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KAINA 5 CENTAI

Respublikonų partijos
t
konvencija pasibaigė pe
Ij
reitą penktadienį, Cleve
land, Ohio. Partija nomi
navo kandidatą į Jung.
Valstybių prezide n t u s
Kansas gub. Alfredą Mossman Landoną; kandida
tą į vice - prezidentus no
minavo pulk. Fr. Knox
Chicago Daily News lei
DARBININKŲ VADAI
VYSKUPAI PRIEŠ
Londonas, Anglija —
dėją.
ORGANIZUOJA UNIJĄ SLAPTAS ORGANIZA Birželio 17 dieną įvyk
PLIENO INDUSTRIJOJE
CIJAS
Taigi respublikonų rin
Britanijos ministerių ka
-------kiminė
kampanija jau
bineto
posėdis, kuriam*
Pittsburgh, Pa. — Orga
Dublinas, Airija — Šio plačiai kalbėta sankciji
prasidėjo. Stambūs žuvaunizuotų darbininkų vadai mis dienomis Airijos vys-' prieš Italiją klausimu. Mi
tojai balsų leidosi į darbą.
pradėjo kampaniją plieno kupai išleido viešą įspėji nisterių kabinetas nutarė
Jie atsišaukia į mases su
industrijoje. Jų tikslas su mą katalikams, kad jie padaryti pradžią, sankci
įvairiais pažadėjimais. Jie
organizuoti plieno darbi vengtų ir nesidėtų į jokias jas panaikindamas ir Ita
smerkia dabartinę admi
ninkus, kurių yra apie slaptas organizacijas. Su- liją prisikaitydamas kaip
nistraciją ir gąsdina pi
| 450,000, į vieną didelę u- žinota, kad Airijos pieti- savo sąjungininkę.
liečius, kad ji vedanti val
■ niją. Pradžia jau padary nėję dalyje pradėjo veik- Brf
kabinetas man0
ta. Kompanijų viršininkai | ti ir plėstis slaptos oijja- k d ^risi lioj
stybę į diktatūrą. Bet ko]
ItaUj
suskubo gerinti darbinin f mzacijos, kurių orgamza- .
kas tokiems Šukiams ne
.g
* J*
kams darbo sąlygas. Kai i toriai apgaulingu būdu
galima tikėti.
K ... . .
,.Pr e‘
kurios dirbtuvės paskelbė, j verbuoja Stalik^ ypač
i
Demokratų part i j o s j
kad duosią darbininkams katalikų jaunimą. Toms ra Pa_YoJ.1P&iausia Eurokonvencija įvyks Phila-1
atostogas su atlyginimu. organizacijoms vadovau- Pos rai aK
delphijoj. Demokratai pa
Be to eina gandai, kad pa- ja raudonieji, kurių tiksAnglija ir Tautų Sąjunsakys šalies piliečiams ką
kelsią darbininkams al i las terorizuoti visus, ku- gos posėdyje stovės už
gas, kad pakenkti darbi rie tik nesutinka su jų tai, kad sankcijas prieš Ijie yra gerą padarę ir ką
ninkų vadams organizaci- programa. Paaiškėjo, kad taliją būtų nuimtos. Jos
jie dar galės padaryti, jei
iiniame darbe.
piliečiai paves adminis
slaptųjų organizacijų na-• atstovas Eden išeis griežBet darbininkai ne toki Iriai padarė net ir žmogžu- tai prieš Vokietiją, nes ji
traciją į jų rankas.
mulkiai, kad duotųsi darb I
Bet nei viena, nei kita
Taigi vyskupai į- neatsakė į Anglijos klaudaviams suvylioti. Pradė- dyščių.
partija nerodo nuoširdu
spėja katalikus ir ragina simus dėl rytinių ir cen, ję organizuotis, darbinin- visomis
galimomis prie
mo bedarbių masėms,
rubežių Europoje.
i
kai
eis
iki galo, kad suda- monėmis prieš slaptąsias tralinių
Taigi
po bū
skurdo ir vargo spaudžia
' rytų tokią jėgą su kuria organizacijas ir jų organi siančio Europoje
Tautų Sąjungos
miems darbininkams. Kas Į
MARIANAPOLIO KOLONADA NAKTĮ
darbdaviai būtų priversti zatorius kovoti.
posėdžio
gali susidaryti
gi kaltas? Ar ne patys
(THOMPSON, CONN.)
skaitytis.
nauja
kryptis,
nauji są
Slaptų
organizacijų,
ku

darbininkai ?
dainų programa, paskui
Šioje gražioje Mariana
jungininkai.
rios užsiima teroru yra la
Kapitalistai, kurie val
TAUTŲ SĄJUNGOS
muzikos programa, spor
polio Kolegijos rūmų vie
bai daug ir Jung. Valst. I
do ir vieną ir kitą partiją,
SUSIRINKIMAS
tas, šokiai ir įvairūs žai
toje, liepos 4 d., įvyks Lie
Juodasis Legionas ir šim i KOMUNISTŲ TAKTIKA
pamiršo socialio teisingu
dimai. Taigi liepos 4 d.
tuvių Dienos iškilmingos
PASIKEITĖ, BET NE
Geneva — Tautų Sąjun tai komunistinių organi
mo principus. Pinigas yra
visi keliai veda į mūsų iš
pamaldos ryte (Dienos
PRINCIPAI
gos pilnateisis susirinki- zacijų, kurios turi pasi
jų dievas, palociai yra jų
už?
eivijos sostinę — MariaŠviesos Taupymo Laiku).
grabirželio 30 d- rinkusios
v*
•nekaltus
• _irJ___
dangus, o mases, kurios
. ■ nąpoli — Thompson
"Tuoj po pamaldų įvyks
- - vargiai
-gy-1
‘3^7
vybę, jie visai pa-miršo ir
Jos turėtų būti tuojau nujiems jos nieko nereiškia.
šiame Tautų Sąjungos “^skuotos. Slaptosiosor-,mug gaka kad jeigu maDarbininkai raginami
susirinkime
gali iškilti ®|"^dariiSos gero tet tome kokią na"» komu'
Vatikanas, birželio 16 d. j
organizuotis į darbininkų
karstų
ginčų,
nes
Anglija ??
ra padariusios
Dėt
krvnf. ^£5
sunras— Slaptoje konsistorijoje,
blogoir žalingo-gero,labai
organizacijas ir unijas,
krypsta Italijos pusėn. Ji
nes tik būdami organi-1 Athol, Mass. — Sekma Šv. Tėvas Pijus XI pas Brockton, Mass. — šio norėtų prisivylioti Italiją, j
suklaidinus žmones, bet
zuoti galės pasiskirti sau dienį, birželio 14 d., Lie kyrė du naujus kardino mis dienomis W. L. Doug- kad
turėtų
talkininkę
Taigi
Airijos
vyskupų
įne dėlto, kad jie atsisakyIas
Shoe
kompanija
užda

kandidatus
į valstybės tuvos Vyčių kuopa suren lus, būtent, mons. Giova- rė savo čeverykų dirbtu prieš Vokietiją.
spėjimas
tebūna
ir
mums
tų kovoti prieš Katalikų
administraciją. Bet koJ gė išleistuves savo Dva nni Mercati ir Eugenio Ti- ves nerybotam laikui.
įspėjimas.
Nesidėkime
į
Bažnyčią ir katalikus.
Jung. Valsty
kas darbininkų organiza sios Vadui ir Šv. Pranciš sserant.
slaptas
organizacijas,
kad
Osservatore Roma n o
Kompanijos
viršinink
a
i
j
bėms paskyrė tris naujus
cijos yra silpnos, kad ga kaus lietuvių parapijos vyskupus ir Kanadai du. sako,
jos turėtų ir gražiausius primena komunistų mani
kad operavimas
lėtų atsilaikyti prieš or klebonui kun. Pijui Jurai- Nauji vyskupai yra šie: dirbtuvių Brocktone yra
obalsius, nes jos slepia festą, kurį išleido Mark
čiui,
kuris
šią
savaitę
iš

nuodus,
kuriais nuodija sas ir Engelsas vasario
ganizuotą saujelę kapita
G. L. Leech
Harris- nepelningas biznis. Kom
vyksta
į
Lietuvą.
Bankiemūsų jaunimą ir griauna mėnesy, 1848 m., pasĮcelblistu.
buvo užsimojus
burg, Pa.; H. L. Lamb — panija
te
dalyvavo
daug
jaunimo
viską, kas
katalikams darni, kad proletariatas
Tiesa, kun. Charles Cou ir tėvelių ir svečiu iš kitų Philadelphijos Kardinolui nukapoti darbininkams al
brangu ir šventa.
skaito įstatymus, moralyghlin šiek tiek išjudino kolonijų. Visi linkėjo kun. pagelbininku; W. Adrian gas ant moteriškų čevery--------------!
bę ir religija buržųju prie
kų
15
nuoš.,
ant
vyriškų
i
darbininkus, bet šiais me Juraičiui laimingos kelio — Nashville vyskupu ir
nuo
15
iki
30
nuoš.
Dar-į
tarais, kuriu užpakalyje
BAISI EKSPLOZIJA
tais vargiai galės pakrei nės ir gero poilsio tėvynė Kanadai vyskupas F. Carslepiami buržujų reikalai.
ESTIJOJ
pti visą politinę mašineri je ir sveikam sugrįžti į rol — Calgary, Altą ir bininkai pasipriešino ir
pagrasino
streiku.
Taigi
Tai patvirtina Trečiojo
vyskupas P. Bray — St.
ją į socialio teisingumo šią parapiją.
dėl
tos
priežasties
komJohn vyskupu.
Talinas, Estija, Birželio Internacionalo direktoriai.
kelią, nes darbininkai dar
Rengimo komisijoje bu
dalyvavo Ponija, sušaukė direktorių
17 d. — Amunicijos dirb Visą tai labai aiškiai įnėra taip stiprūs, kad jie vo pp. Natalija Morisytė, 27 Konsistorijoje
Kardinolai.
i susirinkimą, kuname datuvėje
kilo ekspliozija, rodo komunistu darbai
galėtų atsilaikyti prieš Margareta Davidonytė, K.
__________
■ lyvavo ir miesto mayoMekkurioj užmušta 59 žmonės Rusijoje,
.. . - . Ispanijoje.
gerai organizuotas didžių Nevedonskis, Juozas Kve TĖVAS PRO GARBINA- —
,
ir
nutarė
dirbtuves
kitose
šalyse,
rsįs,
ir 29 sužeisti. Užmuštųjų l sijoje \r
. . •
jų politinių partijų maši daras.
Rap.
uždaryti.
tarpe yra devyni kariniu- 1 kur tlk komunistai gavo
MAS
r
**
nmo-o
Lrolti oro
nerijas.
progą no
pakelti
galvą.
kai.
Bet nereikia nusiminti. toje organizacijoje, nes Meksikos katalikai nuo
P-NAS P. ZARECKAS, |
__________
DU MILIJONAI DOLE
Pradžia jau padaryta. Na jie supranta socialio tei širdžiai rūpinasi, kad pir
metų
e
N
C1
A.
1S
Lietuv7ų
Ka^
STREIKAI
BELGIJOJE
RIŲ TIKYBOS PROPA
singumo
principus,
ku

tional Union for Sočiai
masis Meksikos kankinvs
GAVIMUI
Justice skyriai veikia be riuos įrašė savo organiza už tikėjimą būtų pripažin
talikų seimelyj, vasario
.
22 d. skaitė įdomų refera- . BrusseI, Belgija — šioveik visuose miestuose ir cijos konstitucijoj 1915 tas palaimintuoju. Karo
Tikybos
tą apie komunistus ir ko- Je valstybėje
padidėjo New York
metais. Šiais rinkimų me teismo nut. jis buvo su
miesteliuose.
_____ streikų^banga.
_
_
draugi j a
munizmą. Petras ZarecStreikuoja Propagavimui
LDS. organizacijos na tais kiekvienas LDS. na šaudytas 1927 m. turėda
Nashua,
N.
H.
—
Birže

service
a
Pi
e
200,000
darbininkų,
užsimojo
surinkti
Jung.
riai aktyviai dalyvauja rys privalo atiduoti savo mas 36 metus amžiaus. Jo lio 15 d. lietuvis teisėjas, k&s išlnikc ei vii
kapas
šiandien
lankomas
E;
^luvis teisėjas, kvotimus
________
_
___
___
!
du
milijonu
ir
gavo
darbą
Valdžia
nei
nebežino
ko
Valstybėse
balsą tiems kandidatams, maldininkų ekskursijų, o I Bol‘s ^gasis nubaudė Jung. Valstybių Darbo de^ Stiebtis. Ji sumobilizavo dolerių ir pasiųsti į Rokuriuos užgiria ir užgirs kiekvienuose nam u o s e Pr0Jeslan_tVD'ceI?, 9^' partamente
statisti k o s kariuomenę apsaugojimui .mą šiais metais. Tuos piNational Union for So garbingiausioje
ge
Lyman
Paine
iš
Cambiure, kuris dabar Haver- Įstaigų.__________________ nigus skiria misijoms.
vietoje
čiais Justice.
LIETUVON
pakabintas jo paveikslas. įbridge 25 doleriais už tai,
J*
hill,
Mass. veda tyrinėjimą
LDS Narys. Meksikos katalikai jį lai kad jis negavęs miesto lei’ Pirmiausia
iis dirbo kaio
Per
ko savo pavyzdžiu ir glo^ dimo, sakė prakalbą so statistikos viršininko pa- I Darbininkų Radio Programa
cialistų masiniame susi gelbininkas, paskiau kaip
MIRĖ DARBININKŲ bėju.
DARBININKO
rinkime, Dechenes parke statistikos viršinin kas.'i
šeštadienį, birželio 20 dieną Darbininkų Radio
VADAS
birželio
10
d.
LAIVAKORČIŲ
SMARKI AUDRA SU DI
būrio vadas, ir kada iš programa įvyks kaip paprastai, 2 vai. po pietų iš ra
DELIAIS LEDAIS
Miesto valdyba gavusi Washingtono atšaukė sa- dio stoties WCOP, Boston. Kas šią programą išpildys
Shenandoah, Pa. —šio
protestų iš Amerikos Le- vo pasiuntinius, p. Petras paskelbsime šeštadienį per radio. Užtikriname, kad
mis dienomis mirė Joseph
J. Ryan, gyv. 227 West Gegužės 25 d. per Šviek- gijono ir kitų organizaci- Zareckas tapo paskirtas programa bus įdomi ir turininga. Bus dainų ir muzi
Centre St., trumpai sirgęs j šnos valsčiaus pakraštį jų dėl leidimų raudonie- Field Supervisor Haver- kos.
plaučių uždegimu. Jis bu pro Jurgaičių ir Inkaklių siems rengti agitacijines hillio ofiso. Dabar jis turi
Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles
kaimus praėjo labai dide
miesto parke y-! apie 40 darbininkų savo ir klausytis gražių patrijotinių dainų, muzikos ir kab
vo plačiai žinomas kaip( lė audra su perkūnija ir prakalbas
ra nutarusi tokių leidimų priežiūroje.
į.
mainierių unijos organiipdabT Ledai nuo medžių neduoti. Be leidimų šaky. ,1^0.10.
Sveikiname p.* Petrą Za- Dų’
.... _ ,. . . _ ,.
.
zatorius,
muzikas
f“-j’ net __J
__
_________
ti
prakalbas
yra
draudžiarėčką,
pasiekusi
aukštą
Skelbtis
Darbininkų
Radio
programoje
apsimoka,
nukapojo lapus, o ypač
sportsmenas. A. a. Ryan nuo ledų nukentėjo žydin- ma. Paine apeliavo dėl laipsni profesijoje ir lin- Skelbimus prašome priduoti kiek galima ankščiaus
buvo per kelis metus pir-' tieji sodai. Audra
‘ ėjo tik teisėjo Degasi© sprendi- kime pasiekti dar aukš- arba nevėliau šeštadienį, birželio 20 d. prieš 10 vai.
mojo lietuvių beno narys.! 1,5 klm. plote.
e.
Tsb.! mo.
I tesnį.
I ryte.
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ĮVAIRŪS skelbimai
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VIETINES žinios

GARSIAKALBIAI

STANLEY S RADIO SHOP

LDS 1-MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

NORTH BRIGHTON

343 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Inž. Stasys Beleskas, Sav.

BAKERY

rinkimas buvo skaitlingas
ir ėjo geroje nuotaikoje.
Saldžiausios
Širdies mas komitetas svečiams
Šiame susirinkime iššventės pamaldas.
----------iš Amerikos patikti. Pa
Birželio 21 d., 9:30 vai. sakyta eilė kalbų ir svei
Ketvirtadienį, birželio rinkta sekantieji darbi25 d., 7:30 vai. vakare, šv. ninkai, kurie dirbs LietuVažiuojančių j Lietuvių ryte, Šv. Mišios bus gie kinimų.
damos Maldos ApaštalySekanti ekskursija į
Petro par. svetainėje, 492 vių Dienoje:
Dieną Dėmesiui
bės draugijos - intencijai. Lietuvą tam pačiam mo
E. Seventh Str. įvyks L.1 J- Kumpa, pp. Zaikis,
D.S. 1-mos kuopos mene- Kymantas, Kavolis, VaKurie manote vykti Lie Nariai dalyvaus mišiose torlaivį išplauks liepos
sinis susirinkimas. Tarp ‘latka, Sandą, Jurgelaitis,
pos 4 d. į Marianapolį, šią su ženklais. Jie susirinks mėn. 1 d. š. m. ekskursiją
\ reikalų
\ šiame
“1__ J susikitų
susi- M.
M. Kilmoniutė,
Kilmoniutė, VaržinsVaržinsir ateinančią savaitę užsi salėn pusvalandį ankš- vadovaus p. Vladas P.
Mučinskas, švedų Ameri
rinkime bus renkami ats- kaitė, K. Vosylienė, Linregistruokite “Darbinin čiaus.
-J ko” administracijoje arba
tovai į LDS N. A. Apskri- gevičienė, A. Majauskaitė,
Šv. Petro parapijos vai kos Linijos Lietuvių sky
čio Suvažiavimą, kuris į- E. Marksienė, Šnngelskiepas vietinius veikėjus. Jei kų ir jaunimo vasarinė riaus vedėjas Amerikoje.
vyks birželio 28 d., Na nė,
’ Rakauskienė, D. Aversusidarys didelis važiuo mokykla jau organizuoja Turizmo propogandistas.
:
ka,
Motiejūnienė,
Valatshua, N. H.
Valdyba.
jančių skaičius — bilietų ma. Samdoma mokykla.
kevičienė, Jagmin i e n ė, MARIJONŲ KOL. REM. kainos bus labai žemos.
Draugijos kviečiamos ir SUSILAUKĖ DUKTERS
IR LIET. DIENOS
Gegužės 16 d. pp. J. AMatejaškie n ė, Brazaus
Taigi, nelaukite nieko, pavieniais žmonės parem lisevičiai,
REIKALU
gyv. 255 Ninth
kienė, A. Peldžius, P. Gel
ti moraliai ir pinigiškai
užsiregistruokite
tuojau!
St. susilaukė dukters, ku
žinis, p. Pinelis, Petraipatrijotingą darbą.
Penktadienį, birže lio
rią birželio 16 d., Šv. Pet
čiutė, V. Žukauskas, VI.
19 d., tuojau po pamaldų CHARLESTOVVN MI
ro parapijos bažnyčioje
Brazauskas, Vengraitė.
LIETUVIŲ
EKSKURSI

NĖJO
BUNKER
HILL
Šv.
Petro
par.
svetainėje
vardu Aldona Birutė. Kri
M. Kilmoniutė pranešė,
JA KLAIPĖDOJ
KOVĄ
ant
5-tos
gat.
įvyks
Mari

kšto tėvais buvo p. Eleo
kad iš Pilnųjų Blaivininjonų Kolegijos Rėmėjų
nora
Zaletskaitė ir p. B,
YĮ
kų
kp.
yra
išrinkta
7
dar

