstovai
piktybės,
ua,
New
Hampshire.
Jis
biamas Pranas Pūkas,
Visiems ir visoms... dar mo Taryba paskyrė p-lę Ci daug vargo turėjo pakol
Tikybos
turtus
iš
širdžių
nor
išraut,
kaip patys tą gerai žinote,!
sykį tariu nuoširdingiau- ną Čaplikaitę, baigusią gavo leidimą praktikuoti,
lietuviškus visus reikalus j
Anur štai asmeniai jo priešai jį ryžias,
slaugės mokslus Memorial
sią ačiū.
remia ne tik vien savo dar
Lyg žydų gauja, susitelkę krūvon,
ligoninėje, mokyklos slau nes kitataučiai, ypač ai-<
Kun. Pranciškus V.
riai
statė
jam
įvairių
kliųbuote,
bet ir savo doleriu-'
Lyg tykųjį JĖZŲ prikalti prie kryžiaus,
ge. Linkime geriausių sėk
Strakauskas. mių.
čių, nes jie nenorėjo, kad
kais...
Ir taikina smūgiais tiesiog jo galvon!
lietuvis atidarytų laidotu
Birželio 9, 1936
Tad, jei reikia kam laik
Tačiau, nuolankus, energijos levitą
Mūsų klebonas kun. dr. vių ir embalmerio įstaigą.
Lowell, Mass.
rodėlio,
laikrodžio, žiedo,
Ženg drąsiai pirmyn sau paskirtu keliu!
A. Bružas suorganizavo Jis yra baigęs Nashua mo
ar taip kokio nors kito au
Jis kunigas KRISTUS, jis vad’s katalikų!
[ Altoriaus Vaikų baseball kyklas ir Boston Anato
ksinio ar sidabrinio daik
Nelaukia
čia
žemėj
garbės
sau
gelių!
ratelį.
mijos ir Balzavimo moky
to, ar tuos daiktus patai
klą.
Jis randa stiprybės altoriaus šešėly,
syti, tai nepamirškite už
PIRMAS PIKNIKAS
Sport. Petras Česnulevi- P-nas Mikelionis per ke
Ten semiasi kovai naujųjų jėgų!
eiti pas jį: 609 N. 12th St.,
Sekmadienį, birželio 14, čius yra “coach” New turis metus labai gražiai
Jis glaudžias prie savo dangaus Motinėlės,
Phila., Pa., o jis ir dabar
įvyksta pirmas parapijos Hampshire Atletics per a- pasitarnavo
saviesiems.
Šaltinį malonių šventų galingų!
kiekvienam maloniai pa
piknikas
Lygus parke, pie 3 metus. Jis lankyda- Jis patarnavimą gali duo
tarnaus kaipo sąžiningas
Po vėliava Kryžiaus, Valdovės galybių
Kaip praeityje, taip ir da- mas Bostono Kolegiją pa- ti dieną ir naktį. Pašauki
biznierius.
K. V. į
Kovodamas priešus lyg žvėrys žiaurius,
bar tikimės, kad žmonės1 sižymėjo sporte.
Rap. te jį telephonu Nashua,
Užgrūdina širdį, įgyja ramybės,
N. H. 1956-W arba 26 KinNuveikia jis darbus tikrai įstabius!
sley St.
RENKIMĖS Į LIETUVĄ
P-nui Mikelioniui linki
Pastato bažnyčią, sutvarko draugoves,
me
geriausių
sėkmių
tęsti
Įskiepina meilę širdyse žmonių
su
40 VALANDŲ ATLAIDAI
savo profesiją.^
Nuvargintų sielų jis pakel’ gerovę,
Šv. Pranciškaus parapiDIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA
Įpratina siekt idealų kilnių!
CAMBRIDGE, MASS.
Varguos’ ir skausmuos’ štai jis praded’ suprasti.
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU
Jog junge šiam* randas saldybę tikrą!
Visi cambridgiėčiai lau
(THE W0RKER)
Benešdam’s kryžius jisai pradeda rasti,
kia ir rengiasi prie paraKaskart jog lengvėja sunki ši našta!
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
Dijos pikniko, kurs įvyks
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day,
BIRŽELIO
JĮJNE j J ĮJ
12 VAL. DIENĄ
Tad noras darbuotis dėl DIEVO, tėvynės
Palangoje Methuen - LawLabor Day, Thanksgiving and Christmas
rence, birželio 28, sekma
Traukt jungą, nešt naštą jame nesiliauni
------- by ---------------Iš New Yorko į Klaipėdą per Cherbourgą
dienį.
Kaskartą lengviau jo alsuo ja krūtinė,
SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. ASSOCLATION OF LABOR
Ekskursijų asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas
Prie įžangos trįs laimės
Kaskartą daugiau jėgų darbui jis gaun!
Entered as second-ciass matter SepL 12, 1915 at the post offlce at Boston,
STEPONAS BERGEN
— geros ir gražios dova
Mass. nnder the Act of March 3, 1870
Jau dvidešimts metų, kaip saldųjį jungą,
nos. Pasirūpinkite įsigyti
šių ekskursijų užgyrė
Acceptance
for
mailing
at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103
Jam JĖZUS užmautą, trauk’ ištikimai
Act of October 8, 1917, authorized on Jnly 12, 1918
tikietų, kad laimėti, dova
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
Ir lengvąją našta, kurią nešt daug pabunga,
SĄJUNGA AMERIKOJE
nų.
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
Jis
neša,
kaip
DIEVO
geriausi
tarnai!
Domeatic yearly ........................... $4.00 Amerikoje metame ....................... $4.00
Dėl laivakorčių Ir vietų laive kreipkitės J mūsų
Gaspadinės renka aukas,
Gyvuok tad ilgiausius metus mūs Pranciškau
Poretgn yearly ................ .......... $5.00 UMeny metama ........................... $5.00
• Agentus arba Cunard Whlte Star Linijos Biurų.
valgius gamina, pyragus
------1 Viens kart savaitėje metama $2.00
Domestic once per week yearly $2.00
Dėl
labo
tėvynės
ir
DIEVO
garbės!
kepa, kopūstus verda, žo
Foreign once per week yearly $2.50 Utaieny 1 kart savaitėje metama $2.00
CUNARD WHITE STAR Ltd.
Te saulė dangaus ant tavęs nuolat tviska,
džiu iš paskutinosios ruo
DARBININKAS
33 Statė St., Boston, Mass.
Tetiekia
malonių gausių, ištvermės!
šiasi, kad parapijai pada
866 Vest Broedvay
South Boston, Mass.
Snaudalis.
Telephone SOUth Boston 2680
rytų daug pelno.

