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Kaunas — Tautininkų
oficiozas “L. A.” džiūgau
ja “seimo” rinkimais. Ra
šo, kad iš “1,062,122 tu
rinčiu teisę balsuoti, bal
savo 756,431”.
Tai gana daug, bet la
bai abejojama, kad tie
skaičiai būtų tikri. Patik
rinti nėra galimybės, nes
Lietuvoje veikia aštri cen
zūra. Be to katalikų laik
raščiai uždaryti, katalikų
veikėjai tautininkų šni
pais apstatyti taip, kad su
jais negalima turėti jokio
susisiekimo. Kaip ten ne
būtų su rinkikų nuošim
čiais, bet tautininkai su
vaidino dar vieną komedi Į
MARIANAPOLIO KOLEGIJOS
DIDIEJI VARTAI,
Iją, kuria prajuokino už
pro
kuriuos
tūkstančiai
lietuvių
suvažiuos
į
Lietuvių
Dieną,
liepoj
4f šiais m.
sienį, o visą Lietuvos išei
viją dar labiau nustatė
prieš tautininkus ir jų re
Anglija Patenkinta Prancūzijos Politika
žimą.
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Mainieriai Pasirašė Sutarti
Su Kasyklų Savininkais

KRUVINI MŪŠIAI PIE
Shenandoah, Pa. — Bir- patį atlyginimą, kurį ga"V
TINĖJE KINIJOJE
želio 20 dieną kietųjų ang-. ligšiol už 8 vai. darbą,
lių kasyklų darbininkai ir j 3. Pilnas patikrinimą
savininkai pasirašė sutar- darbininkų, kad jie pr
Shanghai, Kinija —
Į
tą :_suir taij
Pranešama, kad Pietinėje X.tį_ dviem
J_ 1metam
_____ •_ir
___
X* 'klausytų
_ X teisė unijai,
j • 1
j Hunan provincijos dalyje tartį darbininkai
užtvirtipat
atsiskaityti
i
• įvyko kruvinas susirėmi- no_unijos susirinkime.
_1
—
—
1
---'
------‘
-algų mokesnius unijai pi
mas tarp centralinės vai-: .Balsavimo daviniai pa- likta unijos vadovybei.
džios kariuomenės ir “An- rodo, kad mainierių ats-į 4. United Mine Worker
ti-Japonijos Išganymo ar- tovai ne vienbalsiai prie- j unijos
viršininkams i
mė
naują
sutartį.
mijos”.
i distriktų viršininkams ps
prieš
likta atsakomybė už stre
už
Balsavo
Cantone, politinės tary
kus,
kurie priešintųsi st
327
115.......................................
bos sostinėje, paskelbta District „1
24 tarčiai, ir taipgi uždėl
156
griežta žinių cenzūra. Tai- JąĮstrict 7
bausmę tiems, kurie lau
154
110
gi dabar negaunama iš Distnct 9
STREIKAI DIDĖJA
Londonas — Pirmą kar- minkštėjo. Taigi galimas
yra
įrašytos
žytų
sutartį.
NUBAUSTOS LIETU
ten jokių žinių apie karo Sutartyje
ISPANIJOJE
tą
po
metų
įtemptų
santydaiktas,
kad
greitu
laiku
5.
Padalinimas
darb
šios svarbesnės sąlygos,
VIŲ MOKYTOJOS
veiksmus.
■i
kių Anglija - Prancūzija prasidės naujos derybos
paliktas plačioje formoje
būtent:
Madridas,/Ispanija
—
suėjo
į
glaudesnius
ryšius
“
taikos
klausimu
”
.
6. Keletą mažesnės ver1.
Pradedant
gegužės
Vilnius — Šiomis dieno
Valdžia
pasiuntė
pulkus
Europos
politikos
klausipriimta
pirmą
dieną,
1937
m.
maitės
paragrafų
mis Vilniaus - Trakų aps
I
nieriai dirbs 7 vai. į dieną kaip tai: vedimas knygų
krities Storasta nubaudė ir Prancūzija vieningai
ninku, į Andalusia provin
ir 5 dienas savaitėje, iš- kuris parodytų kasykli
neva už nelegalų vaikų pasireiškė prieš sankcijas
ciją, kur 203)00 darbinin
skyrus 12 Navaičių metuo- stovį.
mokymą buv. Kaniavos Italijai, kas labai patenki
kų išėjo į streiką. Kova Camden, N. J., Birželio
_ ___ se, laike kurių, jei būtų
Tokią tai maždaug su
“Ryto” skaityklos vedėją no Italijos diktatorių Mutarp syndikilistų ir so 24 d.
RCA ^Žanufactu- reikalas darbininkai dirbs tartį priėmė ir pasiraš
Marę šimanskaitę - Mali ssolini. Vokietijos diktaDėl atšilimo iš įvairių cialistų didėja; streikai ring kompanijos darbinin- ® dienas savaitėje.
j darbininkų unija ir kasy