Trečiadienį, birželio
skr. ir Lietuvių Dienos Bostono priemiestyj, Išplaukusi iš New Yor- Jogminas.
bininkai.
Gegužės
28
d.
d. Šv. Petro par. salėje įreikalu extra susirinki Charlestown, birželio 171
vyko bendras visų veikėjų LDS 1-mos kp. susirinki mas. Kviečiame plačiąją d.
iškilmingai
minėjo tuvių ekskursija į Klaipė
ir užinteresuotų Lietuvių me buvo dar išrinkta: St. I visuomenę dalyvauti. Yra Bunker Hill kovą. Tai bu dą, be persėdimo moder
Diena susirinkimas. Susi- i Gnganavięras, K.JIeuro- svarbių žinių transporta- vo 161 metinės sukaktu niškam motorlaivį Gripsnis, A. Zaletskas, E. Januvės. Paradoje dalyvavo a- holm, Švedų Amerikos Li
O. Saurienė. Ma cijos reikale.
cambridgiečiai lau
3 šonienė,
Mar. Koleg. Rėm. ir pie 10,000 žmonių, tarp nijos, birželio 10 d. 12 va kiaVisi
rijonų Rėm. Skyrius turi
ir
rengiasi
prie para
Liet. Dienos Valdybos. kurių buvo kareivių, jū landą dieną sėkmingai pa pijos pikniko, kurs
išrinkęs 10 darbininkų.
įvyks
reivių ir civilių organizuo siekė Klaipėdą.
MUZIKAS
Darbininkų sąstatą su
Palangoje
Methuen
Lawtų žmonių. Parado žiūrėjo Amerikos lietuvių eks
RAPOLAS JUŠKA
darius buvo išrinktas dar (VETERANŲ BONŲ
birželio 28, sekma
kursiją iš 132 keleivių iš- rence,
bininkų prezidiumas iš šių IŠMOKĖJIMAS PAKE apie 100,000 žmonių.
dienį.
LE BIZNĮ
! kilmingai sutiko atitinkaMoko muzikos, piano asmenų: J. Kumpa —pir
Prie įžangos trįs laimės
BUS
’
AS
TRENKS
Į
mininkas,
Kymantas
—
— geros ir gražios dova
ir dainavimo. SpeciaNAMUS
Bostono biznio įstaigos
vice-pirmininkas.
P.
Gel

nos. Pasirūpinkite įsigyti
les pamokas duoda žinis ir S. Kavolis — ižd., praneša, kad kaip tik pra Sužeidė Keletą Pasažierių
tikietų,
kad laimėti dova
vaikams.
Jurgelaitis — sekretorius, sidėjo veteranų bonų iš
nų.
sekmadienį Bos
K. Vosylienė — vyriausio mokėjimas, tai biznis vi tonPereitą
Adresas:
Gaspadinės renka aukas,
Elevated
kompanijos
I
sur
pagyvėjo.
Vadinasi,
ji
šeimininkė,
Matejaškievalgius
gamina, pyragus
I
98 Tonavvanda St.
nė — šeimininkės pagelb., paleista cirkuliacijon nau pasažierinis bus’as, va Viena iš seniausių ir ge kepa, kopūstus verda, žo
Dorchester, Mass.
laimėjimų jų pinigų. Taip, darbinin žiuojant Norfolk Street, riausių hardware krautu džiu iš paskutinosios ruo
IiI D. Averka
kai sugriebę dolerį, kitą Dorchester’y paslydo ir vių So. Bostone yra Jono
Tel. COLumbia 8053
prižiūrėtoju.
kad parapijai pada
leidžia cirkuliacijon, bet netekęs kontrolės trenkė Klimo, 379 Broadway, ku šiasi,
rytų
daug
pelno.
Negalima praleisti ne ką daro turtuoliai? Jie jį namus ir nuardė kelių ri pradedant su birželio
pastebėjus šio fakto, kad gabena
savo kapitalus namų fasadas. Sužeista 6 20 d., apvaikščioja savo
mūsų kleb. kun. Pr. Vir užsienin, kur tik gali dau asmenys. Nuostolių pada- 17 metų biznio sukaktu Ką tik gavome iš Lietu
mauskis Lietuvių Dienos giau pelno padaryti.
• ryta už apie $10,000. Bu ves. Su šia proga padary vos skanių saldainių. Dė
reikale dirba su didžiau
s’as labai mažai apsidau tas didelis nupiginimas žutė 2 svarai — $1.10.
f žė.
Prisiekęs A
siu pasiaukojimu, kad tik |T^"'Šo7i^^n’S'
maliavos, visokio pento ir Užsisakykite ‘Darbininke’.
s

Savininkai:
J. Trušas ir P. Gelžinis

EXTRA! EXTRA!

Kepa iš geriausio* rūšies miltų
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
krautuvėse North Brighton Bakery
duonos su raide “S”.

North Brighton Bakerv
64 Lineoln St., Brighton, Mass.
Tel. Stadium 8411

Kas Čia Bus?

JOSEPH W. CASPER

EXTRA SUSIRINKIMAS

(KASPARAS) •

GRABORIUS
494 E. Broadway,
South Boston, Mass.

SO. BOSTONAS SMAR
KIAI RUOŠIASI PRIE
LIETUVIŲ DIENOS

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

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

F. WAITKUS

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIS GRABORIUS
409 WINDSOR ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių, bažnyčią

I

Ofiso Tel. TROwbridge 7880
Ofiso Tel. KIRkland 9221
Namo Tel. TROvvbridge 6434

• v

I

Sąžiningas ir Rūpestingas
PATARNAVIMAS

17-KOS METŲ SUKAK
TUVĖS PAS KLIMĄ

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

v•

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,
So. Boston, Mass.

ADVOKATAI

kuo geJisai

Veda visokias provyr?
sus legalius dokumentus

817 E St. (kampas Broadvay)
South Boston, Mass.
Telefonas:: Šou Boston 2732
Namui Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)
ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761

Room 3

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel S. B. 1043

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMB

866 Broadvay,

Bonth Boston, Mara

I

Z<

1

MIRĖ

Birželio 18 d., mirė, Carney ligoninėje, po aklosios
žarnos operacijos, 21 me
tų Vincentas Gedeminskas. Jis gyveno 127 Bowen St., su tėvu, motina,
dviem seserimis ir dviem
broliais. Jis dirbo su tėvu
cukemėje. Iškilmingai lai
dojamas iš Šv. Petro baž
nyčios, birž. 20 d., 9 vai.
ryte.

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

IŠKILMINGAS APVAIKŠČIOJIMAS
Įvyks, BIRŽELIO-JUNE 20 ir 21 d.,

414 Broadway. So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 raL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir
nuo 6 iki 9 L vakare, šventą dieną
pagal
rf—ą

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:30 iki S ir nuo 6J0 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
Subatomls nuo 9 iki 6 vaL vakare.
Nedėliomia nuo 9 iki 12 vaL dieną.
(pasai sutarti)

OAKLAND GROVE,
EAST DEDHAM, MASS.
Subatoje, BIRŽELIO 20 d., nuo 2 vai. po pietų,

I
»

KVIEČIA KOMISIJA:
POVILAS ŽURUOLIS. 59 Story Street. So. Boston. Mass.
FELIKSAS GBGENDELIS. POVILAS VADLUGA,
MAB. YANKAUSKAS.

NEDALIOJE, Birželio 21, Buąai iš So. Bostono išeis nuo LieĮ tuvių Salės, kampas E. ir Silver-Sts.: Pirmas 11:30 ryto; antras 2
▼ai. po pietų.
(SNIGS AR LIS, BET PIKNIKAS ĮVYKS, nes Salėje gali tilpti
virš 1,000 žmonių.
; MMMSB0CM9CK*N9MMSS(MKMB0BWM0MMBBSMMBMMMNSCKMMNKM

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

GET YOUR STICKER KABLY!
FREE OrepBCTION

------ at the ------MORTON

366 Broadway, So. Boston, Maso.
TeL SOUth Boston — 2680

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

I

OPTOMETRISTASl

Išegzaminuoju akis
priskiriu
akinius
s
kreivas akis atitiesinu ir ambl i joniš
Ii
kose (aklose) akyse sugrąžinu I
šviesą tinkamu laiku.
I
>

š J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
Dedhamo miesto seleetmanai ir kiti valdininkai griežiant AL
447 Broadvay, South Boston_
I STEVENS orchestrai oficialiai atidarys SALĘ su tos dienos pritai i
š
kintu programų. Užsibaigus programai prasidės ŠOKIAI, kurie tę’ sis iki vėlumai nakties.
Telephone
Nedėlioję, BIRŽELIO 21 dieną
I
SO. BOSTON
Programa bus labai įvairi. Dalyvaus Bostono miesto žymūs val
1058
i dininkai. Iš lietuvių yra apsiėmusių advokatų, gydytojų ir kitų pro
fesionalų ir inteligentų, taipgi chorai ir solistai.
BAY VIEW
Bus visokių žaislų ir išlaimėjimų pinigais. Skanių valgių ir gė
I
rimu. Puikioj erdvioj salėj prie garsios muzikos visi galės linksmai
MOTOR SERVICE
laiką praleisti. Visi Bostono ir apielinkių lietuviai, dalyvaukite.
STUDEBAKER
KELRODIS. Iš Bostono važiuojant reikia važiuoti ligi Forest
Automobilių ir Troką
Ilills ir pasukti į Washington street. Neprivažiavus Dedham skvėro,
Agentūra.
reikia pasisukt po kairės į Grove St. Ten bus prie stulpo ženklas su
Taiaome
visokią
Išdlrbysflų autoranka rodantis kur važiuoti.
Iš Norvoodo reikia važiuoti Washington streetu. ir pravažia
vus Dedhamo skverą, tuojau rasite po dešinės Grove street. pava
žiavus ta gatve apie 10 minutų. rasite Keistučio Parką.

8QUARE GAEAGE

Tel. KIRkland 9221
413 Windsor St.. Cambridge,
Prie! Lietuvių Bažnyčią
JOHS J. POWBLL,
75c.

-

Skalbicifle Sr prašiname visokius
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tai:
So. Boston, Cambridge, Brighton
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
ir patyrsite, kad gaunate patarnavlmą už pigią kainą.

IR PIKNIKAS

I

INC

ijETUVIU SKALBYKLA

BRONIS KONTRIM

i

Tel. So. Boston 2680

—

šiaip statybos reikmenų,

ĮDR. M. V. GASPER

DR. S. A. GALYARISKI

A

•z<

LIETUVIS DAMTI8TAS

ŽINUTES
cemento, plasterio ir tt.
kiekvieną sekmadienį ra
I
Šis
nupiginimas
arba
gina bostoniečius ruoštis | Arti Munieipal Building
REAL ĖST ATE
Birželio 19 d., 7 vai. va- “sale” tęsis per dvi savaiINSURANCE
Lietuvių Dienai. Be to, jis | 525 E. Broadway, S. Boston i kare, Maldos. Apaštalybės tęs, todėl norintieji pasiCONSTABLE
aktingai dalyvauja visuo 1
l> draugija ir pirmos Šv. Ko naudoti nepaprastai ge ______ Justiceof the Peace
Ofiso Valandos
se Lietuvių Dienos reikalu iNuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki munijos vaikai kviečiami rais bargenais, tuojaus
Visokios rūšies apdrauda ir tei
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisingas patarnavimas.
susirinkimuose ir duoda iisas
sa kreipkitės pas Klimą, So.
uždarytas subatos vakarais ir I susirinkti bažnytinėn
598
E.
Broadway, So. Boston
naudingų patarimų bei | nedfildieniais, taipgi seredomis nuo lėn. 7:30 vai. vak., jie, Boston Hardware, nepra
Tel.
Šou. Boston 1761
12-toa
dieną
uždarytas.
sumanymų.
IĮ procesijoje, eis bažnyčion leiskit progos.
Skl.
Residenee:
Taipgi nuimu ir K-Ray
Kitas Lietuvių Dienos ,■ii............................................................. -e
120 Marine Rd., So. Boston
Namų tel.: Šou. Boston 2483.
reikalu
susirinkimas įDIDELES IŠKILMES
vyks penktadienį, birželio
Lietuvis Dantistas
i------------------------------------------------ę
19 d., tuojau po vakari
Tet S. B. 2805-R ■
nių pamaldų Šv. Petro pa
LIETUVIS
Rengia So. Bostono D. L. K. Keistučio Draugija
rapijos svetainėje.
Rap.
(GALINAUSKAS)
—
ATIDARYMAS NAUJAI PASTATYTOS SALES IR |
Tel. So. Boston 2300

z!

✓<
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OUEEN ANN LAUNDRY,

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

366 W. Broadway
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 Dorchester Avė.
TeL Colnmbia 2537

mobilios. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Bamlin Street
ir E. Eighth St.
SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočienas ir Peter Trečiokas
savininkai
/•

PRIE GERO GYDYTOJO |
IKIA KREIPTIS
delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
ką ligų. Kurte kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių. vočių, sutinimų arta
šiaip kokią kūno ilgų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
patarimas dykai visą i| mėoesl-

Dr.Gr«lj,327taSjte.
: Antradieniais, ketvirta7—rakate;

A

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

Greitat Patarnavimai.

D ACC MOTOR

Kvoo PARTS C«

* .

•

Pegkta&enh, biržeZo 1% 1936

3. ’

.... DARBININKAS

40 Milijonų Stiklų

VIETINĖS ŽINIOS

Parduota 1935 m.

s

SPORTAS

I

sB

sekėsi. Štai birželio 4 d.
sumušė O’Connel Post’o
tymą 10 to 2. Birželio 8
Jach Sharkio oponentas, d. nuvyko į Bostoną ir ten
Phil Brubaker, su kuriuo į visiškai supliekė juodukų
jis susitiks ringėje, birže- Boston Rangers tymą, 15
lio 25 d. Fenway Parke, iš to 0. Čia Vyčių metikas
Californijos atvyksta į Laučka ypatingai pasižyBostoną. Čia bus penkta- mėjo, neduodamas progos
dieny ir pabaigs treniruo- nei vienam oponentui patis.
; siekti pirmą beisą. Tai
------------------------------ buvo taip vadinamas “no
“OLD TIMERLAI” PRIEŠ hit no run game”.
VYČIUS
i Birželio 11, Vyčiai turešj sekmadieni, birželio1*?
su^riSht°n “i
21 d. Columbus Parke,! vlcA.tXmu>be.t: sls tur but
pabijojęs Vyčių nei nepadiamond 4, įvyks įdomus iI sirodė.
Vyčių re
base bąli žaidimas tarp zerviniaiTuomet
žaidikai
L. Vyčių 17-tos Algirdo j kitą tymą ir žaidėsudarė
savo
kuopos tymo ir “old time-! tarpe, kad patenkinus
rių”. “Old timerių”, tymą skaitlingai susirinkusius
sudarys seniau žaidžiusie- žiūrovus.
Sport.
ji Vyčių tyme basebalninkai. Juos organizuoja Jo
VYČIAI SU “ALL
nas Skudris, Julius Tamu
STARS”
lis ir kiti. “Old timeriai”
ne tik organizuojasi, bet Šį pirmadienį, birželio
ir miklinasi, praktikuoja, 22 d., Columbus stadiufne.
nes jie parodysiu dabarti So. Bostone, L. Vyčiai
niams jaunuoliams kaip žais su “South Boston Ali
7 ; \ fT Stars” tymu. Pirmą syk
reikia baseball žaisti,
tvma
*banšiam, ty“old timerių”
---- - žaizdami
.
.Vyčiai
.
,
‘
netik mu
dah":
dysią sutraukti,
“ul^ , pralaimėjo,
dabar
nuolatinius sekėjus dabar- bandys atsigriebti ir atsitinio tymo, kaip: Skudrį, Jygmti.
Aukštikalnį, V. Preskinį, Ketvirtadienį, birželio
Batastinį, Tamulį, bet ir 18 d. Vyčiai žaidžia Bos
atsitolinusius, kaip Dr. ton Common su Sacred
Galvariski pirmą tymo or Heart par. tymu. Sport.
ganizatorių ir vedėją. Dr.
Arentą, Al. Kiburį, Juozą
Antanėlį,
Joną Zuloną,
Stetskį, Baroną, Bušmaną. Esą dedamos pastan NELAIMĖ DUNOJUJE
gos gauti net klieriką Baltrušiūną, tuosyk _geriausį
. - li Londonas — Iš Budatymo žaidiką. zaidimas pešto, Rumunijos prane
prasidės anksti 10:30 iš ša,
į’
kad besikeliant per
ryto. Todėl .visi eikite
iš~uiuiujauo
Dunojaus upę
keltuvu.
v
.
'Sapvirto
ir .40
šių rr atvy
žmonių
pngere.
pažiūrėti. zmomų pngere'
maus ižaidimo
’
LIETUVOS ATSTOVO
VYČIAI PIRMOJE
ATOSTOGOS
VIETOJE
Bostono miesto, Park Washington, D. C. Lie
Department tvarkomoje tuvos Pasiuntinys Dulk. P.
Hub Lygoje, L. Vyčiai žadeikis
Žadeikis nuo birželio mėn.
(Knights of Lithuania) 15 d. pradėjo atostogas;
vedami sportininko Juozo atostogų dalį praleis su
Zapusto ligšiol užima pir- savo šeima čia pat Dalu
mą vietą. Šią lyga sudaro ry, gi kiek vėliau liepos
aštuoni tymai iš įvairių mėnesy žada vykti į Lie*
Bostono miesto dalių. Kad tuva. Vašingtonan sugryž
tą pirmenybę palaikyti spalių mėn.
pradžioje.
Vyčiai turi nuo dabar lai Lietuvos ministerio atosmėti visus savo žaidimus, togų metu Dr. M. BagdoPastaruoju laiku tas jiems nas eis atstovo pareigas

NEWARK, N. J.

ŠARKIO OPONENTAS
ATVYKSTA
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■
■
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“JIS KALBA PATS UŽ SAVE”
REIKALAUK JO SAVO
TINKAMIAUSIOJ ALINĖJ.

STAR BREWING C0. ★ BOSTON, MASS.
kaipo
a. i.

Charge d’Affaires
L.P.I.S.

Rytinių Valstybių Žinios

DU DRAUGAI: STALI
NAS IR MUSSOLINIS?