L0WEIi, MASS.

PAVASARININKŲ ATS
TOVAI PENNSYLVANIJOJ

v •

NASHUA, N. H.

WESTFIELD, MASS.

MINERSVILLE, PA.

BERENGARIA

DARBININKAS

Penktadienis, Birželio 12, 1936
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PASIRAŠYDAMI APDRAUDOS KONTRAKTĄ DĖL NEW ENGLAND COKE ANG
LIŲ, Ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai Štamai tamtansia koksų kaina.
Pasirašydami kontraktą su milinis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliai bus
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.
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Pa^dnkite

BETCHELDER VVHITTEMORE
/

4

834 Mašsochussetts Avė, Boston
Tel. HIGlands 1920

SKYRIAI:
ALG onqn-3108
Brighton. 314 Wash.
KlRklnd-6820
Cambridge 4 Brattle
CHAston-0086
Charlestown 161 Medford
GBlteva-1350
Dorchester 346 Talbot &▼.
MALden-6800
Malden 69 Pleasant
N0Rwood-0764
Norwood 269 Lenox
PAR kway-3900
Roslindale 6 Corinth
PAR kway-4210
Roslindale 6 Corinth
HIG hlnds-6450
Ronbury 99 Warren
ŠOU Bos-1830
South Boston 463 Broadvay
Esecutive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920
Nights Snndays Holidays
KEN more-8100

Kristaus karžygių parapi- toks pasileidimas? Ar naubus šventinamos šv. Anta
ją mokslą Amerikoj pažino lelijos. Kaip kun. An
Gaila, nebuvo laiko ar- no? Ne. Tuom tarpu, kaip
tanui Dubinskui, taip vi
čiau pažinti trečiąją, šv. tikroji Kristaus meilės
siems mūsų kolonijos An
Antano
lietuvių
parapiją,
evangelija
vis
užkariauja
tanams Baltimorės KroŠV. PETRO PARAPIJA Čia Amerikos Suvalkija.
I naujas žmonijos teritoriUžtenka,
tačiau
mesti
žvilnistas sudeda nuoširdžiau
Čia pažįstami,
giminės.
!
gsnį,
kad
pažintum
su
kojas,
kaip
pradedama
krysius linkėjimus. Ilgiausių
Greitai
lipu
iš
traukinio.
Vincas Giedraitis sun
i
ir
čia
žius
grąžinti
į
aukštesnių
Po
kelių
minučių
jau
maj
klu
pasišventimu
_
(
_
metų ir daug Dievo malo
kiai susirgo.
Jis gavo
į
ir
universitetų
žas
taksi
birgzdamas
bė!
darbuo
J
asi
P
ilnas
energimokyklų
nių tegul išmeldžia visiems
plaučių uždegimą. Nuga
go
medžiais
išsodytomis
J
os
’
dar
J
aunas
Kristaus
rūmus,
kaip
vis
nauji
būjų garsus Paduvieties-Globentas į Marine ligoninę,
gražiomis
Detroit
’
o
gatvėa
P
a
štalas
kun.
Boreišis.
riai
protestantizmo
sekėjų
bėjas šv. Antanas!
bet ten negavęs tinkamos
Šios
parapijos
religinio
atšimtais
tūkstančių
grįžta
priežiūros.
Jo
artimas mis, veždamas lietuvišką
Albinai
TRYS METAI
draugas p. Steponas Ro suvalkietį į šv. Jurgio lie gimimo ateitis užtikrinta. į katalikų Bažnyčios vie-• MŪSŲ NAUJI ALUMNAI nai Jasaitytei,
Sudiev
suvalkietiškas nY^§,
katalikių Sekmadienį, birželio 14 Vyšniauskaitei, Benignai Kun. Kazimieras Keidox
kas jį perkėlė į Providen tuvių parapiją.
Detroit’e! Vienas dalykas motinų išauklėti sūnus ir d. po mišių 8:30 vai. ryte Žungailiutei,i. Onai Bara- sius, pirmadienį, birželio
ce ligoninę. Ten ligonį lan- Vakaras.
_____
_ baigiasi
_
Tik
kė ir klebonas, kuriam gy- gegužinės pamaldos. Šven- širdį spaudžia. Yra čia dukterys, pamatę Ameri- įvyks šv. Alfonso Mokyk- nauskaitei, Patricijai Kar- 15 d. minės sukaktuves
daug dar lietuviškų
čauskaitei, Emilijai
EmilijaiZa Zasavo
trijų metų
kųnigyslietuvišką šeimų,'ką, Nukryžiuotoją išmėtė los
los užbaigimo
užbaigimo apeigos.
apeigos. Šv.
Šv. čauskaitei,
savo
tujų
mcių ».ųuigyodytojas pareiškęs, kad rei-^toriaus
•
, , • dar
sodelyje
spin kurios nepriklauso nei vie- iš savo namelių. Kur čia mišios bus atnašaujamosbleckytei, Marijonai Ivoš-!tės irdarbuotės mūsų pa
kalinga keletas “shat’ų”,! di elektros lempelė gražiai
Ar ištvirkavimą
nai įipfnvišlrai
lietuviškai narani-iai
parapijai, oažanea?
pažangaAr
ištvirkavimą už intencijas visų, kurie kaitei ir Alfonsui Remei- rapijoj. Sveikiname gerb.
kurie labai brangiai kai iluminuotoje Liurdo gro nai
i
Dėl
ko?
Gal
jie
nekataligalinia
pavadinti
pažangos užbaigs 8-tą skyrių mūsų kiui. Apie užbaigimo apei- mūsų dvasios vadą šiomis
nuoja, ir gydytojas parei toje. Priešais ją graži šv.
kai?
Oi,
ne.
Dar
sėdėdami
reiškiniu?
o
mokyklos ir mokyklos di-gas ir visus tuos, kurie sukaktuvėmis ir linkime
kalavo iš anksto apmokė Jurgio statula. Tai vis pa
ant
motinos
kelių
jie
išmo-į
7
Laikas,
oi
laikas
Marijos
plomai bus įteikti sekan- gaus dovanas savo sky-įijam dar dvidešimts kart
ti. P-nas Steponas Rokas rapijiečių darbštumo vai
a
i
Ir
am
e
T.iptnzma
ciiyiko dažnai žiūrėti į Nūkry-vaikams, šv. Lietuvos sū- tiems: Higinui r->_
Pečiuliui,
riuose U,,™
bus parašyta se- i po trys metus gyventi ir
visą tai pristatė, tuo paro sius. r........................ ..
Bet
visa
tai
nebūtų
žiuotojo
paveikslą.
Negalinums
ir
dukrelėms,
> vi- Povilui Yanney, Juozui kančioj savaitėj.
j darbuotis Kristaus vynydydamas savo gerą širdį įvykę be sumanios šeimi ------- xr---------- —-x----- o— .------- — —
mas
daiktas,
kad
jie
nebū-siems
nauja
dvasia
atgimŽakui,
Emilijai
Adomaityne Dievo garbei ir ypač
ir tikrą draugiškumą. Tai ninko kun. Čižausko ran
KUNIGAI
REKOLEKCI