nauskienę, Žagarės so torius Hitler taip pat su- krašto vietų pranešama a- taip pat nesibaigia. Viso kai streikuoja. Unijos vir- 2- Septynių valandų die- klų savininkai dviem mė
džiaus buv. lietuviško vai
pie dažnas audras ir per je šalyje nepasitenkini sininkai sako, kad iš 12,- na Yra darbininkams, ku- tam.
du metu galikų darželio vedėją Stanis RAUDONŲJŲ LIETU kūnijas, kurios pridaro mai.
000 darbininkų, dirbančių rie dirba kompanijos dar-;i Taigi
..per
......................
_
VIŲ
KONGRESAS
bą
kasyklose
arba
viršųma
tikėtis,
kad
anglių
in
lovą Damutytę, Grybašės
tos
kompanijos
dirbtuvė’
nemaža materialinių nuos
PASIBAIGĖ
sodžiaus buv. skaityklos
se, streikuoja 8,250 darbi je ir jfe gauna lygiai tą dustrijoj bus ramu.
tolių žmonėms.
ninkų.
Kompanija
su
vedėją Viktoriją Jasiulystreiklaužių pagelba nori Prancūzijoj Streikai Plečiasi
tę - Valentukevičienę ir Cleveland, Ohio — Rau- Kaip pranešama, paskustreiką sulaužyti, šian
buv. skaityklos vedėją donųjų bolševikų ir neva tinėmis dienomis didžiusocialistų
kongresas
pasiaudra
praslinko
ties
Philadelplįižą, Pa. — Pe- dien tarp streikierių ir DARBO KONFEREN
Teklę
Talkačiauskaitę - baigė, priėmus keletą re- Radviiiškiu. Ledų kruša
Paryžius — Jau mėnu<
reitą antradjįfeni čia prasi streiklaužių įvyko riaušės.
Kuklienę — kiekvieną po
CIJA PASIBAIGĖ
praėjo kaip Prancūzijoj*
200 auks., arba po 21 die Kongreso pačiame įkarš stoty ir miestely išdaužė dėjo Demolęmų Partijos Riaušės kilo kada streik* njn i į r dariMĮr .Pri bu- :
konvencijai
ną, arešto. Be
Marė ši- tyje pasireiškė' raudonųjų
vo
policija
riaušininkus Geneva — Birželio
.ieriai reikalauja pagenn
_ . ..
Javai ir jauni medeliai kandidatų į prezidentus, malšinti. Daugiausiai
manskaitė - Malinauskie tikras noras sukelti revo
nu—
Tarptautinė
Darbo
konti
darbo
sąlygas.
Naujoji
nė dar kaltinama buvo, liuciją Lietuvoje ir Lietu- sunaikinti. Audra atėjo iš I vice - prezidentus, senato kentėjo streikieriai. Poli- ferencija pasibaigė vakar, valdžia jsu soicalistu pre
ir nuslinko rius ir kitokius viršinin eija areštavo 32 asmenis; Konferenciios
kad neva negerbusi Lenkų vą atiduoti Rusijai. Tokią Baisogalos
atstovai 99 mieru Blum priešakyj*
”
kus. Tūkstančiai dalyvau
mintį pravedė Dr. A. Rut- Meškučių link,
Valstybės.
balsais
prieš
15 priėmė bando visokiais būdai:
ja konvencijoje. Al. Smi- 3 streikierius sužeidė. Akauskas, chicagietis. Jam
Taip pat “Slowo” prane pritarė Grigaitis i ---- 1Į Krušos audra žymiai ap tho. Ely ir kitu demokra reštuotuosius paleido už- rezoliuciją, kuria užtikri- į patenkinti streikierių reina darbininkams vienos kalavimus, bet nevyksta
Co. naikino ir Klaipėdos kra tų išėjimas prieš Roose sistačius kauciją.
ša, kad tas pats Storasta Vadinasi, raudoniejiirpasišt Biržeiio m6n. 2 d. die-į• velt
savaitės atostogas su at- : Per kokį laiką buvo kaip
ne tik nepakenkė
nubaudęs Marijampol ė s
Streikieriai ’ reikalauja lyginimu kasmet.
ir sumažėjęs darbininki
metu švarus dangus i Rooseveltui, bet dar la- pripažinti uniją, panaikin
sodžiaus (Rudaminos val T?» Jr?Sat‘ a V’®!
Taipgi
konferencija
prij
judėjimas, bet pastarai
staiga buvo_ užgultais de-.■ biau sustiprino jo pozici ti dirbtuvių uniją, samdy ėmė rezoliuciją, kad stu- siais laikais atsinaujino ii
sčiaus) Stasį Norkūną ir kruvinajam Stalinui.
besu ir atūžė šėlstanti au ją.
ti tik unijistus darbinin dijuotų nedarbą ir jo prie- streikierių skaičius kasPetronėlę Norkūnaitę 7
dra.
Veikiai
iškrito
didžiu