Washington Depot, Conn. tinka kada kas labai rėDaug žmonių dalyvavo kia. Šiam ansambliui valaidotuvėse. Ilsėkis ramy- dovauja komp. J. Žilevibėje. Velionio tėveliams čius. Reikia šį ansamblį
ir sesutėms reiškiame sveikinti, kad jis gyvuotų
nuoširdžią užuojautą.
I. koilgiausiai.
A. P. Krikščiūnas. Užbaigiant
programą,
Šv. Cecilijos choras, vad.
muz. A. Stanšauskui su
dainavo dar kelias liauIdies daineles ir užbaigė
Nenark Charter Cente?- Lietuvos himnu.
nial Celebration Lietuvių
Taipgi dar mažų mer
Vakaras Pavyko
gaičių būrys pašoko lietuGegužės 26, Newarko ir vįšką suktinį.
apylinkės lietuvių vaka-į Visų šešių tautų prograras Mosque Theatre labai mos buvo gražios, bet rūrrY»n ry i o i noinrlzn
*7
i 11 sa
_ į• savo
_ _ _ _ chorui,
_ _ • ikurį• ibu_
gražiai
pavyko. Žmonių
buvo labai ^daug,
daug, fsuvirš
—
Vo pasikvietę, turėjo mo
tūkstantis. Taipgi iš šešių kėti 75 dol., o vokiečiai už
tautų vakarų lietuvių bu orkestrą mokėjo net $135.
vo skaitlingiausias.
Lietuviai apsėjo su savo
Programą atidarė p. V. vietiniu choru, paprasta
Ambrozevičius, kuris per orkestrą, vargoninkų an
statė konsulą p. P. Dauž- sambliu ir solistais.
vardį kalbėti.
Programai pasibaigus,
Šv. Cecilijos choras, va mūsų šaunus biznierius p.
dovaujant muz. A. Stan V. Boreika visus prograšauskui _ pasirodė scenoj, mos dalyvius pakvietė į
Apie šešiosdešimts daini- savo puošnius palocius ir
ninku sudainavo iš opere- visus pavaišino.
tės “Švarkas ir Milinė”.
Girdėjęs.
Merginos buvo pasipuošę
tautiniais drabužiais. Vi
PARSIDUODA
sas choras gražiai daina
Montelloj parduoda bū
vo, tik kai kur orkestras černę ir grosernę, namas
ausis gadino. Pertrumpas -7 kambarių su naujausiais
buvo laikas su orkestrą' įtaisais fir“ 2° 1karų
----- gara----susimokinti.
džių. Priežastis pardavimo
Baritonas p. A. Banys'— savininkas išvažiuoja į
pasirodė artistiškai. Jam j kita miestą. Yra didelis
akomp. komp. J. žilevi-:sodas su 21 vaisiniu me
čius.
jdžiu ir daržas. Parduoda
A. Raišys, smuikinin- labai Pigiai. Norintieji pirkas, pasirodė gražiai. Jam kti rašykite adresu:: Darakomp. A. Šidlauskas.
įbininkas I-A, 366 West
Buvusi Lietuvos operos Broadvvay,
So. Boston,
solistė, p. EI. Mickūnaitė, Mass.
pasirodė scenoj kaip ope-'
ros karalaitė. Balsas labai JONAS BATES išdirba
gražus, žodžius labai aiš- j iš geriausios rūšies mėsų
kiai ištarė. Jai akomp. J. skilandžius, dešras, beko
Mickūnas, jos brolis.
nus ir t.t. pagal lietuvių
Simfonijos
orkestras skonj"
sugrojo gražų p. J. Žilevi- * Dorčiaus veikalą NONETAS Jonas Bates, 327 _
— “Per Šilelį Jojau”. Tai c^iester St., So. Boston.
labai gražus veikalas. To
kius veikalus reikia tan L St. LJQUOR STORE
kiau parodyti visuomenei.
Tegul skamba 'lietūvSluL
muzika. O ką kalbėti a- nu
LUŲ ir VYNĄ.
pie mūsų muzikų vargo
Visokiose Įtalj >se: Bonkoms,
ninkų Ansamblį, kuris už
ir Bačl >mis. Visų U.
sirekomendavo profesijo- Gorčiais
S. firmų ir už^iefcio, pasirinkinalais dainininkais. Visi mas didžiausias ii f Įvairinusias.
POKILIAMS,
V BTUV E M S,
buvo pasipuošę kaipo vieNAMUOSE VAIS hlS ir F.Anas, o kaip užtraukė ‘Lie LTAMS. Specialiai kainos su
tuva Brangi’, tai tikrai mažinamos. Pristatėm greitai ir
man net ašaros išriedėjo. veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki
vak.
Visos dainos išėjo labai 11 Pašaukit
SOU-th Boston 414”
gražiai ir harmoningai.
Pas J. STRIGUNĄ
Tik gaila, kad mūsų pub
195
L ST., SO. BOSTON, MASS.
lika dar permažai supran
ta tokį dainavimą. Jai pa-

NEW BRITAIN, CONN.

BROOKLYN, N. Y.

yvi

Fašistai Nori Susibičiuliuoti su Komunistais DVI JAUNOS LIETUVIS- LIETUVIŲ DIENA RYKOS PORELĖS
TINĖSE KOLONIJOSE
Anglų laikraštis “News
Vienybė — galybė, sako
Chronicle” vienu metų
lietuviškas
posakis, o Lie
Birželio
13-tą
Šv.
Angavo iš savo koresponden-1
tuvių
Dienos
tikslas kaip
tų Romoj ir Maskvoj šitotik
ir
yra,
mus
politiniai
čioje, 9 vai. ryte, laike šv.
kio turinio pranešimą.
tapo sužieduota p. susikaldžius, suvienyti į
Besidairydamas naujų mišių
M. Staskeliunaitė su A. vieną didelį galingą būrį,
draugų, Mussolinis sugal Kazlausku iš Simsbury. kuriuo galėtume netik pa
vojo, jog reikia susiartin Marijona buvo šv. Cecili sirodyti, bet dar pasidi
ti su SSSR. Romoj tikima, jos choro narė. Todėl vi- džiuoti, kad lietuvis yra
jog Sovietų vyriausybei sas choras gražiai giedo- vieningas, atkaklus ir reinesvetimas geismas izo jo laike sužiedavimo šv. kalui esant mokės apgin
ti savo Tautos vardą.
liuoti Vokietiją, todėl ma mišių.
noma, kad ji su tokia idė Jaunąją atvedė jos tėve Tad per šią Lietuvių
ja sutiktų. Maskva neigia lis, lydimą penkių porų Dieną Brooklyne, liepos
galinti padaryti su Italija jaunuolių, kurie sudarė 4-tą d. galingai sušukime:
Lai nei vienas Lietuvių
susitarimą, jeigu Anglija i gražų įspūdį,
‘ . Bažnyčia —
Tautos
tenedrįsta
laiku neprisidės prie ko- buvo
išpuošta žaliomis kėsintis,priešas,
prieš
mūsų

lektyvinio taikos laidavi- painiomis, o altoriai bijū- nę, nes mes užjūrio Tėvy
lietu
jno.
i nais. Moterystės Sakra- viai esame gyvi.
Didžiausias susitarimo rJlen,t3®u??ikt kleb: kun' Čia netik išgirsime lie
su SSSR šalininkas Mas-^- Vaškely Vestuvių po- tuvišką dainą, (programą
,
.
v _
:kilis įvyko lietuvių saleje; išpildys apvl. chorai su
kvoj esąs žemes ūkio mi- dal
skaitllnįs jį500 dainininkų) pasiklaunisteris Rossonis, kuris i ry/gjminiu bei draugų.
i
sysim patriotinių kalbų.
SSSR žiuri kaip į žaliavos
Italijai tiekėją. Toji ža Birželio 15 d., toje pa- bet taip pat pasisemsim
liava jai bus neišvengia- čioje bažnyčioje tapo su- lietuviško susipratimo,
žieduota p. M. Krakaus- šiais
met. Septintoji
VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES X>Wtu^riga EtijOp!įa! kaitau Kazi^ PanMnriLietavių Dfena bus” atidai
eksploatuoti.
R
Va-kpIi, romą iškilmingomis paPirkti pas biznierius mėsą, vaisius* daržoves ir LENKŲ^R-JAUNAVO- U
kitokios daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
bažnyčioj 11 vak ryt.,
moka, nes jie parduoda šviežius produktas ir maloniai KIEČIŲ SUSIRĖMIMAS Moterystės Sakramentą.
Liudininkais
buvo
p.
O.
Liepos 4 d. (sepatarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite,
Radzevičiutė ir jaunosios i stadienj). Po pamaldų su
kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.
Mokslo dienos baigias, laikas pasirinkt dovanoms
Varšuva, Lenkija — Au brolis Jonas Krasauskas. Para^a
GRAŽŲ LAIKRODI, ŽIEDĄ,
POVILAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET kštosios Silezijos pramo Mariutė buvo našlaitė; maršuos į Klasčiaus Par
ką, Betts ir Maspeth Avė,
nės miestelyje Rydultane užaugo
gerojo
tėvelio
PLUNKSNĄ AR RADIO.
48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
įvyko ‘jaunavokiekių par priežiūroje. Ji yra viena iš Maspeth, dalyvauti ant
Telephone Columbia 6702
Tik pirmos rūšies Krautuvės gali parduoti
HAroje L. D. programoj.
490Broadway, Tel.S.Boston3120
tijos’ susirinkimas. Į su rimčiausių lietuvaičių.
MILTON laikrodžius. Mes turime vėliausios mados
Parkas atdaras 10:30 ryt.
29 Savin Hill Avenne.
ir pas mus galite jsigyt prieinama kaina. Už kiek
sirinkimo salę įsibriovė aLaimingos
kloties,
link

DORCHESTER, MASS.
vieną pirktą pas mus daiktą gvarantuojam.
Dainų
programa
5
vai.
K. ŠIDLAUSKAS
pie 100 “lenkų sukilėlių” smo sugyvenimo linkėtina
Šokiai iki vėlumos.
DUODAM IR ANT LENGVO IŠMOKĖJIMO.
45 Hampden St.,
sąjungos narių, kurie puo- abiem £įrelėm.
918 E. Broadway
Pranas.
Tel. HIGhlands 4855
lė jaunavokiečius su laz
Telephone South Boston 9367
ROZBURY. MASS.
TAISOME LAIKRODŽIUS, AKINIUS, ŽIEDUS.
domis ir peiliais. Susirin
STAIGA MIKE
įz
kimo dalyviams panikoje
Mainome ir daugiausiai atrokuojam už jūsų seną M>✓<
bėgant iš salės, lauke juos Birželio 15
___ ~
d.,, _____
9 vai. ry’Z<
Birželio
3
d.
mirė
Liud

laikrodį arba žiedą.
pasitiko daugiau tos pat' £e širdies liga sirgęs, staiZl
►zl
vikas Prikutskis, 17 metų
lenkų
organizacijos
narių
g
a
m
i
r
ė
Juozas
Dzindzilie►z<
LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINE
amžiaus, kuris per 13 sa
ROLAND KETVIRTIS & CO. •z<
ir
toliau
mušė.
Sužeista
tas,
53
m.
amžiaus,
gyv.
DRAUGUOS
VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
»Z<
►z<
30 vokiečių. Daugelis iš 35 Dwight St. Velionis vaičių sirgo ir gulėjo Wa322
BROADWAY,
SOUTH
BOSTON.
►z<
terbury
miesto
ligoninėje.
Pirmininkas Juozas Svagždya,
Pirmininke — Eva MarksienA,
►z<
jų, kaip praneša vokiečių dirbo WPA darbą. RvtmeTelefonas:
SOU-th
Boston
4649.
601 6th St, So. Boston, Mass.
►z<
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.
Palaidotas
iškilmin
g
a
i,
telegramų
agentūra,
buvo
U
išėjo
sveikas
j
darbą,
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
Tel. So. Boston 1298
birželio 6 d. su bažnytinė
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — Ona Jankieng,
mušama iki sąmonės nete Pajautęs darbe silpnumą, mis pamaldomis šv. Tere
Prot.
Rašt
Jonas
Glineckis,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
parėjo namo ir sukrito.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
kimo.
Prot RaSt — Elizabeth Oialls,
Fin.
RaSt
Aleksandras
Ivaška,
Paliko nuliudime žmoną sės kapuose.
j
P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
111 H. St So. Boston, Mass.
Paliko dideliame nuliū
1514
Columbia
Rd.,
S.
Boston,
Mass.
TeL ŠOU Boston 9282
ir
du
broliu.
Iždininkas Pranas Tuletkis,
dime savo tėvelius, tris
Fin. RaSt — Marijona MarkoniutS,
GRABORIUS - UNDERTAKER
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Palaidotas
su
bažnyti

29 Whipple Avė., Roslindaie, Mass.
sesutes: Viktoriją, Adelę
MarSalka Jonas Zaikis,
Tel. Parkway 0558-W
nėmis apeigomis šv. Mari ir Oną.
7 VVinfleld St, So. Boston, Mass.
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Iždininke —.Ona Staninllute,
_
_ _ ___
_______ ___
Draugija
laiko susirinkimus
kas trejos
airių
kapuose.
'
258
W.
BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
Jeigu
kam
reiks
adreso,
Karstnešiais
buvo
Al4
106 West 8th St, So. Boston, Mass. j čia“ nedeidienj kiekvieno menesio.
4
prašau
išsikirpti:
_________ — Ona
___ _____
B_____ _
! 2 vai. po pietį). Parapijos salėj, 492
Lai visagalis būna gai- bertas Musevičius, Jurgis 4
TvarkdarC
Mlzgirdiene.
Telefonas SOUth Boston 4486.
1512 ColumbiaRd., So^Boston'Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
Nuo birž. 15 iki 24, —
lestingas jo sielai. Laido- Musevičius, Edv ardas
r?1.066?? ™
7A0 vaL vakare, pobažnytinėj ere
2601 W. Marąuette Rd tuvėse rūpestingai patar- Grain, Kazys Laukaitis, 44! BROCKTONO OFISAS:
Tel. Brockton 4110
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
tR1n«j.
Chicago,
DI.
navo graborius A. P. Kar vietiniai ir Edvardas Ri- į 16-18 Intervale Street,
Montello, Mass. j
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
Tėvas J. Bružikas, S. J. | lonas.
antrą utarninką mėnesio.
I pas protokolą raštininkę.
T. M. |mutis, Stasys Rimutis iš
I
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366 VV. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

Ką Ęodo Klaipėdos Miesto
Seimelio Rinkimai

Lietuvių visuomenės są
jungos: Liet- organiz. kdmitėto pirmininkas Kybraucas, Vytauto
Did.
gimnazijos ‘direktorius
Trukanas, uosto direkci
jos narys Gailius, “Mais
to” Klaipėdos skyr. direk
torius Grudzinskas, banko
prokuristas Plop a i t i s.
Kartu su šiuo sąrašu su
siblokavęs namų savinin
kų sąjungos kandidatų
sąrašas gavo vieną atsto
vą, būtent, pirklys Rasa-

Jėzaus
švenč. Širdies, sias ir artimiausias kiektaip pat ir nuo Marijos ir vieno širdžiai, o Šv. Juo
1936 m. 1933
Juozapo. O kiek šeimų zapui būtų ytįn didelis Apytikriais duomenimis
miesto seimelįo
rinki Gemeinsc.
džiaugsmas.
Nes,
iš
tikrų

68,4
62,3
mūsų
dienose
gyvena
pa

Vykt, ar nevykt į Lietuvių Dieną? Nelabai norė
neapsakomas mams buvo į sąrašus į- Liet, visuom. sąj. ir
laidų ir nuodėmingą gy jų, koks
tume tikėti, kad atsirastų tokių, kurie statytų sau tą venimą? Gimdymų maži džiaugsmas ir linksmybė traukta 27.235 rinkėjai, darbininkai 29,Q 22,2
klausimą, bet jei atsirastų, tai būtinai pakištume at nimas šeimose yra apver buvo Šv. Juozapui, kada rinkimuose dalyvavo 23.- Socialdemokr. 4,1 2,7
sakymą: vykt! Ne tik pasirįžimas nevykti, bet net ir ktinas įrodymas, kad dau galėjo Jėzui, dar esan 515. Vadinasi, rinko apie Darb. part. (vok.
' • ta •
ta • •
’ • • •’ ' • •
ta •
abejonė ar reikia vykt, čia ne vietoje. Jei visa apylin gelis šeimų atsižada ir at čiam Kūdikėliui, tarnauti, 86,5%. 1933 m. rinkimuo darbininkai 2,0 6,7
kė vyksta, tai kam būti atsiskyrėliu? Kits gal tai da meta visų Kūrėją. Toks nes jis ir Marija “nunešė se dalyvavo 14.819 rinkė Neitralūs
2,6
ro dėl originalumo, mat, girdi, vis dėlto pasielgsiu ne piktas pratimas ir Dievo Jį (Jėzų) į Jeruzalę, kad jų arba 77,8%. Kadangi
Šie duomenys rodo, kad
taip kaip kiti. Tiesa, ir anas farizėjus gal dėl origina valios
nepaisymas yra statytų Jį Viešpaties 1933 metais buvo pasiek lietuvių grupės 7% padi
lumo išdidžiai meldėsi prie Dievo: ne esu kaip kiti baisėtinas ir smerktinas. (Dievo) akivaizdoje” -(Lu ta aukščiausio rinkimuose dėjusios ir beveik tokiu V1C1US.
VcLVUoių bK<±lCl<±U.b,
LdJ i pat nuošimčiu sumažėjusi
dalyvavusių
skaičiaus, tai
žmonės. Deja, jis parėjo namon neišteisintas... Taigi Dėl to, seka ir Dievo bau ko H, 22), būtent, kad į- Udiy
Lietuvių darbininkų są
šie
rinkimai
rinkikų
daGemeinschaftslistę. Dar rašo:
originalumas išsiskirti iš gerojo visuomeninio darbo smė. Ir ji, kaip yra baisi! kurti pirmąją IntronizaciKazys Pranaitis,
iyvavimo
atžvilgiu
yra
re

ją
Jeruzalės
Bažnyčioje,
bo
partija
(vokieč.
darbi

Pasaulinio
karo
pradžioje,
Endrius Kuršaitis, Bro
nėra jau taip pelningas Dievulio akyse, ir ne tik ne
kordiniai.
žmonija,
rodosi,
kad
buvo
ninkai)
šiems
rinkimams
i
kur
taip
pat
buvo
ir
šven

nius šiupinas, Robertas
pelningas, bet ir pasmerktinas. Ir pas žmones tokiu
Pagal
atskiras
grupes
beveik
buvo
likviduota,
o
pamiršusi
Dievą,
o
šian

tasis
senelis
Simeonas
ir
Molis.
originalumu nedaug ką bepeši, nes “originalas” išsismandatai taip paskirsto jos šulai palaikė Gemein
dien, po tiek baisėtinų
kiriąs iš priimtųjų draugijinių nuostatų yra tik pa- smūgių ir nesuskaitytinų šventoji Ona. Ir dabar su mi:
schaftslistę, kuri priešin
panašiu džiaugsmu Šv.
praščiausia keistenybė.
žudynių, ji yra, tarsi, ak Juozapas dalyvauja Jė
gu atveju būtų dar žymiai
Bet yra gal tokių, kurie pasirįžę neprisidėti prie la ir nenori matyti Dievo zaus Švenčiausios Širdies Liet, visuom. sąj. 6 (6) daugiau prakišusL Social
Liet, darbininkai 6 (4)
Lietuvių Dienos deį bet kokio neapgalvoto keršto. Ži beribės meilės.
Nūngi, kiekvienoje
IntronizaciNeitralieji darb. 1 (0) demokratų % šiais metais
pakilęs, tačiau jų manda
noma, savo poelgį jie kerštu nevadins — suras kokių Dievas siunčia
kitokią joje šeimose, kurių na
Vokiečių darbinin
trafaretiškų priežaščių pasitesinti, bet širdies gelmėje bausmę, kuri prarija dau muose jis liekasi Jėzaus
kai (kom.)
1 (3) tų skaičius nepadidėjo,
džiaugsis kiek pakenkę visuomeniniam darbui. Ką gi: giau gyvasčių, nekaip bai■ Švenč. Širdies prietelis, Socialdemokratai 1 (D nes paliko stambus likutis
kitiems sąrašams.
Rinkimų
kompanijos
pasaulinis karas. šeimos ir jos narių bičiukerštas gal ir saldus dalykas, kaip yra saldus patai susis
GemeinschaffslisNeitraliųjų grupei pri jau prasidėjo. Jung. Vals
kavimas, bet kokiam neleistinam geiduliui bei aistrai, “Jie bus sunaikinti, kaip• lis ir draugas. Per Intro' je ................ 25 (26)
klauso
karo invalidai ir tybių piliečiai galvoja už
raiža
(rugiena),
kai
yra
• nizaciją Šv. Juozapas taip
bet ilgesnėj gyvenimo eigoj pasidarbavimas aistroms
Iš
šių
duomenų
matyti,
yra žalingas dalykas ir dar nėra buvę tokio atsitiki nudžiuvusi ir visai sau■ pat yra soste šeimų židi- kad lietuvių grupėms teko darbininkai. Ši grupė nė kurios partijos kandida
jo nė su jokia kita grupe tus balsuoti.
Patartina
mo, kad netektų jo gailėtis. Pagaliau, kerštas, kad ir sa”, sako Viešpats prana■ nyje, kur liekasi, jų glo du nauji mandatai. Šis ir yra griežtai prieš Ge
balsuoti ne už partijos
šo lūpomis.
bėjas, užtarytojas ir gel
stropiausiai slepiamas, visuomet išeina aikštėn, ir ta
prieauglis
iš
tikro
yra
meinschaftslistę,
taip
pat
kandidatus, bet už kandi
Tačiau, kur nelaimė yra bėtojas, lygiai, kaip kad kiek didesnis, nes perei
da šalia gaileščio tenka patirti ir nemaža sarmatos.
prieš šią grupę yra darbo datus, kurie yra artimes
. buvo Šv. Šeimai Nazarete.
e
t ’ <
Tat, staptelėjus kiek paprotauti ties keršto užgaida, didžiausia, ten Dievo pa )
tais rinkimais lietuvių vi partijos likučiai, pravedą ni darbininkams. Begalo
yra artimiausia. Iš tokios šeimos, į kurią suomenės sąjungai vienas
tenka prieiti išvadą, kad kerštauti neišsimoka, ypač galba
svarbu darbininkams pi
vieną atstovą.
kada iškyla toks kilnus visuomeninis reikalas, kaip Net pirma nekaip žemė Jėzus iškilmingai įžengė mandatas teko iš sasinin- Iš viso šie seimelio rin liečiams dalyvauti pir
tapo įkurta, Dievas, am ir apsigyveno, kaipo Val
apšvietos bei spaudos parėmimas. Privatinis kerštas žinuoju Savo žinojimu ir dovas ir Karalius, Šv. kų grupės, pristigusios kimai esminių pakeitimų miniuose (primaries) rin
čia išeina toks menkas ir smulkus, kad kerštautojas permatymu apie žmonijos Juozapas neišeis ir jos ne kandidatų.
nesudarys, tačiau lietuvių kimuose. Bet jeigu darbi
Gemeinschaftsliste,
kuri
atsiranda nepavydėtinoj rolėj: visi į jį žiūri kaipo Į silpnybes ir būsiančius apleis, nes jis yra ir pasi
frakcija bus svaresnė da ninkas pilietis yra užsire
žmogų nesusivokiantį visuomenės klausimuose. Tuo nusikaltimus, gamino ir lieka ištikimas prietelis apima buržuaziniu vokie lyvauti miesto valdyboje gistravęs respublikonu ar
būdu kyla rimtos abejonės dėl protinio jo išsivystymo. atitinkamus vaistus. Tos Jėzaus Dieviškosios Šir čių sluoksnius, miesto (magistrate) ir įvairiose demokratu, tai pirminiuo
Tat kam abejonė: vykt, ar nevykt į Lietuvių Die dieviškosios įstaigos gy dies ir tos šeimos, kuri valdininkus, amatininkus seimelio komisijose. Į mie se rinkimuose ir bus lei
ir įvairius laisvo luomo
džiamas balsuoti už tos
ną? Verčiau neabejok, nes kitaip ir apie tave sukils duolės šeimoms yra Jė Jai aukavosi. Koks palai sluoksnius, šiuose rinki sto seimelį išrinkti šie lie partijos kandidatus, ku
visokių abejonių.
K. zaus Švenč. Širdies Intro- minimas tokiai šeimai ir muose, palyginti su 1933 tuvių kandidatai.
rios partijoje įsiregistra
niazcija, kuri sutinka vi-(jos nariams! Koki paguoS. Zalepūga.
vęs.
m.
rinkimais,
vienos
vie