i
tų
mylėti
išmokę.
Dėl
ko
ti.
--------------------K.
A.
D.
tei,
Onai
Remeikaitei,
Omūsų Lietuvių žmonių sie
gražus pavyzdys lietuvio kos. Jo, muziko - kompozi
JOSE
lų naudai.
kataliko.
toriaus siela sugebėjo visą
Kun. Antanas Dubinskas
tą reginį paversti gražia
i ir kun. Kazimieras Keido- ŠŠ. ŠIRDIES JĖZAUS
Merginų draugijos narės ir žavinčia gamtos kompo
šius pirmadienį, birželio 15
2_em^os
ATLAIDAI
ir Merginų Sodalicijos na zicija. Sekmadienyje gra
i
d.
vyksta
į
šv.
Marijos
Se

rės šį sekmadienį priims ži ir erdvi mūro bažnyčia
Kad tinkamai prisiren
minarija,
Roland Park,! gus prie ŠŠ. Jėzaus Širdies
PAMATYKITE
šv. Komuniją. Ateina atos tris kartus prisipildė ti
atlikti metines kunigų re dienos, ketvirtadienį buvo
togų laikas, bet tikėjimo kinčiųjų būriai. Pirmadie
kolekcijas. Su jais ir kun.! pradėta novėna į ŠŠ. Jė
dalykuose atostogų nėra. nyje, nors po pikniku, bet
Klebonas
Lietuvnikas yra Į zaus Širdį. Kun. Mendelis
Taigi abiejų draugijų na nuovargio nejaučiama. Di
paskirtas, tačiau dėl ne savo pamokinimuose ragi
rės atlikite savo pareigą. džiulė svetainė vėl pilna
GESINIS REFRIGERATORIUS
sveikatos jis turi ypatin no visus kuotankiausiai šį
parapijiečių. Čia, pirmąŠITOKIO
DYDŽIO
gą nuo Arkivyskupo pa- mėnesį priimti Šv. Komu
Detroito lietuvių naujai kartą Detroit’e, buvo rodo
velynimą atlikti rekolek niją dvasiniai, ypač die
suorganizuot a s baseball ma šv. Jono Bosko kanoni
cijas privatiškai namie. nos metu. Jis aiškino, kad
ratelis turės pirmą lošimą zacijos iškilmių ir salezie
Kun. Mendelis išvyks į iš regėjimų, kuriuos turė
su Redford, Mich. Lošimas čių misijų paveikslai. Ne
antrąsias rekolekcijas pa-!jjo( šv. Kotryna Sienėtė
įvyks birželio 21 d., ant 6 vieno ir gaili ašarėlė nu
skutinę šio mėnesio savai- skirtumas tarp sakramenmylių ir Gr. River, 3 vai. riedėjo bežiūrint,
kaip
fę.
talės ir dvasinės komuni
po pietų. Susirinkite pa nauji, iš pagonių atvirtę
jos
pra panašus skirtumui
matyti mūsų sportininkus krikščionys tampa tikrais
JUOZAS STRAZDAUS tarp aukso ir sidabro. Alošiant su kitataučiais.
savo brolių apaštalais.
KAS
bejos komunijos yra bega
Sudie, gražioji Šv. Jur
Visiems gerai žinomų ir lo malonios Dieviškąjam
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI Iš gio parapija. Sudie ir gra
visų gerbiamų ŠŠ. Vardo Išganytojui.
DĖTROIT, MICH.
žiosios širdys.
Jėzaus dr-jos valdybos naBaltimorės Kronistas.
— Detroit! — sušuko Sekminių sekmadienis.
i rių, Strazdauskų brolių,
traukiniokunduktorius.
Aš jau Šv. Petro lietuvių
Valerijono ir Antano bro
Širdis smarkiau suplakė, parapijoje.
Jaudinantis
lis
Juozas, antradienį, bir
$
—- vaizdas. Laike pirmųjų šv.
želio 9 d. sėkmingai užbai
Mišių, gražus būrys vaiku
.Vasarinė Ekskursija čių
gė Mt. St. Joseph’s High
artinasi pirmą kartą
School ir apturėjo pagei
• g
ĮJI1C Jėzaus.
X
XX XllkJJl KoXVVFprie
Pirmoji
daujamą diplomą. Juozas SVARBUS PRANEŠIMAS
munija. Žmonių bažnyčioyra kuklus jaunuolis. Per Amerikos Lietuvių Ka
j./aC je kaip prikimšta. Kiekviesavo keturius mokslo me talikų Studentų ir Profesinam, žiūrint į tuos vaike
tus jis nekartą atsižyftiėjo jonalų Sąjungos Centro
lius, prisimena skaiščios
atletikoje, gavo gerus pa Valdyba šiuomi praneša^
kūdikystės dienos. Džiaug
Kada žmonija ką tikėjosi — reikalavo, štai dabar yra
žymius
moksle, progai pa kad Studentų ir Profesijosiūlomas didelės vertes Electr01ux šaldytuvas. Naujas
smo ašaros suspindėjo tik
Oru Šaldomas Electrolux Gas Refrižeratorius (5 kub.
sitaikius prisidėjo parapi nalų Seimas įvyks š. m.
ro jaunuomenės apaštalo
pėdu
dydžio)
už
$149.50,
žemiausia
kaina
tokio
dydžio
Trigger
Tray
Release
jos veikime, tačiau visą Liepos (July) 7 ir 8 d.I r1 m: r
Electrolux kaip kada buvo parduodamas.
Paspausk gaiduką — išsi
klebono kun. Masevičiaus
tai atliko taip tykiai, kad (antradienį ir trečiadienį),
išplaukia iš New Yorko
trauks lovukas su ledu—
akyse,
benešant
Jėzų
į
ty