dienų, o Marę Uždavinytę
Trečiadienio vakare ug kus, nesusipratimus sprę žastis pasaulyje, o ypa dien auga.
lis
krušos
lietus.
Ledo
sto

ningą kalbą pasakė Sena sti aribtracijos būdu, pa tingai Jung. Valstybėse.
ir Mykolą Uždavinį 14 d’eRaudonieji komunistą:
kelti
algas
dieną
dirban

ris
siekė
3
cm.
Kruša
pri

torius
Joseph
Robinson
iš
nų beatodairiniu areštu
naudojasi proga. Jie viso
tiems
darbininkams 20
darė
didelių
nuostolių
Kė

Arkansas,
kuris
šioje
kon

je
šalyje stiprina revoliuuž neva viešosios tvarkos
ŽYMUS
AUTORIUS
PRI

Vasarai atėjus daugelis
nuoš. ir 30 nuoš. naktį
dainių
miesto
ir
apylinkės
vencijoje
buvo
išrinktas
•
cinį
judėjimą. Daugely
sudrumstimą, darant Liet.: mėgsta kur nors išvažiuo
IMTAS KATALIKŲ
dirban tiems darbinin
pastoviu
pirmininku.
Se

gyventojams,
naikinant
vietų komunistai iškėlė
BAŽNYČION
Šv. Kazimiero d-jos sky ti, pasisvečiuoti ir pasi
kams.
natorius
Robinson
labai
pamidorų
ir
cukrinių
run

raudonas vėliavas.
riaus kontrolę.
matyti su savo senais
karštai gynė Drez. Roose Kompanijos atstovas sa-' Emmitsburg, Md. — Šio- Marseilles uosto darbikelių
plantacijas.
Kaip
ap