Kun. A. T. (Samata) suotiną užgyrimą pašau-! da ir užtarymas šeimos
Taigi darbininkams pa
lio valstybių kiekviename kiekvienam nariui gyven- tos neteko. Neteko dviejų. VILNIAUS FONDAS
vietų
ir
vadinama
darbo
;
tartina dar prieš rinkimus
krašte, kur tik apie ją! ti drauge su Šv. Juozapu!
Sesės, broliai, paskubėkim!
partija,
kurios
vadai
persavo
registraciją pakeisti.
girdžiama.
“Štai,
ko Bet, ypatingai, kaip raV
»
Pas
kaimynus,
pas
savuosius.
sidangino į Gemeinschafts
Tą turėtų padaryti kiekVilniaus pasą noriaj neškim,
Po Marijos^ niekas taip tokiu ištikimu bičiuliu, mums reikia ir ko mums miai ir laimingai galima listes eiles.
vienas . .susipratęs darbi
labai reikalinga”, šaukia' mirti, žinant, kad Šv. JuoPolitinių grupių santy Neškim ir ženklus gražiuosius. ninkas. Kiekvienag^^arbįnęnuyokė ir niėkąs
--kąš^taiEį kąįp Šv. Juozapas: Jėzus nusiminę žmųąos. ‘/Todėl, zapas yra laimingo miriFondui visi' rinkim ;’
if*\Juozapas bendrai turė
riinkaš prieš rugpiucio 15
kiui pavaizduoti pravartu Vilniaus
ją
priimkime
į
savo
namų
mo
globėjas.
Centus, litus kas kiek gali.
čiausios Širdies ,a»kaip šv. jo visa, ir jų širdys suta
dieną.
tenueina į Board of
padaryti palyginimą nuo Bočių sostinei aukokim.
židinį
su
tvirtu
pasitikėji_
.
.
JuozaDai
Jg
_
po
į
vieną
širdį
su
Mari

Juozapas. Dėl to, Šv. Juo
Registrars ofisą ir teužsimu ir gyvu tikėjimu, ir
JuozaPal.Je šimčiais, būtent, visų pa Nors ir mažą savo dali.
zapas yra teisingai vadi jos širdimi. Jie sudarė to
registruoja kaip “indeduotų balsų gavo.
Kantriai neša lenkų jungą
laimėsime!
.
.
..
~
a
namas, kaipo Švenč. Šir- bulą žemiškąją Trejybę,
pneteliau ir Svenc. Sirpendent” arba “non-parSesės, broliai Vilniaus krašto.
globėjau šeimose, me, o mirimo valandą pas Tebekenčia didį vargą
dies priedelis, kuriam a- duodami kilniausią pavyz Jėzaus Švenčiausios Šir-jdies
ty” balsuotojas, nes tik
not šv. ernardo, buvo dį kiekvienai krikščioniš- dies Intronizacijai šeimo- melski už mūsų šeimas. Dievą'užtaryk už visų sie-[ Dėl lietuviškojo rašto.________
taip užsiregistravę pilie
i
------ r Y---------------------------- ise
nėra
geresnio
globėjoms
paguosk
ir
sutvirtink,
(las,
kad
apturėtų
išganyj
uosten
mu
ša,
žiauriai
baudžia
misteriŠkai
šeimai.
patikėtos visos
čiai galės balsuoti už kan
kos paslaptys. Be Mari
Mūsų laikuose, deja! (patrono), kaip yra Šv. duok sveikatą kūnui ir mą ir amžinąjį gyvenimą ir net tremia veikėjus.
didatus, kurie yra palan
_
Juozapas.
Toks
pasirinkigerbūvį
draugovei
ir
taujos, niekas Jėzaus Šven Krikščioniškoji šeima yra
Jėzaus Švenč. Širdies Vai- Lietuviškai melstis draudžia, kūs darbininkams, kurie
čiausiai Širdžiai nebuvo atšalusi ir tolinasi nuo mas turėtų būti brangiau- tai, visus laimink gyveni- Stybės karalystėje!
* '
Nori išnaikinti lietuvius.
remia socialį teisingumą.
Pilietis.
Garbinti ką nors kilnesnio, doresnio
Nes jeigu būsiu paskutinė auka
Už idealus tik jdievintus;
Tai išvaduosiu daugelį kitų
Ir vaidintuvėje turėti žaislu
Pasmerktųjų draugių... Jos man padėkos.
Ką nors slaptingo, nesuprantamo.
O tai bus gražu, puiku, panašu;
Nors menkai... menkai, it lašas prieš jūras,
JURGIS
Vistiek panašu dieviškai mirčiai.
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
Tai yr ilgesys dvasinių aukštybių;
Ilgesys Kristaus pamokinimų.
JURGIS
Parašė
(Intensyviškai žiūrėdama aukštyn Sofija už
Jau to nereikia, nes dangaus apveizda,
Vincas Nagomoskis
klausia ne Jurgio, bet ko nors kito savo svajo
Neseniai baigėsi Vytau
Matomai tave saugoja nuo to.
nėje.)
to
Didžiojo universiteto
Matomai, kad tau čionai yr paskirtas
(Tęsinys)
rektoriaus, pirmojo pro*
SOFIJA
Gyvenimas ilgas, saldus, malonus.
rektoriaus
ir senato sek
Ko Jis mokino?
VALERAS
O, karalaite, tave Viešpats, šaukia
retoriaus išrinkimo lai
To ir tikėjau. Dabar, jei ant kelio
Rūpintis savo žmonių gerbūviu;
JURGIS
Nesučiupsi Jurgį, Dacijon keliauk
kas. Dėl to gegužės mėne
Šelpti, mokyti ir valdinius vesti
Meilės ir dorybės,
Ir ten mano valią pildyk kaip sakiau.
Jo
Sūnaus
pėdoms
į
išganymą.
sio 24 dienos posėdyje
Pasišventimo, vest gyvenimą
(Kroatas pakelia galvą, pažiūri į Valerą labai
Į
tikrą
Dievą
ir
tapti
paveikslu
buvo
išrinkta trejiems
Dorą ir pilną meilės tikram Dievui;
graudžiai įr vėlją nuleidžia. Scena užsidaro.)
Mielaširdystės, meilės, malonės.
Ir artimiems pasigailėjimą jaust.
metams nauja univeršite(Sofija vis lyg svajonėje, žiūri aukštyn ir už
to vadovybe. Rektorium
SOFIJA
ATIDENGIMAS II
klausia taip kaip aukščiau tik biškį graudinišrinktas ligšiolinis rek
Man tai būt dangus ant žemės...
Selenoje, Apolono šventovės aikštė
gesniu tonu.)
torius profesorius Myko
JURGIS
SCENA VI
las Roemeris; pirmuoju
SOFIJA
Ne kančioms
prorektorium — ligšioli
Tai
nemokino
liet
nekaltą
kraują?
Sofija ir Jurgis
Jis mus sutvėrė tik gyvenimui
nis
senato sekretorius
Pilnam malonaus džiaugsmo ir linksmumo,
JURGIS
SpFIJA
profesorius Antanas Pu
Teikiančio pilnai pasitenkinimą.
O ne!... Dar dėl atpirkimo mūsų,
Tai prieštaringai, negaliu suprasti
renąs (lig šiol pirmuoju
Dėl mūsų laimės, išganymo mūšų
Kam stabai geidžia kraujo mariųjų.
SOFUA
prorektorium buvo prof.
Ant kryžiaus mirties kančias atkentė.
Jie tokie gražus, taip dailiai iškalti,
(Žvilgsny entuziastiškas džiaugsmas.)
kanauninkas Blažiejus Če
Rodos jie tur būt kur kas doresni.
SOFUA
Tai nuo slibino man nėra pavojaus!
snys); senato sekreto
Tai nėra gražu šitaip pasielgti,
(Lyg bundanti džiaugsmingai.)
JURGIS
rium išrinktas profesorius
ohėms
puikius
dievaičius,
Paruošti žmonėms
O kaip dieviškai. Ir kaip stebuklingai
a.
* - - ’
J < 'ta..---'
Juozas Blažys. Antrojo
Kad net malonu į juos pažiūrėti;
Mums sielos tikslą nušvietė. Tiktai
O, karalaite, tavęs neužgaus
Paskui biauriausiais geismais sudarkyt.
prorektor i a u s profeso
Meilėj ir doroj atrasim ramybę.
Nei žvėris, nei žmogus. Nesibijoki
riaus Praųo Juodelės iš
Už
tai
Jį
reikia
garbint
ir
mylėt.
Po mano skydu drąsiai pažvelgti
JURGIS
rinkimo laikas dar nepasi
Mirčiai į akis.
Taip, brangi sesute, stabai yra gražūs;
JURGIS
‘
*
(Audria
nas
įžengia
ir
klausosi
paskutinių
žo

baigė, dėl to jįs paliko ir
Bet jie be geismų, be jausmų, šalti
Ištiesų, sesut, tuo būdu atsieksi
džių.)
‘
’
toliau
eiti savo senąsias
Ir be gyvybės; darbai žmonių rankų,
Amžiną laimę.
Tik menini
liniukų puikūs kūriniai,
pareigas.
Tsb.
SOFIJA
SOFIJA
I
i:
\
į
f
O ne di<ievaičiai.
__
Juose dieviškumo į.
-V .r
Taip, tu mano vytis!
*
Taip, jau permatau
Jokio būti negali.
Didžiausia apgavystė ySapnuose
tave
mačiau,
o dabar
Anapus tamsybės dvasinę laimę.
Tikiu
kad
ihano
sapnai
išsipildys
SOFŲ A
ra pretenduoti į valdovus
Jau kelias mano yra apšviestas.
Ir
tu
iŠtikro
mus
isgęlbėsi.
(Lyg susimąsčius žiūrėdama augštyn.)
ir neturėti tam sugebėji
Jau nebaisu man slibiną sutikti;
i
O man taip ilgu
TUO žygiu laimę suteiksiu kitiems;
mo.
Ęsenofontas.
(Bus daugiau)
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Mass

S
vardu
to vardu.'

A JĖOOOa

KrilrStn
Krikšto tėvais

buvo: Viola Thibealt ir
Metmiamę Baltimorės
MOKSLO
METO
ŠV.
KAZIMIERO
PAR
i
Jonas
Šalmskas. Krikšti
arkivyskupijos ku n i g
UŽBAIGIMAS
GEGUŽĖS
MĖNUO
no
kun.
Aug. Petraitis.
mainų sąraše, pasirodžiU’
r
. *.
_
$v. —
Kazimiero
bažnyčioBirželio 14 dieną, 7;3O
siąmę pereitą penktadie ję gegužės
------~~~ “
=— praėjo
mėnuo
praėjo vai.
vai. vakare,
vakare, šv.
šv. Kazimiero
Kazimiero
Marion Wincek
nį, vietinės fcptoniįos }ie- labai _
gražiai. Kiekvieną par. salėje įvyko» šv. Ka-,
Ka-; ________
Pranas ir Adelė (Jogis)
tųvįąį su nuliūdimų rado vakarą- buvo pamaldos
ęąmąldos žimiero
zimiero 'mokyklos
mokyklos moki- wincek neseniai sušilaumūšų gerb. ir mylimo i_i
—«
— Pamalai- nių
- — -*■*-dukręlės,
S1'
pagerbimui
P. aŠyc.
nių vakaras,
vakaras, t—
mokslą bai- k—
ė gražios
kuri
kun. Kazimiero Keido- dofie
skaitlingi
_cr_ dalyvavo ---------gi gusiems pagerbti. Visą birželio 14 d., tapo pa
šiaųs pavardę. Jis yra ski ^Viriai žmonelių. Gegužės programą puikiai atliko krikštyta Marion vardu,
MOKYKLOS UŽBAIGA do kryžių, išsižadėjimą. riamas pagęlbininku į šv. mėnesyje vaikučiai prie- Seselių išmokinti vaiku- i Krikšto tęvais buvo: Mil
Pirmą kartą mūsų para Tačiau, tiems, kurie pri Kryžiaus parapiją. Ka inė pirmą šv. Komuniją, čiai. Kalbas pasakė klebo- dred Bouhden ir Jonas
kuį- ’Kęidošiug Šios parapijos vaikučius nas kun. A. Petraitis, Lie- jOgis. Krikštino kun. Prapijinės šv. Alfonso moky sijungia po Jo vėliava, dangi
Šv.J! tuvos Konsulas P. Dauž- nas Skruodenis.
klos užbaigimas įvyko ne Jis žada ir teikia ramybę, darbavosi mūsų tarpe net prirengė prie pirmos Šv.
salėj, bet bažnyčioj su šv. dyasįnį džiaugsmą, džiau tris metus, tad visi su Komunijos Seselės Kaži- vardis, kun. J. Vaškas, M.
įl.C. ir adv. A. Mileris.
Edward Jarob$ka$
mišiomis.
Sekmadienį, gsmą kurio Pasaulio vai bruzdo, kad tinkamai jam piierietės.
----------Baigiantis
progr
amai,
Edwardas
ir Elena (Akai
nesupranta
ir
niekad
padėkoti už jo darbą, kad
birželio 14 d. prieš mišias
DEEVO
į
KŪNO
ŠVENTĖ
Lietuvos
Konsulas
P.
mens) Jarobskai neseniai
8:30 vai. ryte įmaršavo neragauja. Atrodo kaip ir tinkamai jį išleisti į Arki _. v ?.
Daužvardis,
Daužvardis,
prigelbstant
prigelbstant
tinkamai pasipuošę dienos sunki našta, • kurią savo vyskupo jam skiriamą Birželio 14 dieną šv. Klebonui kUn A- Petrai- susilaukė sūnelio, kurs
iškilmėms 10 mergaičių ir tarnams Kristus uždeda. naują dirvą. Sekmadiępį, Kązumero bažnyčioje lai-, gjįį baigusiems mokyklą birželio 14 d., tapo pakrik
štytas Edwardo — vardu.
6 berniukai, kad padėko Bet Jis juos nepalieka birž. 21 d. vakare 7 vai ke visų ketvertų sv. mišių išdalijo diplomus. Muzikai Krikšto
tėvais
buvo:
jus Dievui už visas jiems vienus. Jis jiems teikia yra rengiama visos para buvo viešai išstatytas ir vadovavo Seselė Beatriče, Pranciška
Jarobska
' ir
Sakra- perdetinė ir muz. J. Že- Charles Kaspusack. Krik
suteiktas malones per 8 reikalingas pagelbas mal pijos milžinišką išleistu garbinamas Švč. Sakra