Jokis pagerinimas jūsų namuose negali duoti tiek
Vegetable Freshener
ir nežinotum jo įvairių Marian a p o 1 i s College,
LIEPOS-JULY 1, 1936
parankamo ir pasitenkinimo kaip Šis.
SpeMalė patalpa
daržo
ras vaikučių širdis. Pana
nuopelnų. Juozeliui linki Thompson, Conn.
vėms, kurios esti šviežios.
Nejudamos dalys, mašinerijos nenusidėvi — žema
šios ašaros nuriedėjo taip
me siekti aukštesnio mok'
Trigger Ice Cube
operavimo kaina — gražus — ruimingas — tobulas.
pat ir nevienam mačiu
Release
Maža geso liepsnelė atlieka visą darbą. Electrolux jo
slo, nes esame tikri, kad Seime dalyvaus atvykę į
Paliuosuoja kultus leng
kio triukšmo nedaro.
siam tą iškilmingą įvykį.
kurią tik mokslo šaką jis Ameriką Garbingieji Lie
vai - greitai.
Ne vienas pagalvojo: dar
Jūs galite išsimokėti už Elettrolux kiek vartoji —
Handy Egg Rack
pasirinks, toj jam gerai tuvos Pavasarininkai sve
nieko nereikia įmokėti ir mažiau negu 15c. į dieną mo
Kiaušiniai yra prieinamai
taip nesenai buvau ir aš
čiai — Dr. J. Leimonas ir
seksis.
kant išsimokėsi. Jei nori, pasinaudok šia proga tuojau.
• padėti ir nesusidanžo.
panašus tiems kūdikiams.
(Per Gothenburg-Stockhotmą)
Adv. J. Laučka, kurie taip
Fruit And Bottle Racks
Pamatyk šį Naują Otų
II New Yorko j Gothenburgą kelionė Jėzus džiaugėsi manim, o
Naujas Oru šaldomas šaldomą
Atskiria vaisius ntto kitų
pat
laikys paskaitas SbiElectrolto šian
ŠV. ANTANO IŠKILMĖS
tęsi* 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
maistų — apsaugo butedien
—
pasinaudok
pro

aš,
su
džiaugsmu
ir
meile,
presinio traukiniu keleiviai vyks pet
. liūs nuo susidaužimo.
šeštadienį, birželio 13 d. mo dalyviams. Be to, bus
ga, kuria nebūsi apviltas.
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją pirmą kartą sveikinu Jį,
electrcluk
Prašykite pademonstruo
bus minima nepaprastomis nepaprastai įdomios ir
(6 vai. laiko) j Stockbolma. II StockSTOVI TYKIAI už tai.
Gesink šaldytuvas ti.
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE kaip mylimą savo svečią.
iškilmėmis. Tą dieną bus Svarbios Seimo sesijos ir
kad Nejudamo* Daly*.
HOLM” tiesiog j Klaipėdą. Kelionės O dabar?...
apvainikuota 9 antradie programos.
*
laikas 24 valndos.
Vakare,
vėl
gražus
bū