Tą dieną ‘kun. P. įaitis
mokslo metus ir apturė doje, sakramentuose. Taip vių vakarienė. Kad vi mentas.
štino kun. Pranas Skrodė. -■ pasakė , Šiame gražiame mokslo
dėsniais
yra siems davus progą daly Skruodenis, MIC.
jus tą ilgai pageidaujamą Kristaus
gražius pamokslus.
užbiigimo
•' Po su-^eto
|
u^uaicuuu vakarėlyranai^iv-; niSdiplomą. Pereitos savaitės daug sunkiau gyventi, ne vauti šioj atsisveikinimo mos i,įvyko UVi
iškilminga pro-: je dalyvavo'mokyklą bai“Darbininke” tilpusiame gu Pasaulio principais, puotoj bilietas tik $1.
Ona Marotta
cesija
cesrja ir palaiminimas, gusių tėveliai ir skaiflinKun. Keidošius, būda Procesijoje dalyvavo paSalvaro ir Marijona (Čisąraše tų, kurie šįmet už tačiaus kuomet mirtis abaigė 8-tą skyrių mūsų tėina, toj baisioj valan mas tikras Kristaus kuni rapijos mokyklos -Amoki- gas būrys sviesuomęnes rakiutė) Marotta susilaunoriu pastebėti, kad
dukrelės, kuri birželio
mokyklos liko nepaminėti doj, daug ramiau miršta gas, priėmę, šitą žiąią su niaf-nes ir altoriaus mi- Gia
moję
parapijoje
Seseles
14
d
t
įakrikštyta OBiežių Janina, Natkevi Kristaus ištikimas paval visišku sutikimu, sū Die nistrantai. Klebonas kuri. Kazimierietės dirbdamos nos ;ar/u įrikšto tėvais
nos vardu. Krikšto tėvais
čius Kazimieras ir Paznei- dinys, negu Pasaulio tar vo valia, nes kaip jis pats A. Petraitis nešė šven
darbą
uzsipelne
bu
eina parapijos ir V0;
_ Marijona
_ . įs. _Friderico
_ _ _
ina sios
nas. O mes gyvename, kad pamoksle pabrėžė pereitą čiausiąjį. Altoriai tą die- nuosirdzios
kų Alfonsas.
Dat
Krikštino
prisiruošti prie neišven sekmadienį, vienuo 1 i u i ną buvo turtingai papuoš-. ^0,!^ padėkos.
Dusmeniškįs kun. Pranas Skrodenis.
DIPLOMŲ IŠDALINI giamos mirties valandos; Dievas kalba per jo vyres ti lietuviškais bijūnais,'
I
todėl
vadus privalome nįjį, o kunigui per jo vys kuriuos tąip sumaniai su
MAS
Theodor Pepper
tvarkė
Sesutės
KazimieGEGUŽĮNĖ
kupą. Visur Dievo darbas, riętės. Tie gražūs bijūnai
Po mišių evangelijos rinktis išmintingai.
Nicholas
ir Elzbieta
kun. dr-as Mendelis die Po pamokslo buvo išda visur nemirtinų sielų rei tai Tėvų Marijonų dova Moterų Sąjungos 5-ta (Korkiutė) Pepper nese
kp., rengia savo metinę niai susilaukė sūnelio, ku
kalas. Kun^ Keidošiui lin na.
nos svečiams pasakė atsi lyti diplomai.
kime geriausios kloties Todėl ir nestebėtina, gegužinę, sek. birželio 21, ris birželio 14 d., tapo pasveikinimo pamokslą. Jis
jiems priminė, kad baigus DOVANŲ SUTEIKI jo naujai skirtoj misijoj. kad Tėvai Marijonai susi d. š. m. Maironio Parke krikštytas Theodoro var
Shrewsbury, Mass.
Krikšto
buvo:
mūsų pradinę mokyklą,
1’1. tėvais
1
laukė gausios worcesterie- Prasidės 1:00 vai. po du. ”
MAS
Theodor
Rivers
ir
čių
paramos.
Tačiaus
ir
ar jie toliaus tęs mokslą
SVEČIAI IŠ LIETUVOS
piet, ir tęsis iki vėlai. Rivers. Krikštino Sofia
kun.
Tėvai Marijonai čia pasi Rengėjai,
arba ieškosis darbo, ta
valdyba
ir
Gauta
žinių,
kad
gerb.
Pranas Skrodenis.
Su diplomų išdalinimu
žymėjo gražiais darbais.
čiau turi žinoti, kad už
Dr. Leimonas ir p. Lauč- Kiekvieną didesnę šventė gaspadinės parūpino gar
buvo
sujungtas
ir
dovanų
bažnyčios durių jų laukia
džiausių užkandžių ir gė
LAIDOTUVĖS
tiems moki ka atlankys mūsų koloni atsiunčia savo auklėtinius rimų. Muzikantai
du vadai — Pasaulinis ir įteikimas,
gros
ją
ketvirtadienį,
birželio
kunigus
į
pagelbą.
Prie
to
Kristus. Pasaulis ir Kris niams, kurie įvairiuose 25 d. Jie atsiveža su sa
ir valcūs. Kviečia A. A. Pranas Jogminas
Marijonas kun. P. Skruo polkas
Ketvirtadienį, birželio
skyriuose
bent
kokiu
bū

visus atvažiuoti: visus tė
tus kviečia juos prisijung
vim
didžiausį
rinkinį
Lie

denis
čia
gražiai
darbuo

savo namuose
ti prie tų, kurie jiems jau du atsižymėjo moksle. 8- tuvoj pagamintų rankdar jasi ir gelbsti klebonui velius, jaunus ir pagyve- H
nusius;
visiems
bus
vietos
?
ranas
Jogminas,
62 m.
tam
skyriuje
už
augščiau

šiandien tarnauja. Kaip
kun. A. Petraičiui.
bių.
Net
15
ilgų
bazarinių
suvažiuoti
ir
linksmai
laiamžiaus,
gyv.
42
ProviPasaulis, taip Kristus sa sius pažymius pirmą do stalų bus apkrauta įvai
ką praleisti tyrame ore, o ^nce g-ve. Nubudime pavo pavaldinius, > fetikO; su- vaną gavo Hyginas Pe rių įvairiausiais Lietuvos išrinktos mandatų (Ko- jaunimui
linksmai pašok- ■
savo žmoną KazimieM sikirtingą vėliavą. čiulis; už lietuvišką kal- išdirbiniais. Tikrai visi valskis, Surdokas, Pete- ti.
rą (Tolvaišiutę) ir J ąį.
Eengęjai.
[
Ant Pasaulio vėliavos/bli bąr premija teko Onai Jarauskas)
iri rezoliucijų
nūs: Julių, Tarną, Praft%
zga obalsis — “Laisvė ir saičiutei; už aritmetiką Baltimoriečiai, nežiūrint (Kan. Stakauskas, adv.
Devintą Skyrių ir Kazimierą; 4 dukteris,
Smagumai”. Kristaus vė — Janinai Biežaitei. Tiky Baltimorės vasarinių kar Katilius ir Kalakauskas) IrUžbaigė
Gavo Diplomus Sekan- p. Emilia Farr, Veronica
liavą puošia tik Kryžius— binio mokslo dovaną lai ščių, neprivalėtų šios pa komisijos.
(Jogminaitę) Ha n n o n,
ti:
rodos
apleisti.
Kiekvie

Suvažiavimą
pasveikino
mėjo
Hyginas
Pečiulis,
o
tikėjimo ženklas. Pasaulis
A. Aukštikalnis, J. Am- Shelton, Conn., Oną ir Ma
juos vylios naudotis lais siliabavimo $5 prizą, kun. nam Iš Lietuvos atvažia raštu ark’. Karevičius, vy brozevičiutė, L. Sarapas, rijoną ir 4 anūkus.
Gedulingas mišias laikė
ve, ragauti jo teikiamus Dubinsko auka, buvo įtei vusiam bus malonu ve skupas Paltarokas, vysk. P. Banis, B. Uždavinis, E.
matyti
tai,
ką
jis
gal
ma

Staugaitis,
vysk.
Karosas,
kun. Aug. Petraitis ir prie
smagumus, atsipalaidoti kta Onai Jasaičiutei.
Parulis, O. Valatkevičiu- šoninių
“
Pav.
”
Vyrų
S-ga,
“
Nau

žutėlis,
tik
matė;
o
Čia
altorių laikė kun.
nuo tos drausmės, nuo tos 7-tam skyriuje Mildrejosios Romuvos”
red., tė, E. Pyragas, J. Jurge Thomas Dillion ir Andrew
gimę
ir
augę
lietuviai
tu

priežiūros, kuri juos var da Dumkiūtė laimėjo augBlaivybės draugija, žodžiu lionis, K. Daučiunas, P.
žė po globa rūpestingų ščiausio laipsnio dovaną, rėtų arčiau susipažinti su sveikino Marijonų provin Atkočius, E. Senkevičius, Daley. Didysis ir mažasis
choras giedojo per mišias.
sesučių mokytojų. Tačiau o Eleonora Pečiulytę ap savo tėvų - bočių tėvynės cijolas Kun. Petrauskas; F. Kazlauskaitė, A. RainiGrabnešiais buvo iš Šv.
pamokslininkas mokė ne turėjo lietuvių kalbos pre- rankų menu- Visi įsitė- Darbo Rūmų — Gįęn. darb. kytė, E. Miliauskas, P. Jurgio draugijos — Juo
apsivilti. r
- ’■ ’laisvė,
- -1 miją. 6-tani skyriuje silia- mykite dieną — ketvirta atstovybės vardu sveikino Mažuknaitė, V. Struckiu- zas Majauskas, Juozas
Pasaulio
dienį, birželio 25.
p. Šuląitis; Kan. Stakaus- tė, M. Anušauskaitė, E. Kuzmickas, Pranas Be
tai laisvė nuodėmės, lais- bavime laimėjo Marijoną
Antanas
T.
kąs; Kun. Sakalauskas ir Kupstas, A. Šipas, S. Ber darbis, Juozas Valinskas,
_
.
. Akelaičiutė, o augščiausį
vė sugedusio gyvenimo,
natavičius, M. Rudytė, J.
kiti.
bet sielai ftai yra tikra j laipsnį gavo Juozas ZaJuozas
Zigmontaitė, M. Urmonai- M. Grinevičius,
Toliau
ėjo
Centro
Valdy

ir Matas Ivergija. Pasaulio
smagu-! karka? Už augščiausius
e
A* Klebauskaitė, B. Matačinskas
bos
prąnęšimąi.
Praneši

vaška.
Velonis
tapo palai
mai, tai tik kartybių tau-! pažymius visų metų darbe
mą padarė iždin. adv.
j ■ A-nkštutytė, Ą. Savulis, V. dotas Notre Dame kapi
!
'
iaimėjo dovanas 5-tamė
re, kurios kraštas yra• i pa• I laimėjo
KątiŪųsf Savo
Savo pranešime Ivaška, A. Kantakeviciu- nėse.
teptas medumi, bet viduje skyriuje — Ona Petkiutė;
nųrode, kas Centro valdy- tė, J. Grigaliūnas, E. Lauj.
randasi baisiausi nuodai, 4-tame*__■ Jonas MaskeviI
bos atlikta nuo paskuti kaitytė.
VESTUVĖS
Viso
31.
Prisijungti prie Pasaulio* čiuš," 3-čiame — Amalnių, prieš porą metų įvyKarsokintė — Čaplis
Obalsis: “Be darbo nėr
tarnų, reiškia prisijungti das Pečiulis; 2-tamę - — Kaunas — Gegužės 9 ir kusię, reorganizacinio su
Pirmadienį,
birželio 15
prie tų, kurie prarado są- Kazimieras Pugevičius; o 10 <T. įvyko pirmasis Liet. važiavimo. Nežiūrint sun pergalės”.
d.
Šv.
Kazimiero
parapijos
at-(
.
žinės
ramybę,
pametė 1-me — Reginą Jončiutė. Krikščionių Darbininkų S- kių darbo sąlygų, padary- .vSekantieji mokiniai
bažnyčioje moterystės Sa
nuodėmės sąvoką, ir ku- Po mišių mokyklą baigu- gos skyrių atstovų suva- ta daug. Nors tik prieš ę^mejo moksle:
priėmė p. Vin
metus Įregistruoti s-gos j- L Devintame skyriuj: An- kramentą
cas Čaplis, gyv. 93 Plearių sielose vos bežibą, ar- šieji dar kartą pasivedę fiavimaą Pirmą dieną po
Aukštikalnis ir Ju- i sant g-ve su p. Eleonora
Marijonų, an- statai, tačiau per tą laiką
ba gal jau ir seniai užgeso save Marijos globai, at- sėdžiai buvo-ąteiUninkų jsikteige daug naujų sky-! e Ambrozeviciute; aštun Korsokaite, gyv. 239 Fairpaties Dievo suteikta Ti- ka.rtnda.ny pasišventimo salėj.
tų sw dideliu skaičiumi .tame kkynuje: Irena Kupkėjimo dovana.
aktą ir atgiedodami gies Suvažiavimą atid arę nai-ių. Veikimas diena iš Stąjte ir Juozapas Jęąke- mount Avė.
Liudininkais buvo: p-lės
Kristus - Vadas priešin mę į šš. Jėzaus Širdį. Die Centro Valdy
dienoš pilasi.
I
Julė A. Rogliutė, Antani
gai nevylioja čia kokiais nos iškilmes užsibaigė p. prof. Pę. Dovydaiti?, “
p;aša- NeleiKva našta tenka CJ .je: Elzbieta Stapcinskaite na Butkevičiufe, Ona Lesžemiškais smagumais; jo Velžio1 grupės paveikslo kydamas, kad tikra p:
_aiai- Valdybė pakelti tvarkant f Vytautas Gadilauskas; Iie, Jonas A. Karsokas,
vėliava visiems aiškiai ro- nutraukimu.
mą darbp žmonėms, ' visai finansinius S-gos reikalus.I ^“5 skypuje: Albinas Frank j. Boyce ir Char
Visuomenei ir valstybei Tačiau padėti? ir čia kas- Atkočiūnas ir Ange a Sa- les Gorry iš Washington,
dieną gerėja. Čia pat pri- ropaite; penktame skyrių- D. C.
bus, jei darbininkija orga- mena,
' '
WorganizŽcijaF y- £=
niąuosis
Moterystės
sakramentą,
(THE VORKER)
p.agmdai
ra nustojusi dviejų labai Rikardas Sarapas; ketvir suteikė kun. Aūg. Petrai
Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as
veiklių žmonių: mirė Pus tame skyriuje: Edvardas tis. “Medaus mėnesį” pra
savb teis
New Year. Good Friday, Memorial Day, Independcnce Day,
kunigis ir kun. Lapšys. Seilius ir Birutė Kunsai- leisti išvyko į New Yųrlęą
•
Labor Day, Thanksgiving and Christmas •
Jie pagerhti atsistojimu. tytė; trečiame skyriųję: ir Washingtdųą. Ponas
--------------- by -------------Įstatai pakeista; kaip Kita Gražulytė ir Antanas | čaplis yra fotografas dėl
SAINT JOSEPH S LITHUANIAN R. C. AĘSOCIATION OF LABOR
reikalauja naujas dr-jų į- Bankietas; antrame sky-Į Telegram ir Gazetfe.
Eotered as second-class matter Sept. 12. 1915 at'ttie post offiee at~Boston,
riuję: Tęresė Bundzaitė;
ątatymaą.
Mass. nflder tbe Act of March 3, 1870 * ‘ “ ------I Centro Valdybą išrink pirmame skyriuje: Loūiza TRYS WORCESTERIE
Acceptanct for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108 VaitkeyiČiūs (
Gražulytė. 1
ČIAI BAIGĖ MOKSLUS
Act of October 8. 1917, autborized on Jnljr’12, 1918
dohis
bučius ti: prof. dr. Pr. Dovydai
Sekmadienį, birželio 14
(Telšiai). GasDarka (Kau tis; adv. J. Katilius ir K.
SUBSCRIPTION KATES:
KRIKDAI
d,, trys r'Worcestariečiaį
nas), Vošylnis ‘ fPrienai) Viltrąkytė; kandidatai: O.
Domestic yearly ........................... $<00
Foreign yearly ........................... $5.00
baigė mokslus Mariana
ir Radzevičius (
). Labanauskaitė, A. Šukys,
Domestic once per week yearly $2.00
Juozas
Jalinskas
polio
Kolegijoje iš 25. Jie
Į sekretorijatą J. Krasu- K. Sendzikas.
Foreign once per week yearly $2450
ir Marijona yra: Juozas Gūdis, gyv.
ckas (Žaliakalnis), K. Sen Vakare buvo suruoštas Juozas
(Wood)
šalinskai
neseniai 44 Barclay St; Edvardas
literatūros
ir
meno
vaka

dzikas * ir * JT Damoševičius
susilaukė gražų sūnelį, Kundrotas, gyv. 62 HArras.
(Kaunas).*
■j____ *1
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šeštadienį, birželio 13
Šeštadienį,
d.,
Jėzaus drau
U-, šv.
»» . Vardo
v
v>
gija nutarė ren:sti išvažia-*
vimą birželioj 28 d./ Mai
ronio parke, Shrewsbūry.
Tame išvažiavime bus
sporto programa ir vaka
re šokiai. Gros Columbian
orkestras.
Rengėjai.

CHESTNEY’S
ČANTEEN
Geriausia lietuviška
užeiga, kur užlaikomi
skanūs valgymai ir gėrymąi.

90 Millbury St-,
Worcester, Mass.

RGAVICTOR
VISŲ BANGŲ
Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS
METALINES TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.

Worcester, Mass.

M. A. CIVINĘKAS & OO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
WORCESTĘR, MASS.
Atdara
-Naktį.

Tel

į

BAIRY

Mūsų pienas ir Smetona
užganėdina visus.
WORCESTER,
MASS.

• -

I

___________ ____ ________ ___

vJ

ŠV. VARDO JĖZAUS

DRAl/G. ' IŠVAŽIAVĮD]

,_ — •

-

MILLBURY FURNITURE
COMPANY
Baldai, Kilimai, Naminiai
Rakandai, Radios ir Elektrikiniai GRUN0W Šaldytuvai
GLENW00D ir ATLANTIO
Virtuvės Pečiai
Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina- Mokant tuojau arba
išsimokėjimui.

Dial 2-5936

178-200 Millbury SL,
WORCESTER, MASS.

Penktadieiis, BirčeĮo 19, 1936

DAkBIltlNKAS -

į KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

6.

Susivienymo kuopa ren
gia pikniką birželio 28 d.,
Jono Vaičiulio ūkėje. Ren
gimo komisijoje yra darb
ščios pp. Jeneliunienė ir
Lopšaitienė.

PIKNIKAS

Pranešimas
LIETUVIŲ DIENOS REIKALU
SUSIRINKIMAS

•

Sekmadienį, birželio 21 d., 3:00 vai. p. p., Šv. Ka
zimiero
parapijos mokyklos kambaryje, įvyks Lietu
— Rengia —
dantiems naują gyvenimą
vių Dienos reikalu svarbus susirinkimas, į kurį yra
linkime malonaus gyveni
kviečiamas Lietuvių Dienos išrinktasis komitetas,
mo. P-nas S. Strapakas yATHOL L. VYČIŲ 10-TA KUOPA
Lietuvių Dienoje dirbti darbininkai, veikėjai, visų
ra iš Athol, Mass.
Buvęs. ,
draugijų valdybos, ir visi tie, kurie yra užinteresuoti
Cicero, III.
SekmaA. Dėdinas. Lietuvių Dienos pasisekimu.
Birželio-June 21,1936
dienį, birželio 14 d., Šv.
Antanas Peldžius,
BROOKSIDE PARKE
Antano lietuvių parapijos
Liet. Dienos Reng. Kom. pirm.
bažnyčioje, kun. Jeremi
(Midway Athol Orange)
Magdalena
Delionienė,
jas atnašavo pirmas šv.
Sekretorė
mišias. Kun. Jeremijas
Šv. Pranciškaus lietuvių
Bus gražus sporto programas: Svie
Kun.
J. Vaškas,
tapo įšventintas kunigu Gardner, Mass. — Bir
par. bažnyčioje
Dievo
dinio žaidimas, wheelbarrow races laive
Iždininkas.
Kūno šventė iškilmingai
birželio 6 d., š. m., Šv. želio 2 dieną įvyko Šv. Pe
liais
lenktynės
ir
kitokie
dalykai.
Šo

paminėta. Altoriai buvo
Ambroziejaus katedroje, tro ir Povilo draugijos
kiams salė graži ir didelė. Daržas pui
teiks Lietuvos Vyčiams
mėnesinis
susirinkimas.
labai gražiai papuošti gė
Dės Moines, Iowa. Šventi- Perskaitytas kvietim a s
kus. Ateikite praleisti dieną su jaunimu,
pavasarininkų sutaisvtą ir
lėmis.
kur turėsime malonaus poilsio.
mus suteikė J. E. Vysku- važhroti į Lietuvių Dieną,
i iu atgabentą
pas T. Bergan.
gražiąją rankdarbių paroMarianapolio Kolegi jon.
Birželio 21 d. Šv. Elz
VISUS
KVIEČIA
L.
VYČIAI.
įdą.
____
______
w
J
Nutarta
va-Į
Tėvas Jeremijas yra Pa- Įi.eP°s 4^ d.
bietos Moterų ir Merginų
sijonistas. Prieš 13 metų žiuoti. Pasamdyta bus’ai.
L. Vyčių kuopos ir aps
draugija rengia išvažiavi
jis yra baigęs Dievo Ap- ,Tai?i porintieji važiuoti Lietuviai Užbaigę Aukš- ko jaunosios tėvelių p. J. mą, Palangoje. Kviečia vi Laikantis, pereitų metų kričiai renkant atstovus į
vaizdos parapijos mokyk-' Pra®°™' tuojau jS1gyti bu.........................................
—-------------Seimą yra prašomi prisi
tesnę
Mokyklą
Miškinių
namuose.
sus dalyvauti.
Seimo
nutarimo,
sekantis
lą Chicagoje Po to Jonas'80- ----kellones
kur,s
laikyti sekančių taisyklių:
------- t,klet^’ --------Šįmet
UZDaige
aUKSies1
*
u
vestuvių
jauuaveŠįmet užbaigė aukštes-' Po vestuvių jaunaveLDS. Narė.
Vargoninkų S-gos (Jubi
kamuoja
$1.00
J
abi
pusi
nę
mo
k
y
kią
127
merginos
džiai
išvyko
praleisti
‘
meBeineris (kun. Jeremijas)
liejinis) Seimas įvyksta 1. Kiekvienas apskritis
įstojo į Pasijonistų vie-j pas A. Padalavicių ir P. | ir 103 vaikinai. Iš lietuvių daus mėnąsį’ į Washinggali siųsti po du ar dau
Brooklyn, N. Y.
Klimanskj.^
baigė:
Ona
Baliukonytė,
ton,
D.
C.
ir
Atlantic
Cinuolyną. Kun. Jeremijaus Vienas is važiuojančių. A1 * Rarflnailskaita Ona tv.
giau atstovu, iš kurių du
Alena Baranauskaitė, Ona tyPasitarus su Brooklyno turės pilną balsą seime.
mamytė p. Magdalena
Sugrįžę, apsigyv e n s
Gregaliunaitė, Anelė JeVargoninkų Provinci j a, 2. Kuopos nuo kiekvieno
Beinorienė dabar gyvena
gelevičiutė, Ona Sviklaitė, Worcester’y, 18 Channing
šiuomi oficialiai skelbiu, dešimties narių gali siųsti
Ciceroj su savo kitu sūnu
Jedvyga Šimonavičiu t ė. St.
kad ALRK. Vargoninkų po vieną ar daugiau ats
mi Pranu.
Stasys Ambulevičius, Pra Jaunasis Jonas F. Jur
tovu, bet kuopa turės tik
LIETUVOS VYČIŲ
Naują Kristaus Vynyne
nas Jutkus, Bronius Ki- gelionis yra baigęs Dodge Chicago, III. — Jau ke- Sąjungos 25-ių Metų Ju tiek balsu seime, kiek kuo
PIKNIKAS
Darbininką sveikiname ir
šiunas ir Petras Zinkus. Institute of Telegraphy. lios savaitės kaip LRKSA biliejinis Seimas įvyks poje randasi dešimčių pil
Sveikiname ir linkime Valparaiso, Ind.
linkime Dievo palaimos!
Jubiliejinio Seimo rengi rugpiūčio 19 d. (trečia nai užsimokėjusiu narių.
Šį sekmadienį, birželio šviesios ateities.
Jaunavedžiam linkime mo komisija stropiai dar dienį) 1936 m., Šv. Jurgio 3. Atstovais gali būti tik
21 d., L. Vyčių vietinė kp.
laimingo gyvenimo.
buojasi, kad kotinkamiau- parapijos svetainėje, 207 pilnai užsimokėję Centre
rengia milžinišką geguži Jonas Jutkevičius Baigė
” Ten Buvęs.
šiai priėmus seimo atsto York St., Brooklyn, N. Y. nariai, kurie renkami tik
nę, viename iš gražiausių
Kolegijos Mokslą
vus ir sėkmingai suruošus
Seimo programos smul tai nuo pilnai užsimokėjuvietų,
Brookside
Parke,
Seimo
pramogas.
šeštadienį,
Šiomis dienomis dauge
Šeštadienį, birželio 20, Mes greenfieldiečiai liekmenas, paskelbs Seimo šių iki rugpiūčio 1 d. 1936
Numatoma, kad šis sei Rengimo Komisija, Ka- m. narių.
lis lietuvių klubo narių tarpe Midway - Athol - O- sugrįžo Jonas Jutkevičius tuviai sužinoję, kad Athoiš Montrealio, Kanados.
Šv. Pranciškaus lietu- mas bus tikrai istorinis. dangi, šiais metais mūsų 4. Atstovai privalo turė
išvažinėja atostogoms. p2
_ ran?e.
Piknikui
priruošta
įvai

nas Juozas J. Vaičekaus riausia programa, spor kur baigė kolegijos moks- V14 Pa;r- klebonas kun. P. Seimo Rengimo Komisijos Garbingai Vargoninkų Są ti įgaliavimus (mandatus)
lūs, Filosofijos Seminari- Juraitis išvyksta į Lietu- pirmininkas, J. Mickeliu- jungai tenka švęsti Sidab- su
kas
išvyksta atostogų tas. dainos, šokiai ir tt.
pirminin, dvasios
„ vado,
.
sustiprinti savo sveika- nas ir Komisijos sekreto riniai Jubiliejiniai Metai, ko ’£i™stl“^„pa,ya?a!sj
trims savaitėms pas savo ~
l joje. Pirmu du metu kolemotinėlę ir pažįstamus. Jyęių 10-ta kp sird n- gijos, jisai mokinosi pra- tą, linkime laimingos ke- rius, Ig. Sakalas, su viir jeigu galima kuopos
nariais tad aš nuoširdžiai kvie antspauda.
Jis vyksta i Chicago daly- ę?aus.lal. kviečia visą pia dinėje seminarijoje Šv. Uonės. Telaimina Dievas sais komisijos
vauti LRKSA Jubiliejinis-.^vui visuomenę) Karolio, arti Baltimore. ir tesustiprina jo sveika ruošią gražiausią Seimo čiu visus Gerbiamus Mu t Plačiau anie Seimo tvar
šį pikniką,
programą. Seimas prasi zikus Vargoninkus, skait ką bei įvairius parengimus
me Seimė kaip atstovas iš S1
°>knlka- o0 ypač
VDac dau
dau‘! is ten buvo priimtas į tą.
_
giausia
tikisi
sulaukti
Springfieldo Vyskupiją ir Kun. P. Juraitis du kart dės birželio 29 d. iškilmin lingai atvykti į šį Jubilie , bus paskelbta spaudoje
249 kp., Moundsville, W.
kurios
nariu
yra
per
>
unimo
“
v
V
čiu
iš
kit
^
į
Montrealį Per metus atvyksta į šią gomis šv. mišiomis, Dievo jinį Seimą.
•• >.„•
D
AOfAn pasiųstas
Va., 1Kurios nariu
‘ yra _pex kolonijų,
Į vėliau.
kaip
tai:
Boston,
dviem metam mokytis fi- koloniją ir airių parapijos Apvaizdos par. bažnyčio Seimo Rengimo Komisi
6 metus. / ,
A. J. Mažeika,
Law r e n c e, losofijos mokslo.
i bažnyčioje aprūpina mus je. Seimo išvakarėse, birž. jai prašant, skelbiu ir šias
Važiuodamas'.} Chicagą Worcester,
T
Lietuvos
Vvčių Centro
_ ___
_ _sudvasiniais reikalais. Užtat 28 d. visi rengiasi kogra- pastabas: Seimas
automobiliu sustoję pas gi\
" - pirBfimflKas;
Jonas baigia
kolegiją
minės ShenaC&h, Pa. net 18 !?h™° Westfieldo aukštaisj
mokslo^Taip~s~ jis čia yra labai mylimas žiausiai priimti Seimo at dės iškilmingomis misio•
-r
-rv .v ,
•«
- vrn
yra n9Qi7QrlPiP
pasižadėję VAzriai
vyčiai at- niais. Per 1 šiuos paskuti- ir gerbiamas.
stovus, didžiame Morri- mis. Laike mišių, visi Sei- L. VYČIU NAUJOS AN'
Iki pasimatymo nius metus jisai buvo se
son viešbutyj,
Walnut mo dalyviai vargoninkai ™SAPSKKICIO
nūs p. Veronikos Vaiče- vykti
piknike!
Šiomis
dienomis
p.
AleRoom,
vidurmiestyj.
kausk
, gyv. 1510 —
gydytojaus paF. R-kas. minarijos
na Steponkevičiutė susir Kaip girdėt, suvažuos (Bendras Choras) giedos
4th St., oundsville, W.
LOŠIMAI
gelbininku.
4 vyrų balsais, “Missa in
Va. užb ė dviejų metu
Dabar Jonui lieka ketu go ir buvo- nuvežta ligoni atstovų iš visų kuopų A- honorem SS Cordis Jesu”, Birželio 21 d., Worcester
inžinierijos kursą West
ri metai teologijos moks nėn. Linkime jai kuogrei- merikoje. Suvažuos ir sve J. Singenberger. Galima ir Providence, Providence;
čių iš tolimos tėvynės
Virginia University ir ta
lo ir po to bus įšventintas čiausiai išsveikti.
Norvvood,
Lietuvos. Taipgi atvyks gauti pas, F. Pustet, 14 Lawrence ir
po priimtas į West Point
į
kunigus.
Manoma,
kad
Norvvoode;
S.
Boston
ne
Birželio 14 d. Švč. Tre Chieagos biznieriai, profe- Barclay St. New York.
Military Academy, kur jis PARAPIJOS PIKNIKAS Vyskupas T. O’Leary jį
užimtas.
liepos 1 d. turi vykti už
skirs į teologijos semina jybės airių parapijos baž sijonalai ir veikėjai. Tai N. Y.
28 d., So. Bos
Pereitą
sekmadienį
lie

siregistruoti.
Muzikai Vargoninkai; tonBirželio
riją Montreale, kur moki nyčioje įvyko kun. Henry gi ar nebus didelis džiaug
ir
Worcester,
Worcestus
sutrukdė
pirmą
para

F. Murphy
primicijos. smas susipažinti su jais?! Solistai, Duetai, Trietai.
Džiaugiamės, kad dar
nosi
kiti
lietuviai
kunigai
ter;
Providence
ir
Lawrenvienas lietuvis gavo progą pijos pikniką.
, v. Pranešame
.. ..
mūsų vyskupijos, būtent, Šiame miestelyje per 5G Visi smagiai ir linksmai Kvartetai ar Grupėmis, ce, Lawrence; Norvvood
įstoti į aukštą Dėdės Sa-;^į®Y?«
kunigai Vasys, Čaplikas, metų tapo įšventintas pir vakarą praleisime, pasi kviečiami dalyvauti Sei neužimtas.
atidėtas
į
šį
sekmadienį,
mo akademiją.
Kavaliauskas, Bakanas ir mas kunigas. Primicijose šoksime.
mo Koncerto programoj Liepos ir rugpiūčio mė
_______
birželio 21 d. Inžinierius Tėvas
Ieva Lukošiūtė,
Jakaitis, Marijonų dalyvavo gausiai ir lietu
Gegužės 27 d. Amerikos J- Beleskas, So. Bostonie- Provincijolas.
viai.
A. Dėdinas. Šokių Reng. Kom. Pirm. ir iš anksto užsiregistruo- nesiuose lošimai bus pa
ti pas Seimo Rengimo Ko- skelbti kitame “DarbininLietuvių klubo nariai, ku- t13’ Perduos garsiakalbiais
misijos narį p. J. Brun- ko” numery,
rie klausėsi lietuvių kai- muzikos j programą. GirŠv. Onos draugijos pik
ŽINUTES
Adv. Antanas Mileris iš
dza, 175 High St. Brook
bos ir rašybos pamokų dft, w,kad Worcesterietes
Kleb. kun. V. Puidokas nikas birželio 7 dieną pui
Worcester
aukoja sidabri
atvažiuos
sulošti
“
volley
lyn, N. Y.
(EAST SIDE)
Lietuvių Atstovybes pa
praleido savaitę Worces- kiai pavyko, gražioje p.
nę
taurę
laimėjusiam
rate1
bąli
”
su
mūsų
merginoJuozas Kudirka,
J. Vaičiulio ūkėje. Drau
talpose, užbaigė šių metų
teryje
kunigų
metinėse
N. A. Lietuvos Vyčių.
Birželio 21 d., Birutės S-gos Centro Pirmininkas
kursą. Klubiečius mokė
i_ L? m^s’ Iš Northamptono at- rekolekcijose,
Šv. Kry gija dėkoja visiems pikni darže,
Jonas Micka, Sekr.
|
važiuos
vienu
ar
dviem
įvyks Moterų Są
ke dalyvavusiems. Dau
Dr. M. Bagdonas.
| bus’ais lietuviai. Yra įtai žiaus kolegijoje.
giausiai pasidarbavo pp. jungos 54 kp. piknikas.
sytos
naujos
grindys
šo

v
Steponkevičienė, Beliokie- Programa bus įvairi. Žai
Birželio 4 dieną įvyko kiams. Kleb. kun. V. Pui
Sekmadienį,
kun. *• nė ir Aguonienė.
dimuose pasižymėję gaus
Amerikos Lietuvių klubo dokas kviečia visus susi Puidokas pakrikštyjo Zig
Į
----------P. A. Sykes ir B. G. Sykes
dovanas. Sąjungietės pa
susirinkimas. Nutarė su rinkti linksmai praleisti mą Laudato, sūnų Zigmo
LIETUVIAI
ADVOKATAI
siuvo
kaldras,
kurias
iš

Mes greenfieldiečiai lin
rengti pikniką liepos 19 vasaros pirmą dieną para ir Minės Laudato.
Ofisas:
SANBORN
BLOCK
kime p. Onutei Miškinytei duos dovanoms. Bus ska RUGPIŪČIO 4, 5 IR 6 DD.
dieną. Išrinko Rengimo pijos pirmame piknike.
W ashington St.
nių valgių ir gėrimų. Įžan
Komisiją.
Pirmadienį, Jurgis Vai- 1J±sn>iUna^,^ui
Norwood, Mass.
ga tik 25c. Bus’ai išva Šiuomi pranešama, jog
vada ir Rūta Dunn priėmė 5? ATni ’
įaimin
Lietuvos Vyčių organiza
Tel. Norwood 0330
Pp. Albertas Ross(?) ir Valteris Kašėta Laimėjo Moterystės Sakramentą dienora.ls apsivedė, laimin- žiuos nuo mokyklos 2:30 cijos 24-asis Seimas įvyks
Gyvenimo Vieta:
Pirmą Dovaną
Kviečia dalyvauti
go ir linksmo gyvenimo. vai.
Ona Pepaitė buvo išvykę
32 WALNUT AVĖ.
mūsų bažnyčioje.
š.
m.
rugpiūčio
(August)
P-nas Jurgelionis yra iš Rengimo Komisija.
į namus Duryea ir West
Tel. Norwood 1020
Westfield Savings Ban
Jurgis Jonas.
4, 5 ir 6 d.d. Providence,
Worcester,
o
p.
Onutė
vie

Pitt^ton, Pa. savaitei a- kas paskelbė piešimo konR. I.
1
tinė, gyveno su savo tėve
tostogų. Sugrįžo birželio testą studentams aukštesVisa
Amerikos
lietuvių
liais 30 Mill St.
15 dieną.
Rap. nioje mokykloje, kad nu
katalikiška visuomenė ypieštų ženklą, kuris būtų
Onutė Miškinytė yra ge Athol, Mass. —L. Vyčių pač vadai, kuriems tik rū
115 Monk St.
vartojamas ant bankos
Birželio 9 d. apsivedė ra ir pavyzdinga lietuvai 10 kp. sudarė vyrų tennis pi mūsų jaunosios kartos Tel. Stoughton — 12-W
uHtiunuių ninuui
rašomųjų popierių. Daly- vvorcesterietis p. Jonas tė iš gerų katalikų tėvų.
kims norėtų žaisti ateitis Amerikoje maloniai STOUGHTON, MASS.
----------vavo 31
kontestantas. F. Jurgelionis su šios ko- (Taigi Worcesterio Šv. Ka- ratelį,
kitų kolonijų rateliais. vra kviečiami dalvvauti
Birželio 6 dieną, 9 vai. Volteris Kašėta, antrame- lonijos lietuvių katalikų zimiero parapija susilau- su
norintieji žaisti, šiame seime. Nes šis sei
ryte šv. mišių išklausė ir tis studentas laimėjo pir- tėvų, p.p. Miškinių dukre- kė geros ir darbščios na- Taigi
prašomi atsišaukti adre mas bus nepaprastas ir
priėmė Moterystės Sakra- mą vietą ir gavo $10.00. le
*“ Onute.
rėš, asmenyj p. Onos Jur- su: Mr. John Budrūnas, tuomi, jog jame dalyvaus
mentą pp. S. Strapakas su Antrą vietą laimėjo sla- Moterystės Sakramentą gelionienės (Miškinytės),
(WRUBLIASKAS)
garbingieji Vyčių įdėjos
p. Prane Kažinskaite. Liu- vas, o trečią vietą užėmė priėmė airių Šv. Trejybės nes jiedu apsigyvena toje 62 Oak St., Athol, Mass. broliai iš Lietuvos — pa LIETUVIS GRABORIUS IR
Šią žinutę parašė p. Vik
dininkais buvo šešios po- lenkas.
par. bažnyčioje. Kun. Pa- parapijoje.
BALSAMUOTOJAS
toras
J. Babilas, L. Vyčių vasarininkų atstovai —Dr.
ros.
___
Valterio ženklas buvo trick J. Meehan atnašavo
1000 WMhingto» St
N. A. Baseball Lygos pir J. Leimonas, “Pavasario” (
Vestuvių bankietas įvy- skydo formoje šešelvaiz- šv. mišias ir suteikė Sa Saldžiausios Širdies V. mininkas.
Federacijos vyriausias va-'
NORWOOD, MASS.
ko 264 Pleasant St. sve- dis
J’i“ (silhouette), kuris pa kramentą.
'Jėzaus draugija smarkiai
das ir adv. J. B. Laučka
TEL. Norwood 1503
tainėje. Dalyvavo jauno rodo stiprią kaimietę, bar Liudininkais buvo Juo- rengiasi
------ savo
-— piknikui,
piknikui.
didelis
Lietuvos
ir
Ameri

Montello Office:
sios ir jaunojo tėvai, gi stančią sėklas lauke. Po zas Miškinis ir Ona D. kuris įvyks sekmadienį, Veiklioje ir stiprioje jau kos jaunimo veikėjas. Sei
10 Intervale St
minės ir pažįstami.
piešiniu
buvo parašas: Jurgelionytė.
‘birželio 21 d., Jono Vai- nystėje yra įrašyta ilga ir me jie laikys paskaitas ir
TEL. Brockton 2005
laiminga senatvė.
Jaunavedžiams, prade- “Dėl Ateities”.
Vestuvių bankietas įvy- čiulio ūkėje.
oficialiai, iškilmingai į-

P-nas Kostantinas Dedynas susižeidė
ranką
miesto darbą - dirbdamas.
Jis yra narys S. Š. V. J.
draugijos. Linkime kuogreičiausiai išsveikti.

NAUJAS KRISTAUS
DARBININKAS

VAŽIUOJA Į LIETUVIŲ
DIEN£

LAWRENCE, MASS.

ALRK. VARGONINKŲ
SĄJUNGOS 25 METU
JUBILIEJINIS SEIMAS

LAUKIAME LRKSA JU
BILIEJINIO SEIMO
ATSTOVI!

ATHOL, MASS. '

WASH1NGTON, D. C.
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LIETUVOS VYČIŲ 24-TAS
SEIMAS

GREENFIELD, MASS.

SPORTININKŲ DĖMESIUI

SYKES & SYKES

LOWE-& POWER, INO.,

EDW. V. WARABOW

-g

D3CREININKKS

Penktadienis, Birželio 19, 1936
ra

Pennsylvanijos Žinios

M.

V?

tautiniais drabužiais apsi
rengęs buvo.
Prakalbomis buvo visi
buvo labai patenkinti.
Dr. J. Leimonas ir adv.
J. Laučka aplankė ir mū
sų mokyklą. Vaikučiams
pasakė kalbas, ragindami
lietuviškai mikytis ir ne
pamiršti savo gražios kal
bos. Vaikeliai svečius pa
sveikino giesmėmis ir su
dainavo kelias patriotiš
kas dainas.