Ekskursiją
vadovaus p. VI.
nių prie šv. Antano noVė- Visi Amerikos Lietuviai
Mučinskas, Švedų Amerikos Li rys svetainėje gėrėjosi sa
įla ir atmihta inūsų kun. katalikai — Dvasios Vanijos lietuvių skyriaus vedėjas. leziečių misijų paveikslais.
Antano Dubinsko vardi dai, profesijonalai, visuos
Ekskiursiją užgyrė Lietuvių LaivakorGaila,
bet
reikia
palikti
nės. Ryte bet dvejos mi menės vadai, alumnai, stu[itf Agentą Sąjunga Amerikoje
ir ši parapija. Palikti ir,
100 Arlington 3t, Boston
4252 U’ashiūgton St, Roslindale 309 Brondway, Chelsea
šios bus
atnašaujamos dentai(ės) ir tt. visose AKITI IŠPLAUKIMAI iš NEW YORK<
190 Hanover
Boston
11 Rosbury St, Rozbury
1370 Hancock St, Quincy
tarsi antfąjį Doti Bosko
ptife šv. Antano. Vakarė ttierikos lietuvių kolbhijo554 Columbia Rd.,
Cdr. 7-9 IValdėn St, Concord
DROTTNlNGHOLM ........... Liepos 11
29 Mnin St., Chnrlestcnfrn
kleboną
kun.
Masevičių,
399
Broarhvay,
So.
Boston
308
AVashington
St,
Newton
GRIPSHOLM ....................... Liepos 25
582 lVanhlngton St, Codman Sq.,
po Dievo Kūno mišparų se, kurie yra susirūpinu
075 Centre St., Jamaica Plain 210 Moody St, Waitham
nežino nuovargio,
31 Matn St Ayet
KUKUSHOLM ............... Rngphtao 18 kuris
mūsų tautos ateitimi, yrą
3d Ontral Sq., E. Boston
DROTTMNGHOLM .. Rugpiūčio 27 kuris juo daugiau dirba,
telefonas: Plaza 1360.
nuoširdžiai
kviečikfni daTelef. HUBbard 7609 sujungia viste ofisus arba bilia korį autorizuotą Dealerį ar
Platesnių žinių suteiks ir parduos daugiau bėgioja, vis links
lyvauti šiame nepaprasta
'
Plnmberj.
laivakortes viai mūsų autorizuoti lai
vakorčių agentai ir visos S. A. L. raS- miau šypsosi.
me iškilmingame lietuviu
tiaės.
Pasiklausyk MYSTERY CHEF is Stoties WfaEI 10:30 vai. Trečiadieniais ir Penkta
Pasisekimo, Tamstai Tė
Graborins ir Balsamnotojaz
katalikų šviesuomenės su
dieniais ryto.
SWEDISH AMERICAN LINE veli, iš tų jaunučių sutver
423 S. Para Štyfeet
važiavime.
154 Boylston St, Boston. Mass.
Pasiklausyk
Ir įrauk DYKAI 96 puls. MYSTERY CHEF Virimui Knygą.
BALTIMORE, MD.
ti gražios ateities narsių
Centro Valdyba.

Detroito Žinios
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DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios
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Dalis Garbės svečių, kurie dalyvavo art.
p. Oną Katkauskaitę pagerbti ir išleisti bankiete, Hartford, Conn. P-lė Ona Katkauskaite, kuri sėdi pačiame viduryje, yra mūsų iš
eivijos pažiba ir Metropolitan Operos artis
tė. Ji užsipelnė visų pagarbos už lietuvių var
do iškėlimą.

Iš kairės į dešinę sėdi: kun. J. Ambotas,
Šv. Trejybės lietuvių parapijos klebonas; vi
duryj art. Ona Katkauskaitė (Kaskas); pen
ktas iš eilės sėdi kun. Juozapas Valantiejus,
Šv. Juozapo par. (Waterbury, Conn.) klebo
nas.

su trejomis šv. mišiomis,
iš Šv. Andriejaus bažny
čios Šv. Marijos airių ka
puose. Velionis buvo apie
60 metų amžiaus, kilęs iš
Lietuvos, Lazdijų parapi
jos, Buniškių kaimo.
Gyveno gana pasiturin
čiai visą laiką. Jo sūnus
mokosi gydytoju, o viena
duktė ištekėjusi už dakta
ro Blogoslawski.
Lai būna amžina ramy
bė jo vėlei. Užuojauta jo
šeimai.
Birželio 3 d. mirė Malvi
na Mandzijauskaitė, sulau
kusi vos 21 metų amžiaus,
pasirgus nervų liga per po
rą metų. Mirė Norwich li
goninėje. Paliko nuliudime
senus tėvelius, brolį ir se
serį bei daug giminių. Pa
laidota iškilmingai. Lai Vi
sagalis suteikia jai amžiną
ramybę savo Karalijoje.

nuomas ir darbininkai ne- kuotojos ir jų pagelbininišgali užsimokėti.
| kės. Bažnyčioje buvo dauDarbininkai, kurie ture-1 gelis žmonių ir svečių, net
jo įsigyję namelius ir, no iš Nashua, N, H., Worcesrėdami juos išgelbėti, sko ter ir Waterbury.
linosi iš valdžios įstaigos.
Bet nedarbui spaudžiant
ir valdžios įstaigai nega LIETUVIS ŠERIFAS
lėjo užsimokėti mokesnių,
ir taip prarado savo na Hartford County grand
šerifas William Seymour
mus.
Jaunimo būriai be darbo. išrinko savo naujus depu
Atvažiavusiems iš kitur ty šerifus. Jų tarpe yra ir
neįmanoma darbas gauti. vienas lietuvis, būtent,
Kiek laiko atgal buvo Antanas Budės, kuris, vei
labai daug tuščių namų, kia South Windsor. Ten
bet dabar prisipildė. Sako gyvena nemažai lietuvių
ma, kad iš Hartfordo daug i ūkininkų. Sveikiname mū
atsikėlė gyventi, kuriu na sų Antaną ir linkime jam
mai buvo potvynio užlieti. pasisekimo savo darbe,
Taigi darbininkai skurs
ta ir vargsta, o miesto vir kurį turės per tris metus.
šininkai algas keliasi ir
namų savininkai daro di GRĮŽO IŠ WASHINGTONO
delį pelną iš namu, nes pa
ėmę už mortgičius turi
mažai išlaidų, o nuomos
Šiomis dienomis iš Waaukštos.
shingtono grįžo lietuvaitė
T. M. Albina Pečiukoniutė su sa
VAŽIUOSIME | TRILY
vo chaperone Mrs. George
PĘ GEGUŽINĘ
Rich (Rucevičiene). Jos
dvi nemažai turėjo links
Birželio 14-tą įvyksta
mų ir įspūdingų valandų
trilypė metinė gegužinė, MIESTAS ŠVĘS SUKAKĮ VVashingtone. Jos matė di
TUVES
būtent, LDS., SLRKA., ir
džiausius ten namus ir tt.
LRKMS. Linden Parke, U- Šią vasarą, birželio, ro- n
nuvykusios pasinion City, Conn. Patartina dos, 20, 21 ir 22 dienomis
„
, klausyt Onos Katkauskaivisiems
New Britainie- Hartfordo miestas fsv?s; tės operos New Yorke.
čiam. bei iš apylinkės vyk trijų šimtų metų savo gy-'yfeti;fa'į‘''iaik‘raįįiaf‘jd’;
ti į šią gegužinę bus’ais, vavimo sukaktuves. Per miai sekė Albinos komen
automobiliais. Iš New Bri nai šventė kaip ir visi tarus apie patį Washingtain bus’ai išeis 1 vai. po Conneetieut Valstybės di toną, senatorius, kongrespietų nuo kampas Stanley desnieji miestai Tercente- monus ir tt.
nary arba 300 metų su
ir Church gatvių. Girdėt,
v•
kad daug rengiasi važiuo kaktuves. Šįmet sukanka
IŠVAŽIAVO
ti, nes tai yra gražiausias trys šimtai metų kaip mie
laikas tyru oru pakvėpuo stas Hartfordas gyvuoja. I Kunigas Antanas Plikū
ti bei gražiaja gamta pasi Taigi Hartfordo Vaizbos nas, kuris buvo parvažia
Būtas arba Chamber of vęs kelioms savaitėms pas
džiaugti.
Commerce aną dieną kvie namiškius į Hartfordą jau
tė per gerbiamąjį lietuvių grįžo po atostogų BeauIŠ DARBININKŲ
kleboną kunigąJoną^Am- fort, South Carolina, kur
GYVENIMO
botą,
kad Bushnell Memo- jisai valdo keturias para
Šiame mieste darbininkų
gyvenimas labai mažai y- rial, Hartforde, dainuotų pijas. Jisai linksmai prara pagerėjęs. Tiesa, šiais vieną kitą dainelę mūsų ieįdQ laiką pas savo tėvą
laikais yra daugiau dir lietuvių žvaigždė New ir namiškius Hartforde.
bančių, kaip nedirbančių, York Metropolitan Operos Jo sesutė Aeuė buvo irgi
bet dirbantieji dirba trum dalyvė, Ona Katkauskaitė. parvažiavus iš New York,
pas valandas ir už labai Pradžioj atrodė, kad jos kur ji* yra superintendent
mažą atlyginimą. Gi pra vedėjas - manageris atsi of nurses, Fordham Hosgyvenimas labai brangus. sakė, bet patarpininkavus
Bankos
paėmusios nuo kun. Ambotui, rodos, kad pital.
darbininkų namus, sukėlė; gal ji galės apsiimti ir pa
tenkinti visus. Visgi tai
garbė mums lietuviams ją
turėti ir labai norėtume, Sekmadienį, birželio 14
kad Ona galėtų apsiimti
i vai. įpo pietų
/ \ įvyks
‘
Rudenį, ji žada atvažiuo- Moterų Sąiungos 29 kp.
ti su Metropolitan Operos pirmas išvažiavimas FoGrupe vaidinti operą Bu- ręst parke. Rengėjos kvieshnell Memorial Namuose, čia visus atsilankyti. Vi
Hartford.
sos narės malonėkite su
gražinti tikietų knygutes,
MEMORIAL DIENA j
Koresp.
jg •

HARTFORD, CONN.

I

NEW BRITAIN, CONN.

WATERBURY, CONN.
------------

' SL

kun. Jonas Kripas.