I
I

Vasarinė Ekskursija

Išvedu

iTennis ir Volley Bali, ir
tas viskas dovanai.
O ką-gi kalbėt apie šo
LIETUVIŲ DIENA — kius! Šok kiek tik širdžiai
UHU*
LIEPOS 4 D.
patinka, tyrame ore, prie
Pereitą savaitę skaitė geros muzikos.
me Drauge, Garse ir Dar Visi į šią nepaprastą
bininke apie Lietuvių Die metinę iškilmę!
Išplaukia 3 New Yorko
Rengėjos. i
ną. Buvo rašyta, kad šiais
LIEPOS-JULY 1, 1936
metais ši diena bus daug
Modcrniikam motorlaivį
GRĮŽO
skirtingesnė, nes bus to
Mūsų Seminaristai, klie
kių įvairumų ir pamargirikas
Juozas Gaudinskas;
nimų kokių dar ikišiol ne
studentai,
Jonas Gibas ir
buvo. Taigi liaudis pradė Geg. 30 d. — Kaip kas
Antanas Supienius, praei NEW YORK — KLAIPĖDA
jo žingeidauti ir klausti: met, taip ir šįmet atlaiky
tą penktadienį, grįžo va
(Per Gothenburg-StockMmą)
Kas tokio naujo galės ten ta šv. Mišios ir gegužinės
saros
atostogoms.
pamaldos kapinyne.
Ii Nev Yorko į Gotbenburją kdioat
būti?
Klier. J. Gaudinskas jau ! tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
Geg. 30-31 dd. — Para
Žingeidu visiems suži pijos piknikas. Oras pasitapo įšvęstas subdiakonu presiniu traukiniu keleiviai vyks per
ir Lietuvai draugingą Švediją
not tas visas keistenybes. faįg g^n baltokas“. visgi
26-tą dieną gegužės, su iš gražiąją
(6 vaL laiko) į Stockoolmą. Iš Stockkilmingomis apeigo mis bolmo puošniuoju gairlaiviu “MARIE
Prašom pasiklausyt: pir- ūpas buvo geras. Daug
HOLM" tiesiog į Klaipėdą. Kelionės
diecezijos seminarij oje. laikas
ma, iš daugumos apylin- biznierių atsilankė. Be24 valndos.
•
Vyskupas Lamb įšventino Ekskursiją
kių parapijų vaikučiai pa-!rods liko gražaus pelno,
vadovaus p. VI.
net penkiasdešimts klieri Mučinskas, Švedų Amerikos Li
rodys savo gabumus gra- į Geg. 31 d. — Gegužinė
kų subdiekonais.
nijos lietuvių skyriaus vedėjas.
šiomis dainomis, įvairiais procesija ir apvainikaviEkskiursiją užgyrė Lietuvią Laivakor
šokiais ir nepaprastais mas Panelės Švenčiausios,
čių Agentų Sąjunga Amerikoje
NESUSPĖJO
driliais; antras: bus Amą- Visi mokyklos vaikučiai
Gaila, kad viršminėti KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKQ
torų Kontestas į kurį giedojo litaniją
uraniją dalyvauaaiyvaumūsų seminaristai negalė- I DROTTNINGHOLM ........... Liepos 11
kiekvienas galės stoti irjai}t procesijoj. Abu kuni.. Liepos 25
jo parvažiuoti ankščiau «kipsholm
t KUNGSHOLM
laimėti dideles dovanas, i karas, taip pat dalyvavo,
Rugpjūčio
18
keliomis dienomis ir daly DROTTNINGHOLM .. RugpiuSo 27
Tas kontestas atdaras dėl prisidėjo ir didžiosios so-;
vauti kunigo J. SukeviPlatesnių žinių suteiks ir parduos
jaunų ir senų, didelių ir dalietės.
čiaus primicijose.
laivakortes visi miksų autorizuoti lai
mažų. Todėl visi Pitts- Apvainikavimas įvyko lau
Dabar turime tris klie vakorčių agentai ir visos š. A. L. raš
burghiečiai prašomi reng ke. Viduj gi aštunto sky
rikus mūsų parapijoje. tinės.
Ateinančiais metais gal swedish american line
tis į tą kontestą, kad ga riaus mergaitės, vaiku-!
turėsime daugiau, nes ke- 171 Bo>kton su Boston’ Masslėtumėt laimėti dovanas. čiams _giedant “Nešk gėli kiti jauni studentai ma----------------------------------Trečia: nepaprastas Bin- i les puikiausias”, nešė Ma- j klausytojų ausis,
go, beveik
kiekvienas rijai savo puikiausias gė- 3. Olandai — fŠokis, ku- ivv iri i ui y ki\vnviiuun miose vietose bei namuo- no imti kvotimus (egza Klebonas pasirūpino įtai
minus) įstojimui į Semi syti mūsų jaunimui tennis
se.
gaus dovaną, kuris tik les ir sudėjo jos garbei, rį 2-ro ir 3-čio skyr. vaicourt’ą. Labai gražiai įtai
ant altoriaus. Toliau dide- I kučiai- išpildė.
Jų kostiuNėra jokios abejonės, nariją.
I
-—
1OBe visų žaidimų bus ga-ĮU
įspūdį darė šv Vardo mai visiems
sytas ir aptvertas vieline
patiko.
kad visi ekskursantai pari
i
tvora. Bet vieną naktį,
Antradienį, 9 d. birželio, sivežė daugybę neišdildoPROCESIJA
Įima pasigerėti gamtos‘i berniukų ir altaristų pa- 4. Vainikuoti lankeliai—
pereitą
savaitę, tūli pikta
drilius,
5-to
ir
6-to
skyr.
didžiai gerb. ir mylimo mų atsiminimų. Tikrai ši
-rnžvhe beselių
Seselių ūkėi
aktas
Svc. JePereitą
sekmadienį
mū dariai nulupo ir išvertė
grozybe
ukej. Ten
ien siaukojimo
girdžiai>
o sodaliečių
mergaitės ritmiškai atli klebono kunigo daktaro mokslinė ekskursija buvo sų bažnyčioje buvo apvai
yra graži žole, daug vie- pasįaukojįmo aktas Man ko.
beveik visą tvorą. Polici
Končiaus pastangomis ir kaip iš dangaus duota,
kščiota Dievo Kūno Šven ja ieško piktadarių.
tos pasėdėti, pasilsėti, to- jaį Gerb. kleb. pasakė pri- 5. Ūkininkai — 7-to sky vadovyste, 17
aštunto
Ačiū gerb. klebonui už
li nuo miesto ūžimo ir taikintą toms iškilmėms riaus berniukai gardžiai skyriaus mokiniai ir 5 se- jo malonų ir nenuilstantį tė su procesija. Iškilmin
Birželio 11-tą dieną, ku
gas šv. mišias laikė kleb.
dulkių. Jaunimui bus ga- pamokslą.
visus prijuokino su juo sutes mokytojos nuvyko pasišventimą!
nigas
J. SukevicŠus grįžo
kun. J. Karalius. Asista
Įima pažaisti Basket Bali, Birželio 7 d. — Mokslo kinga daina, “Sens Ka Washingtonan.
į
Philadelphia
užimti jam
vo: kun. Degutis — diako
“ Metų Užbaigimo Progra- zys”, o dar labiau kuomet
Ekskursijos eiga —
nu; klierikas Gaudinskas skirtą vietą pas kun. J.
. ma. Parapijos salė buvo pašoko savo ‘barn dance’.
Trumpas
sustojim a s
—
subdiakonu; tvarkė a- Čepukaitį, šv? Andriejaus
Buvo iššaukti antru kartu Harrisburge, f£ur klebo
ir tarnavo klieri parapijoje;'
’ ' nas atlaikė Mišias šv. Pa SVEČIAI“ IšLIETUVOS peigas
svečiai .Kunigai daly- šokti.
kai Gibas ir Šiupeniūs. ’
Du lietusiai, Vladas Pe
vavo: Kun. Matulaitis, St. 6. Pavasario gėlelės — triko katedroje ir kur Mt.
Procesijoje
dalyvavo
travičius
ir Jeronimas GaClair, Pa.; Kun. Česna, Šokis, kurį klasiškai atli
aplankė Ketvirtadienį, birželio mūsų mokyklos vaikeliai, j tavynas užbaigė ShenanSVARBŪS PRANEŠIMAS Mahan»y fSty, Pa.; K..n~ ko 4-to ir 5-to skyr. mer Karmeliečiai
Pennsylvanijos sosti n ę; 11-tą dieną, atvažiavo Į Esame labai dėkingi
, .
mūsų dorio katalikišk augštesAmerikos Lietuvių Ka- Struckus,
Eynon, Pa.: gaitės.
pervažiavimas istorinį ka- Shenadorį svečiai iš Lie-į parapijos Seselėms, ku-’nę mokyklą ir t vo apdo7. Tėtės Liurka — Reci- pinyną ir militarinį parką tuvos, Dr. Juozas Leimotalikų Studentų ir Profesi- Fullt Norbutas, Fraekvilrios taip gražiai prirengėJ vanoti auksiniai,_____
medalijonalų Sąjungos Centro £ P*-i Kun. Daumantas, tacija. Išpildė jį Klemen-' Gettysburge; žvalgimai ir nas ir adv. J. Laučka.
vaikelius
ir
labai
puikiai
kais
už
pasižymėjimą
mo
Valdyba šiuomi praneša, Girardville, Pa. Scenos sas Kunsaitis. Graži atei sustojimai Washingtone.
gėlėmis
papuošė altorius. ksle.
Tą
vakarą
airių
mokyk,kad, ei.
j
4. ir tProfesijų>
f ••
dekoracijos
naujos
tis tam, kuris moka taip
Studentų
ir originJalės. buvo
Lengvu
ir vaidinti.
Washingtone aplankyta los svetainėje susirinko
Penktadienio
vaka
re
renKuuuemu
viraro
nalų Seimas įvyks s. m. rįmtu turiniu paįvairinta 8. Skambūs 7-to ir 8-to šie žymieji namai, vai- daugumas mūsų Shenan- i IR DAR ŠIS TAS —
par. vikaras kun.
mokyklos svetaineLiepos (July) 7 ir 8 d. įr įdomi programa neap- skyr. choro balsai links-, džios ir istorinės svarbos dorio lietuvių pasiklausy- .Mūsų
Destis
praeitą
šeštaį
e
žmones
linksmai pralei
Degutis praeitą šeštai ti prakalbų mūsų gerbia- A.di
(antradienį ir trečiadienį), vylė nė vieno, gi tobulas mino klausytojus gražio- j vietos:
« simin.ri- do vakarėli, žaiždami su
Marian a p o 1 i ss College, ir artistinis vaikučių vai- mis lietuviškomis liaudies 1. Katalikų Universite- mų svečių. Jie netiktai la- Į dienį, grįžo iš Seminari- << kornais”. Vakarėlio ren
Thompson, Conn.
dinimas ir jų švelnus ir dainelėmis, “Cyru vyru”, tas; 2. Nationalė Pagar- bai įdomiai kalbėjo, bet 1 jos, kurioje Jis praleido gėjos buvo A. Syvienė, M.
Seime dalyvaus atvykę į j malonus dainavimas žavė- “Kaitink, šviesi saulutė”, bos Vieta (National Shri- net turėjo atsivežę rank- vieną savaitę rekolekcijo Gaubienė ir A. Račkaus
“Pavasriui auštant” ir an ne); 3. Pranciškonų Vie- darbių parodą. Visi įdo- se.Jonas Janulevičius par kaitė.
Ameriką Garbingieji Lie JO visus.
Programa prasidėjo su gliškai: “Waltz of the nuolynas; 4. Sostinė; 5. mavosi ir gėrėjosi Lietutuvos Pavasarininkai sve
juokinga
komedija, “Pui Flowers” — Tschaikows- Congressional Knygynas;}vos jaunimo dirbiniais. važiavo iš Marianapolio Profesioualal, biznieriai, pramoninkai,
čiai — Dr. J. Leimonas ir
Teismo j Taipgi jie mums parodė Kolegijos pas savo tėve kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai
Adv. J. Laučka, kurie taip kus Suėjimas”, kurį 7-to ky, “Stars and Stripes 6. Aukščiausiojo
Rūmai; 7. Smithsonian judamus paveikslus — lius vasaros atostogoms. verti skaitytojų paramos.
mergaitės dailiai su Forever” — Sousa.
pat laikys paskaitas Sei skyr.
vaidino. Čionais nuliūdi 9. Ši įdomi programa Institutas; 8. Lincoln’o Lietuvą ir Jos grožį; iškil- Keli metai atgal mūsų • Visi gursinkitės “Darbininke”.
mo dalyviams. Be to, bus mui nebuvo vietos.
Paminklas; 9. Washing- mingas apeigas prie Danepaprastai
įdomios ir 2. “Dievo Darželis” — užsibaigė su pirmo skyr. ton’o
Monumentas; 10. riaus - Girėno paminklo;
svarbios Seimo sesijos ir muzikalis veikalas. Pers vaikučių “Toy Brigade”. Arlington Kapinynas.
1 Lietuvos žymų rašytojų
PIKNIKŲ RENGĖJAMS
Puošniais
kostiumais
ap

programos.
tatymas nurodė kaip dar sirengę mažyčiai labai vy Baigiančioji klasė lieka j —Jakštą; ir apie Ameri
Visi Amerikos Lietuviai žininkė augindama gėles
si labai dėkinga ponams kos lietuvius, Chicagoje.
kusiai
išpildė
savo
dalį
katalikai — Dvasios Va negalėtų jas taip gražias
Koons, Lubinskui, Akelai Vakarėlyje dalyva v o
čiui ir gerb. klebonui už mūsų parapijos choras ir j
dai, profesijonalai, visuo užauginti, jei neateitų jai programe.
menės vadai, alumnai, stu į pagalbą Dievas, kuris Nurodęs išminties reika nuvežimą Washingtonan. sudainavo kelioliką gražių
“Išmintis Ypačiai jie yra dėkingi dainų, kurios svečiams la
dentavęs) ir tt. visose A- •Pavasarį, Spindulį ir vis lingumą, jog
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie
ką
kas
reikalinga
gėlereikalinga
jauniems,
o pa- gerb. klebonui už apsiėmi bai patiko. Gražų įspūdį tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
merikos lietuvių kolonijo
~--Z. Užtat Jam pareika- sigė r ė j i m a s
senesnie- mą, visą dirigavimą tos padarė, nes choristes bu daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu
se, kurie yra susirūpinę ems.
| lavus,
ji privalo duoti siems” rytmetiniame , pa sunkios kelionės — reikė vo pasipuošusios tauti
mūsų tautos ateitimi, yrai(gražiausias
j rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir
gėles jo gar mokinime bažnyčioje, va jo, neskaitant savo pilną niais drabužiais.
nuoširdžiai kviečiami da-į
Svečiai tuomi labai gė jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo
bei: “Palaimintas, kurs kare klebonas ragino bai berniukų mašiną, lydėt
lyvauti šiame nepaprasta duoda, nes bus daugiau giančią klasę, kad ji būtų kitas 3 mašinas netik rėjosi ir pagyrė mūsų dame papiginta kaina.
me iškilmingame lietuvių priduota”. Spalvuotos gė visuomet dėkinga tiems, vieškelyje, bet kas keb jaunimą, nes jie suvirš 40
“DARBININKAS”
katalikų šviesuomenės su lės sudarė puikų vaizdą, o kurie kokiu nors būdu pri liausiai per tirštąjį sosti vietų aplankę, bet She366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
važiavime.
malonūs soliščių bei cho sidėjo prie jų gerovės ir nės “traffic”; prie to dar nandorio choras buvęs >
Centro Valdyba. risčių dainavimas kuteno išauklėjimo.
Rap. vedžiojo, teikdamas įdo- pirmas, kuris taip gražiai

PinSBURGH, PA.

■pi

MOUNT CARMEL, PA.

185 MYLIU EKSKURSIJA m-us fak?s’ i™“08*8
Į WASHINGTONĄ

•v

SHENANDOAH, PA.

STUDENTO ĮMESI
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i
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Pranešimas

I New i
/Engiand
: COKE

i

PASIRAŠYDAMI APDRAUDOS KONTRAKTĄ DĖL NEW ENGLAND COKE ANG
LIŲ, ir DABAR paimdami 2 tonų koksų, tuomi apsidrausite ateinančiai žiemai žemiau
sia koksų kaina.
Pasirašydami kontraktą su mumis, tamstos turėsite pilną užtikrinimą, kad angliai bus
pristatyti kitai žiemai greitai, atsargiai ir žemiausia kaina.

SKYRIAI:
Brighton 314 Wwh.

BATCHELDER VVHIT^EMORE
834 Massachussetts Avė, Boston
TsL HIGhlands 1920
I

AL0 enqn-3108

Cambridge 4 Brattle

KIRklnd-6890

Charlestawn 161 Medford

CHAston-0086

Dorchester 346 Talbot av.

GEN eva-1350
lULtettOO

Malden 60 Ploasant

Pašaukite

I

Norwood J69 Lenox

NORwood-0764

Boslindale 6 Corinth

>AJlkway-3900

Roslindale 6 Corinth

»ABkW-4310

lozbory 99 Wamn

HiaUndM4&0

80U Im-1830
South Bocton 463 Broadwng
fcemrtive Office 884 Mass. av. HIGMnd*1930

lighte Suadayi Solidari

KMf mcre-1100

*

Penk^diettis, Birželio 19, 1936

8.

DARBININKAS
v

SERGA

žinišką pikniką Lietuvių mutinė
kliasa Junior
Žymi darbuotoja ir bu Švč. Trejybės par. naudai. High diplomus. Sveikina
vusi Vyčių pirmininkė E- Įvyks dideliame Charter me ir linkime mūsų jauni
leonora Kepalaitė serga Oak Park’e, West Hart mui siekti augščiausius
Fairmount ligoninėje. ’Ri- ford. Piknikas prasidės mokslus.
rėjo operaciją, Sveikata nuo pietų. Bus šokiai, mu-.
bes raštininkas Secretary eina geryn, Linkime kuo zikos ir tt. Bus ir sportas,
ke, lietuvių parke Union; kun. d-ras Ražaitis.
___
Lietuvaitė, slaugė VyšCity, birželio 7, 1936. Šie' Tad iki kitam sykiui.
of Statė dr. Jonas Satti. greičiausiai pasveikti ir kaip bėgimai,
baseball ir
asmenys laimėjo: John
Sudie!
Akstinas. Taipgi kalbėjo draugijos grįžti vėl j visuomeninį tt. Taigi lietuviai hartfor- niauskaitė, kuri buvo žaidiečiai, visi atvažiuokite į
pritrenkta, dabar sveiSekmadienį, gegužės 31 Stokes No. 6178; A. Ra
C.L.C. pirmininkas Juozas darbą.
kauskas
No.
3548;
Tony!
parapijos
pikniką,
ksta
Cedar
Crast Sanatod. mūsų gerb. klebonas
savo t
______ _
_ '*
~ '
GRADUATION fIŠKIL----- čižauskas. Vakaro vedėju
KRIKŠTAI
Allelton
No.
2525;
F.
Ra