rinkta kun. J. Ambotas —
----------■dv.
vadas,
komp.
A.
AlekBOLŠEVIKĖLIAMS
NETRIJŲ APSKRIČIŲ ME--------TINIS IŠVAŽIAVIMAS | Rūpesniu d-ro M. Aukš- sis — pirm. Pijus Poška PAVYKO SUKLAIDINTI
LIETUVIUS
Moterų S-gos, Susivieny- takalnio (Colney) čia ne- (New Britain) viee pirm.,'
mo ir
i Darbininkų S-gos, seniai suorganizuota Lie- Jonas Mončiūnas (Hart Birželio 5 dieną lietuviai
Conn. Apskričių bendras tuvių Vaizbos Buto (Lith ford) rašt. ir Antanas Mi- bolševikėliai sušaukė neva
trilypis piknikas įvyksta uanian Chamber of Com- ciūnas (New Britain) ižd. susirinkimą, į kurį kvietė
birželio 14 d., 2 vai. po pie merce) d-ja. Šiai lietuvių Į Fed. Tarybos suvažiavi visus lietuvius. Susirinki
tų, Linden Parke, Union biznierių bei profesijona- mą išrinkta komp. Alek- mo tikslas — paagituoti
Akstinas. prieš Lietuvą ir dabartinę
City, Conn. Programoje lų grupei linkėtina geriau ' sis.
jos valdžią. Susirinko apie
dalyvauja
penki parap. sių sėkmių.
ŠV. VARDO DR-JOS ME- 50 žmonių pasiklausyti ką
chorai, gros Waterburio
TINIAI KOMUNIJOS gi tie mūsų bolševikėliai
Lietuvių (Melodians Lit- Conn Susivienymo Aps
PUSRYČIAI
pasakys apie Lietuvą. Boltle Symphony) orkestras kritys, 11-ta bei 91-ma kp.,
■
ševikėlių ir jiems patai
ir bus įvairūs šokiai. Taip komp. Aleksį išrinko ats ♦
kaujančių buvo apie pus
Užpereitą
sekmadienį
pat Antanas Barkauskas tovu į Jubiliejinį Seimą,
ir Juozas Bernotas prane kuris įvyks birželio 29-30 lietuvių Šv. Juozapo para- antro tuzino su visais vai
ša, kad mūsų gabios šei ir liepos 1-2 dd., Chicago, , pijos Šv. Vardo draugija kais.
turėjo savo metinius ben- Bolševikėliai susirinkumininkės pagamins gar Illinois.
drus Komunijos pusry- siems aiškino kaip dabar
džių valgių ir Brassco Botfling k-jos savininkai B. Gegužės 31 d., Šv. Vardo čius, Šv. Juozapo par. sa- bloga Lietuvoje: Smetona
Kun. Vaškevičius bušaudo ūkininkus; nėra de
Karpavičius ir P. Drevins- d-jos nariai, vad* ^un,',-’dėje.
•v
vo svečias kalbėtojasI 1S
mokratijos Lietuvoje ir t.
kas pristatys įvairių ska Valantiejui “im corpore eKalbėjo ir
ir se t., bet nė žodeliu neprisi
nių gėrimų. Tad visi ir vi jo prie šv. Komunijos. Po
kantieji
kunigai:
Valantie
 minė, kad sovietų Rusijoj
sos į smagų pikniką! Pir pamaldų bei jautraus Majus, Gradeckas ir Gauron- sušaudė ir badu numarino
myn!
rianat>0110 He^0S...Pr0f: ska’s?Paskui daktaras Hill ir tebemarina milijonus
7----- ----- ------------ kun. d-ro J. Vaškevičiaus -Aukštakalnis ir Juozas darbininkų, kad Rusijoj
ŠIS-TAS
pamokslo buvo bendrus Vitkauskas. Stasys Lusas
darbininkai - proletarai
Dėkojant tūliems lietu- pusryčiai ir girdėjau, kad buvo vedėju, Programa neturi jokios laisvės, kad
viams
biznieriams bei būta gražios programos, pilniausiai pasisekė.
ten yra tikra baudžiava.
draugijoms iš stoties Wl- šiai d-jai pasekmingai, vais' Šv. Juozapo Fife and Jie tikėjosi, kad visi susi
XBS, vad. komp. Aleksiui, dovavo kun. E. Gradeckis
Drum Corps, vadovystėje rinkusieji pasmerks Lie
čia vykdoma perijodiniai ir pirm. J. Vitkauskas,
Jono (graboriaus) Stokes, tuvą, sumes pinigų ir iš
lietuvių radio pusvalan----------padūdavo
ir rinks bolševikėlius važiuo
džiai, kuriuos išoildo par. Birželio 5 d., pas ponus linksmai
choras, solistai-tės, Lietu- Mončiunus, Hartford, Ct., • Brooklyn Harmonica Band ti į Cleveland tartis kaip
irgi dalyvavo, o armonikų sukelti revoliuciją Lietu
tūzai “Vai” Markevičius voje ir ten įvesti sovietus.
ir Edvardas Digimas irgi Lietuviai patrijotai labai
DAINOS! MUZIKA! ŠOKIAI!
nemažai prisidėjo prie mu gerai pažįsta bolševikė
j
TRIJŲ APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS—
zikos programos. Prie sta lius; jie žino, kad bolše
lų tarnavo Marijos vaike vikėliai, kovojant dėl ne
liai, o pusryčius pagamino priklausomybės, tik juo
kėsi iš kovotojų patrijotų,
caterer Jonas Stokes.
šmeižė Lietuvą ir tuos,
IŠ LIETUVIŲ EX-KARI- kurie dėl jos dirbo ir dė
jo aukas.
NINKŲ VEIKLOS
SEKMADIENĮ (SUN.)
Susirinkusieji pareiškė
i
Teko man girdėti, kad bolševikėliams, kad jie ne
lietuviai waterburieč i a i veidmainiautų, nes jiems
i
ex-karininkai, vadovystė ne Lietuva rūpi, bet Mask
LINDEN PARK DARŽE, UNION CITY, CONN. je, jųjų komandieriaus Vi va. Taigi juos ir siuntė į
Pradžia 1:30 vai. po piet------------ Įžanga 25c. ktoro Danisevičiaus keti Maskvą. Griežtai pareiškė,
na turėti didelę programą kad jie nesideda prie bol
per Flag Day. Toje Dieno ševikų - socialistų šaukiaPROGRAME DALYVAUJA:
je, rodos, birželio 14, Wa- mo kongreso,
1. Šv. Juozapo Parapijos Choras ir Lietuvių terburyj įvyks didelės iš Vadinasi, bolševikėliai
(Little Symphony) Orkestras, Waterbury,
kilmės. Eikš Club suteiks gavo tokį smūgį, kokio jie
Conn., vad. komp. A. J. Aleksiui;
Sylvestro Stokes lietuviij niekados nesitikėjo. Jie
2. Šv. Jurgio Parap. Choras, Bridgeport, Conn. į waterburiečių postui nau- gavo melagių ir veidmaivad. muz. J. Steponavičiui;
I ją vėliavą. Eikš kasmet nių vardą. Taigi patrijo3. Šv. Kazimiero Parap. Choras, New Haven, Ct., teikia vieną naują vėliavg tingieji lietuviai dar kartą
vad. muz. V. Stasevičiui;
4. šv. Trejybės Parap. Choras, Hartford, Conn., dovanai, kuri kainuoja a- * numaskavo bolševikėlius.
pie šimtą dolerių. Garbė. Jie išėjo iš susirinkimo
vad. muz. V. Burduliui;
5. Šv. Andriejaus Parap-. Choras, New Britain, Ct., lietuviams, kad jie gauna nosis nuleidę. ,
ir iškilmingai priims toje
vad. muz. K. Žalnieraičiui;
MIRĖ
6. Suvienyti Chorai ir Orkestras vad. Aleksandrui dienoje.
! Lietuviai dabar turi pos Birželio 1 d. mirė AnAleksiui;
7. Šokiai (Dance). Melodians Orch., Waterbury, tus Waterburyj ir New drius Petuškis, buvęs
Conn.
Britaine. Girdėjau, kad jie “Darbininko” skaitytojas,
Gerbiamąją Lietuvių Visuomenę Užkviečia
mano užmegsti kitus lietu-1 pasirgęs porą mėnesių viSkaitlingai Atsilankyti,
viškus postus, kaip tai: durių liga. Paliko nuliūdiHartforde ir kituose lie- me žmoną^ du sūnų ir tris
Moterų Sąjungos, Susivienymo ir Darbininkų
į tuvių miestuose.
Linkime dukteris.
Sąjungos Conn. Apskričių VALDYBA.
tiems postams kloties.
1 Palaidotas iškilmingai
3^-“

/

GEGUŽINE

I
Birželio-June 14,1936 I
i
I
I
I
I
I
ii
I
ii

1

-

*•

N

'

" '

‘
>

'

*

r-

'

T*

T

TR MPgM

HARTFORDE

VLADAS P. MUČINSKAS
Švedų Amerikos Linijos
Lietuvių Skyriaus vedėjas
entro raštinėj Amerikoje.
Liepos 1 d. š. m. 11 vai.
ryte (E.S.T.) švedų Ame
rikos Linijos modemiš
kuoju motorlaiviu “GRIPSHOLM” išplauks skait
linga ekskursija į Lietuvą,
iš New Yorko per Gothenburgą, Švediją į Klaipėdą.
Keleiviai vyks iš New Yor
ko į Gothenburgą, iš čia
per Švediją (6 valandas
laiko) vyks ekspresiniu
traukiniu į Švedijos sosti
nę Stockholm
“šiaurės
Veneciją”, iš Stockholmo
puikiuoju 1934 m. statytu
garlaiviu “MARIEHOLM”
tiesiog į KLAIPĖDĄ! Eks
kursiją asmeniai vadovaus
oficialis palydovas p. Mučinskas.
Visais kelionės reikalais
malonėkite kreiptis į bet
kurį lietuvį laivakorčių agentą.

Ekskursijos Palydovas.

Čia buvo didelis paradas
Šv. Trejybės V. Klubo iš
važiavimas įvyko lietuvių
parke, Glastonbury, Conn.
Diena buvo šaltoka ir teko
girdėti, kad dėlto paken
kė piknikui.
Sekmadienį, geg. 31 d.
mūsų bažnyčioje įvyko
vaikučių Pirma Komunija,
kurią priėmė apie 25 vai
kučiai. Gražiai buvo gerb.
lietuvaičių Seselių priruoš
ti. Gražų įspūdį padarė jie
bažnyčioje. Po piet įvyko
Švenčiausios Panelės Ma
rijos stovylos apvainika
vimas. Hartford Courant
tilpo paveikslas, kuris čia
telpa. Paveiksle matosi ke
turios mergaitės: apvaini-

?

SVARBUS SUSIRINKI
MAS
Moterų Sąjungos 29 kp.
mėnesinis susirinkimas įvyks birželio 17 dieną, 8
vai. vakare. Apreiškimo
par. svetainėje. Malonėki
te visos narės dalyvauti.

Rašt.

Jeigu kam reiks adreso,
prašau išsikirpti:
Nuo birž. 8 iki 14, —
Keyser Island, So. Norwalk, Conn. (poilsis).
Nuo birž. 15 iki 24, —
2601 W. Marąuette Rd •>
Chicago, UI.

Tėvas J. Bružikas, S. J.

NATURAL - LAX - HERB TEA
Jeigu nori išvengti liga* tai: viduriuose gazua. votis, galvos skau
dėjimą. Salt}, katarą, apendiką, {degimą, tonsolą, {degimą, rheumatismą, nervų ligas, eczemą, inkstų n gus, kepenų ligas, dantų ligas ir Lt.
Vartokite Thomsono NATŪRAI. - I.AX - HERB TEA, tai yra viena
iš geriausių palluosnvimul, išvalimui ir sutvarkimni pairusių vidurių.
Thomsono NATŪRAI, - I^AX - HERB TEA yra sutaisyta iš 12-kos
Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir šaknų, kurie turi
visas miniralęs druskas ir Vitaminus, kas yra būtinai reikalinga žmo
gaus kūnui.
NATURAI^TAX-HERB TEA turi skanų smoką ir kvnpnj. Gvarantuojame už kiekvieną pakeli ir pasekmes. NATURAL - T.AX - HERB
TEA pakelis prekiuoja 50c. Prlsiųskite Money Order už 50c., o mes
jums už tai pasiųsime N.L.H.T. Reikalinga Agentų moterų ir vyrų,
geras užHarbia Rašykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Liėtuvią

J. W. THOMPSON, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
s