Kiekvienas lietuvis ir lie- rijoj,
Ji gerai atrodo,
kun. V. P. Karkauskas iš
MES VVATERBURY
_ —’ l buvo Leonas Mašiotas, ku
Šv. Onos parapijos baž tuvaitė fturėtų
"
’
_
_
sakyklos
pranešė labai manauskas N. 4616; Stetą
dieną
Džiaugiamės,
kad ji išliko
Birželio 14, įvyko 25-sis ris sumaniai ir gyvai vedė nyčioje tapo apkrikštyti:
skaudžią žinią, būtent, ve Box 565 Oakville No. iš eilės metinis Šv. Juoza programą.
pasirodyti tenais. Man te- gyva. Ji yra smarki lietu
1. Juozas Balutis, sūnus ko girdėti, kad atvažiuos į vaite, ilgai darbavosi ConM. Balanda No. po par. mokyklos užbaigi
kad J. M. Vyskupo, jis y- 8476;
Dalyvavo daug profesi-; Juozo ir Alenos (Kondrora paskirtas klebonu į Šv. 4224 ir Joseph G. White mas. Šįmet baigė mokslus
daug lietuvių iš Waterbu- necticut Lithuanian CaAntano parapiją, Anso- Portland, Conn. No. 3511. i 37 mergaitės ir 34 berniu jonalų, kaip tai: daktarai taitės) Balučių. Krikšto ry ir kitų nuėstų. Atva- tholics draugijoj. Ji jau
nia, Conn. Pranešė, kad ’ Visi laimėtojai gali gau- kai. Tai gražus būrelis. Colney ir Hill-Aukštakal- tėvai buvo Adomas ir An
už savaitės laiko apleidžia ti dovanas Šy. Juozapo Iškilmės buvo bažnyčioje. niai, advokatas Povilaitis, gelė Kondrotavičiai. 2. Jo- nesigailėsite. “■ Klebonas treti metai dirba Cedar
Šv. Kazimiero parapija, par. klebonijoje, 46 Con- Kun. Dr. Ražaitis iš Lie-j aldermonas Bendleris ir anną, duktė Juozo ir Onos kunigas Ambotas nuošir Crest Sanatorijoj, Newinkurioje klebonavo per 21 gress Avenue, Waterbury. tuvos sakė labai gražų pa- kiti. Dalyvavo ir kunigai Petronių. Krikšto tėvai džiai kviečia visus Conn. gton.
__ Valan__ ~ Gauronskay,
‘ , Ražaitis ir buvo Jurgis Stanionis ir Valstybės lietuvius į šį
metus. Labai nuoširdžiai
mokslą. ____
Kleb. kun.
Hartford High School
MUSŲ ŽINIALES
parapijos pikniką.
atsisveikino su visais pa
tiejus ‘ įteikė diplomus. Gripas.
Kripas; Visi bei visos Ona Petronis.
baseball rately yra vienas
rapijiečiais.
Penktadienį, birželio 19, Bažnvčia buvo pilna žmo- džiaugėsi programa ir tik-j
Bažnyčioje užviešpatavo 8:00 vai. vakare, vyčių nių. Palaiminimą su Švč. tai gali pagirti komisiją,
ŠV. JONO DRAUGIJOS (o gal ir daugiau) lietuvis
vaikinas, tai Kazlauskas.
lyg gedulas. Visi žmonės klube įvyks Federacijos suteikė kun. Dr. A. Bru kuri taip gražiai darbavo
PIKNIKAS
pradėjo verkti ir apgai 22-jo skyriaus labai svar žas; asistavo kunigai Kar si. Dabar visi laukiame JUNIOR HIGH GRADUSekmadienį, birželio 7 d. Jisai gerai pasirodė kada
grūmėsi su New
lestauti. Gaila, bet toks bus susirinkimas. Anuo tonas ir Kripas. Prie alto milžiniškos
ANTŲ VAIDINIMAS lietuvių darže, Glastonbu- Harford
D
.
Olimpiados,
patvarkymas yra J. M. syk į Fed įstojo sekančios riaus dar buvo ' šie kuni kuri įvyks Lake CompounBirželio 11, vakare, Švč. ry, Conn., įvyko Šv. Jono Britam High.
Vyskupo ir mes turime
gai:
Karkauskas,
Ražai

draugijos piknikas. Buvo
draugijos: Rūtos, Šv. Oce, Bristol.
sutikti.
tis (svečias iš Lietuvos), Hartford išlaimėjo tro- Trejybės parapijos moky susirinkę daug žmonių iš
nos,
Susivienymo
11-ta
ir
Per 21 metus kun. V. P.
Gradeckas ir Gauronskas. phy, o kiti miestai gavo; klos „salęje lietuvių kata Hartfordo ir apylinkių.
91-ma
kp.,
Darbininkai,
likų Junior High School
Karkauskas yra labai
Šie mokiniai gavo dova
daug pasidarbavęs šioje Vyčiai ir Choras, šiuom nas : augščiausios pagar- individual dovaras, bū graduantai-ės gabioje mū Žmonės sau linksmai vaik-1 Sekmadienį, birželio 21
parapijoje. Jo pastango kart lauksime atstovų ir bos Edna Lazdauskaitė, tent, Hartfordas, New Ha-j sų lietuvaičių Seselių va stmejo ir bendrai džiaugė- d Dark Lan‘į T-JkrainiO’“
mis ir sumanumu nupirk iš Marijos Mergelių, Šv. Rita
Austrą, Vincentas ven> Waterbury, Bridge
Bridge- dovystėje, atliko tikrai si gražiu paupiu, sveiku jį parke įvyks New Jerklasiškai gražų veikalą
ta graži bažnyčia, atre Vardo, Studentų, Gyvojo Mačiulis ir Viktoras Pet- port ir Bristol.
oru’“
. _ .
sey Parapijinių Chorų Sąmontuota ir visa bažny Rožančiaus, Apaštalystės rauskas. Pagarbos moki- Teko girdėti, kad neužil- “Paauksuotas Jaunimas”. Teko girdėti, kad nema- jungos Išvažiavimas. Pra
čios nuosavybė gerai su Maldos, Tretininkų ir kitų niai: Antanas Pečiukonis, go prisirašys jaunimo bū- Tai vertimas iš anglų kal šai pelno liko draugijos džia 12 vidudienį; šokiai
tvarkyta. Šios paraDijos kat. draugijų.
Elena Karinauskaitė, Lu- i relis iš Stamford, Connec- bos. Vaidino šie graduan reikalams. Diena buvo pui- prasidės 2:30 vai. po pietai-ės: Leonas Visminas, ki piknikui.
savastis yra paminklas ,
tų. Gros populiariškas orcė
Krivinskaitė,
Ksaveras
ticut.
Galėtų
prisirašyti
Karandaitė, A. Ra
kun. V. P. Karkausko dar Birželio 7 d., Linden Griška, Genovaitė Lusas,
miestų
kaiD
tai:
Nauga- Elena
Vieta gana didelė ir gra- kestras.
Parke, Union City, įvyko Elena Karčiauskaitė, Ste- tuck? Union City, Torring- kauskas, P. Marčiulionis,
bų.
ži,
visai prie Connecticut
Programoj dalyvaus šių
Visuomet buvo linksmo labai skaitlingas ir tikrai Skak§“nėlė°Ki tOn- Ma"cheste>-' P°<luo- E. Bartusevičiūtė, G. Am- upės.
Istorinio
potvynio
botaitė, Ona Slifkaitė, T.
parapijų chorai: Šv. Ceci
būdo, pasiryžęs kiekvie pasekmingas
parapij o s KaiusKaite, .reuroneie įsaiir kitu
metu
tas
parkas
buv
už

Labanauskaitė,
S.
šruplijos
Choras, prie Šv. Ka
noj valandoj kiekvienam piknikas, kuriame dalyva
lietas,
bet,
matyti,
lietu

šas,
Vincas
Baltas
ir
Jo

zimiero
parapijos iš Papatarnauti, daug miela- vo choras, Melodians ra Juoiapina Miket ir Stasys „Svetimtaučiai kalbėtoja)
nas
Bagdis.
Programos
viai
jau
pataisė
ir
pageri

terson, N. J. vad. muz. V.
širdingų darbų yra nuvei dio orkestras, dvasios va Abromaitis. Geriausi mo- ; ls£y^e
Jr ya5,m0
vedėja
buvo
Juzefina
MaJustui;
Šv. Onos iš Jersey
nimus
padarė.
Tik
keliu

kęs. Daug dirbo tautos la dai, profesijonalai, biznie kiniai lietuvių
kalboje: jaunimą laikytis katalikyL_____________
i
lišauskaitė.
Visi
bei
visos
City,
vad.
muz. A. Kakas biskį ankštas ir labai
bui ir aukomis neatsiliko riai ir tūkstantinė minia Genovaitė Lusas ir Pran- bės ir būti ištikimais Die
puikiausiai
atliko
savo
ro

mynskui
;
Birutės
choras
nuo visų labdaringų dar i mūsų gražiosios visuome tiška Elinskaitė.
smėlėtas. Reikėtų pasirū
vo ir Tėvynės vaikais.
bų.
\
Sveikinam naujus gra- Sveikinam CLC draugiją les. Mane ištikrųjų stebi pinti gauti vartoto alie iš Linden, N. J., vad. muz.
nės.
kaip jie ir jos savo il jaus nuo Highway Depart- A. Stanšauskui; S. D. Mo
Buvo didis jaunimo my
duantus-es ir linkim jiems ir linkime jai ilgai bujoti. Į no
gas
roles taip gerai atsi ment ir aplieti. Tada ir tinos iš Harrison - Kearlėtojas. Užtat ir jaunimas Mūsų gerasis klebonas bei joms prasimušti kuominė
ir taip aiškiai ir pui
ny, vad. muz. P. Hodeliui;
mylėjo kųn. V. P. Karkau- kun. J. Valantiejus, vie augščiausiai moksle. Ger
kiai vartojo lietuvių kal keliukas būtų geresnis ir Šv. Cecilijos Choras iš
ską, nes jo pastangomis šai pranešė, kad ateityje biamas Klebonas per iškil
tos nedemtos dulkės taip Newark, N. J. vad. muz.
bą.
buvo suorganizuotas bas energingasis kun. E. Gra- mes priėmė nuo gerb. aPats veikalas įrodė jog nekibtų. Gera vieta “shoe- A, Staųšauskui; Šv. Petro
ketball ratelis..kuris pla deckis darbuosis su vy- lumnu stambią dovaną dėl
‘
~
NOVENA PASISEKĖ auksas he viskas. Iškeltas shineriąms’.
čiai išgarsino liėtevių var
mokyklos.
Visgi
džiaugiuos
nuvazia1
dą svetimta.^
’
tarpį.
“
^
choru
;
?J
nde
?!
a
*
s
Šv. Onos parapijos baž buvo garbingumas, dora,
gtų
tarpe.
Kun. V. r ^Karkauskas Federacija ir Mokykloje,
nyčioje per 9 dienas buvo gražus šeimyniškas gyve vęs su kunigu Ambotu ir J. Žilevičiui,
pamatyti, kad lietuviai Jungtinį chorą vadovaus
savo malohiu būdu įsigy- 0 švelnutis kun. _B. Gau- CONNECTICUT LITH- novena prie šv. Antano. nimas ir tt.
UANIAN
CATHOLICS
ugų
tarpe
sveronskas,
su
šv.
Vardo,
!
Ją
vedė
pats
klebonas
ku

Žmonių
atsilankė
nepermoka sueiti ir gražiai, komp. J. Žilevičius. Dainų
jo daug
BANKIETAS
nigas S. Stonis. Savo iš daugiausia. Buvo ir jauni draugiškai ir lietuviškai programa prasidės 5 va
kurie lankė Marijos Mergelių ir kitotimtauči
Tai ketvirtas iš eilės Ct. kalbingais pamokslais, ve- mo.
mūsų ba yčią.
;se kat. draugijose, Linki
pasilinksminti. Vienas ki landą. Sportas 6 valandą,
Po vaidinimo kalbėio tas paįvairina dienos pro kaip tai: bulvių rinkimas,
katalikų
jaunimo pergalės dejas sutraukė, ypatingai
Visi arapiiiečiai linki me gerų sėkmių!
i
-victory bankietas. Tai bu- prie galo, daug žmonių. kleb. kun. J. Ambotas. Ji gramą savo “kraštutinu pajaus valgimas, bėgimas
ebonui geriausių j
ys •
sėkmių naujoje parapijo- 1 Šiomis dienomis čia at-įvo Waterbury, Hotel
— • - EI—. Visi
dvasios at- sai aiškino veikalo turini
. džiaugiasi
.
ir kiti. Už lai
je
i vyko bei pas kun. J* va ton birželio 6 vakare Su- sigavimu ir laukia dau ir paskui ragino jaunimą mais”. Bet tai tik išimtis. maišuose,
mėjimą
bus
suteiktos do
svečiuojasi Vilka- Xtoko gražaus jaunimo *iau Panaši^ dvasios Pra prie darbo ir mokslo ir įSekmadienį birželio 7jlantiejų
vanos. Įžanga suaugusiam
• i .v, .
į,
.
..
_
, sirinKO gražaus
jaunimo 7 ~
LIETUVIU JUNIOR
vertinimo tėvelių pasiaud. susilaukėme naujo kle- viskio Seminarijos prote- | g yj
valstybės
HIGH SCHOOL GRADU- tik 25c.
koiimą dėl jų.
bono kun M. Pankaus; sonus kun d-ras Ražaitis. miest j buvo
je 150
Kviečia N.J.P.C. Sąjunga.
TION
Mažos mergaitės ir keli
Kuns kviete visus parapi- Sveikiname!
asmenų Vakarienė buvo*
* SHOVER PARTY”
lipeins įi nao-plha
..- r. ia j
DU • Geros šv. Onos paraDi berniukai Dašoko lietuviš Pereito sekmadienio va
jiečius
pagelbą dirbti
dirbti i
-. asmenų.
.
i-xį vaKanene
MARY” GREIT
Buvo
ir
gražių
4
šioje parapijoje.
| ®lr“110u14 Į parapijos karališka.
ką šokį. Paskui graduan karą. mokyklos salėje, Šv. “QUEEN
jos
paratijonės,
matyda

PERPLAUKĖ
Kun. M. Pankus atvyko mokyklą baigė 71 jaunuo-i kalbelių, kurias pasakė mos, kad naujai atvažia tai-ės savo uniformose Trejvbės parapijinės mo
iš Bridgeport, Conn., kur
Prie gražių bažny- kunigai —■ Valantiejus ir vusiam klebonui yra daug pasirodė ir padainavo. Ci kyklos aštuntasis skyrius The Cunard White Star
išbuvo klebonu 25 metus. | tinių apeigų, diplomus iš- Gradeckas,, leitenantas - trūkumų klebonijoje, su ną Slifkaitė gabiai ir gra iškėlė puikų baliuką - va Line gavo kablegramą iš
J. Valantie- gubernatorius
ir Water- rengė birželio 13 d. “sho- žiai pasakė atsisveikini karienę dėl baigiančiojo 9 Liverpool ofiso, kad kelei
Sveikiname naują klebo- dalino kun. J
x
pamokslą^ būry miesto majoras Pra- wer party”. Duosnios Jer- mo kalbą. Paskui sugiedo skyriaus arba taip vadi viai, kurie iš New Yorko
ną ir linkime Dievo palai- jus, ro jjautrų
—x
su “Queen Mary” laivu iš
mos dirbti šioje parapijo pasakė iš Lietuvos svečias nas Hayesų Conn. Valsty- sietės prinešė gausių visojo Lietuvos himną ir visi namojo
Junior High plaukė birželio 5, 10:30
je.
Dulkė.
kių gražių ir brangių do bei visos linksmai skirs School graduantu. Buvo vai. prieš piet, pasiekė
vanų ir patiekė klebonui tėsi namon.
______
gražių kalbų ir linkėjimų Varšuvą birželio 12-tą d.
kun. S. Stoniui. Klebonas
MALONI ŽINUTE
vieni kitiems, o devintojo anksti iš ryto. Queen Maatsidėkodamas ger a d a- Aną dieną teko man gir- skyriaus paliko nemaža’ ry padarė kelionę mažiau
rėms, įteikė joms dovanė’ kad'
‘'
kad Wethersfield
į 7 dienas. Visi keDĖMESIUI
les ir pavaišino. Choristės
į
y^'du teiti" “turto” savo sekėjams, bū- negu
kiviai
T ’
tent,
aštuntam
skyriui,
leiviai
labai
patenkinti
Iš priežasties vietinių
šia ,proga
kele- i viai mokytojai.
—
- mok.
. _- !•_padainavo
Tai
MOVI____ ____ I
Seserys lietuvaitės gražiai ^aT kelione, taip ir pakatalikiškų draugijų ben- ■
^„d,ai,ne!1'l- Sho^r.Par- Babilas ir Viesulaitė... a- patarnavo ir išlavino. Bu- tarnavimu-_________ Skl.
dro išvažiavimo, kuris į-;
ty” labai gerai nusisekė budu iš Norvvood, Mass.
vyks 28 d. šio mėnesio
ir daug gero parapijai at Linkime jiems prasimušti vo dovanų teikimas nuo PARSIDUODA FARMA su
Linden Parke, Union CityJ
nešė. Klebonas labai tuo- ir į kolegijos ar universi aštunto skriaus devinta 180 akrais žemės, 15 gyvulių,
LDS 5-tos kuopos mene-Į
mi
patenkintas. Prie su teto profesorius.
jam. Dvasios vadai, kuni arkliai, 40 vistu, padargui, javai
Kas
norite
atsigerti
gryno,
skanaus
— $4,500, Įmokėti $2,000. C. M.
sinis susirinkimas tapo,
rengimo °shower party”
Mok. Babilas daug pa gai — Ambotas ir Kripas Douglas, Gront Plain, N. Y.
lietuviško
alaus,
tai
atėję
į
tavernos
atkeltas į 21 d. šio mėne
daugiausiai pasidarbavo gelbėjo vietiniam jauni trumpai pakalbėjo. Abudu
(16-19-23)
ar restoranus visuomet reikalaukite
sio, pirmą vai. po pietų,
D.p. Žvirblienė, Jasaitienė. mo basketball rateliui.
džiaugėsi tuo parengimėBROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
Šv. Juozapo par. senos
Kellv, Rainienė. Andriušliu ir ragino jaunimą mo Telefonas: Plaza 1350.
mokyklos kambariuose. į
patenkins.
kevičiutė ir Stulpinaitė.
JUNGTUVES
kytis toliau ir būti ištiki
Visi nariai ir narės pra
Gražu. Garbė rengėjoms
Šiomis dienomis gavome mais alumnais savo mo
šomi pribūti, nes reikės
ir aukotojoms!
kvietimus nuo Dr. MinGraborius ir Balsamuotojas
daug svarbių dalykų aps-j
daugio Mikolainio, kuris kyklai ir bažnyčiai.
423 S. Paca Street
Būrelis
baigiančiųjų
ro

varstyti.
KARNIVALAS
apsives su lietuvaite Olga
BALTIMORE, MD.
Kurie esate skolingi už
Jersey City lietuviai, Berzetyte iš Brooklyno. dos siekia 26. Tai bus pir“Darbininką” malonėkite
norėdami savo parapijai Linkime jaunai lietuviš
ateiti ir atsiteisti, kad
duoti paramos sumanė pa kai porelei laimingai apsi
NATURAL - LAX - HERB TEA
laikraštis nebūtų sulaiky
daryti ant gatvės karna vesti ir Hartforde sukurti
JHsru nori. Uvengti ligas kaip tai: viduriuose garais, votis, galvos
tas.
valą. Karnavalas prasidė lietuviška gražia šeimynė skaudėj
Imi). Salt,, katanj, apendikij, įdegimą, tonsolų, rheumntisJ. Totilas,
jo birželio 15 d. ir baigsis lę. Dr. Mikolainis yra rim mq, nervų ligas, eczemi), Inkstų ligas, kepenų ligas, dantų ligas ir tt.
Telefonas
LDS 5-tos kp. Raštininkas
Thomsono NATURAL - LAX - HERB TEA, tai yra viena
birželio 20 d. Vyksta ant tas lietuvis daktaras — ISVartokite
Worcerter, 5-4334
geriausių pnliuosavimui, iSvalimui ir sutvarklmui pairusių vidurių.
Communipaw Avė ir Svy- chirurgas ir patriotas, ka
Thomsono NATŪRAI. - I.AX - HERB TEA yra sutaisyta i# 12-kos
LAIMĖTOJAI
talikas. Ilgiausių metu ir Natūralių žolynų ir medžių lapų, žiedų, žievių, ir Šaknų, kurie turi
dam Str,
visas minirnlęs druskas Ir Vitaminus, kas yra būtinai reikalinga žmo
Waterbury lietuvių pa-i
Karnavalas
prasideda gražiausio šeimyn i š k o gaus kūnui.
,
NATURAL-T.AX-HERB TEA turi skanų smakų ir kvapn|. Ovaranrapijos kleb. kun. Valan-1 BOSTONO APTEI.rNKRS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė8:00 P. M. kas vakarą. Y- džiaugsmo.
tuojnme už kiekvienų pakelj ir pasekmes. NATURAL - LAX - HERB
tiejus man davė sąrašą tų
Ir Dfatributorins CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
patingai daug publikos tiTEA pakelis prekluoja eOc. Prisiųskite Money Order už SOc., o mes
visų vardų ir pavardžių, restoranams fr alndtam. Saukite: Ded. 1731. '
jums už tai pasiųsime N.L.H.T. Reikalinga Agentų moterų Ir vyrų,
i kimasi paskutinėmis die
ĮSITEMYKITE
geras uždarbis. Rašykite lietuviškai bei angliškai, aš esu Lletuvla
siamieju
pinigų <
.
j nomis. Kviečiame atsilan
kurie išlaimėjo
pinigų
Birželio 28, sekmadieni, John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
pirmame parapijos piknikyti.
hartfordiečiai rengia mil-
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