draugais bei pažįstamais.
skaičiuojama, Kėdain i ų velt naują dalybą. Labai ko, kad unijos viršininkai mis dienomis žymus auto- ninkai, kur taip pat buvo
PAVĖLUOTAS RECEP Štai geriausia proga pasi
karštai remia prez. Roo iššaukė streiką savo asme rius ir Mt. St. Mary’s Ko- iškelta raudona vėliavą
važinėti ir “good times” pamidorų plantacijos, di sevelt jaunieji demokra niniais sumetimais. Jeigu legijos fakulteto narys streiką laimėjo. DarbininTAS
turėti liepos 4 d. važiuo džiausios visoje Lietuvoje, tai, ypač moterys. Demo taip būtų, tai daugiau Cuthbert Wright priėmė kai reikalavo 40 vai. saBolševikai visokiais bū jant į Lietuvių Dieną, Ma- nukentėjo 75%. Daug ža kratu partijos programa kaip du trečdaliai darbi- viešai katalikų tikėjimą, vaitės, atostogų su atlygidais stengiasi trukdyti rianapolyje. Šiaip jau va I los kruša padarė pamido gal būti bus kairesnė, ne ninku nebūtu išėję f strei- Jis parodė ypatingą pa- nimu ir jie tą gavo,
nenormališką persiskyri- žiuojant į Thompsoną rų ir cukriniu runkelių gu ji buvo per pastaruo ką. Darbininkai streikuo- garbą Dievo Motinai. Ma- ______ -......... ...—
ja, kad pagerinti savo bū rijai. Cuthbert Wright y- UNIVERSITETAS PA
mų gausumą, Kiekvienas traukinio bilietas kainuo plantacijose kitose vieto sius tris metus.
se.
GERBĖ VIENUOLĘ
šeštadienį
bus
nominuo

klę, kuri žymiai pablogė ra Episkopalų pryčerio
persiskyrimas bus įrašo- ja virš $2.00 į vieną pusę,
Kruša
išdaužė
begales
sūnus.
tas
kandidatas
į
preziden

jo
panaikinus
NRA.
mas į pasą, Kas norės gi kas važiuos liepos 4 d.
St. Paul, Minn. — Šio
skirtis, turės sumokėti di į Lietuvių Dieną, galės nu langų ir užmušė keletą tus. Neabejojame, kad juo
bus dabartinis prez. Roo 80 MILIJONŲ APSIGIN POPIEŽIUS ATIDARĖ mis dienomis Minnesota
delį mokestį. Juo dažniau sipirkti tiiketą ten ir at naminių paukščių.
LIETUVOS SKYRIŲ i Universitetas pagerbė vie
KLAVIMO REIKALAMS
kas skirsis, juo brangiau gal tik už $1.25. Taigi, Apie perkūniją iš Erž sevelt.
nuolę Seserį Antonia McDemokratės
moterys
turės mokėti. Vadinasi, Bostoniečiai, Norwoodie- vilko pranešdama, kad ten konvencijoje turi lygias Ottavva, Ont. — Prane
ROMA, — Birželio 7 d., Hugh kaip pirmos Minnepatys pamatė, kas reiškia čiai ir Bostono apylinkės per Sekmines mergaitė su teises. Jos ir turi provą šama, kad šiais metais sekmadieni, Jo Šventeny- sota Kolegijos dėl moterų
“laisvosios moterystės”.
lietuviai, pasinaudoki t e bernu vyko į gegužinę. pasirodvti savo oratoriš- Kanada išleis apsiginkla bė Popiežius atidarė ir steigėja, būtent, Collegc
nuodugniai apžiūrėjo ga- of St. Catherine, kurią ji
šia duodama nepaprasta Pakeliui juos pasitiko au kais gabumais.
vimo reikalams anie 80,- lutinai įrengtą Lietuvos ir a.a. Arkivyskupas Iredra.
Mergina
su
bernu,
no

proga — įsigykite bilietus
000,000 doleriu, daugiau skvrių snaudos parodoje, land įsteigė.
“Darbininko” administra rėdami pasislėpti, nubėgo
kain 20 nuošimti viso jos
cijoje arba pas veikėjus. į artimesnį mišką. Tačiau
biudžeto. Tai pirmas atsi
LIETUVON
Traukinys iš Bostono iš miške jie buvo abu perkul-l
tikimas.
kad Kanada tai Darbininkų Radio Programa
eis 8 vai. ryto vasaros lai-| no įtrenkti.
Per
kos metu skiria tiek daug
ku. Iš Norwoodo — 8:30' Utenoje, ne.toli Sudeikių Dar metams misi jonie- apsigynimo reikalams.
šeštadieni, birželio 27 d., š. m.. 2 vai. do Dietų įmiestelio perkūnas sude rius jėzuitas Tėvas Jonas
DARBININKO vai. ryt.
vvks
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys mu
gino
namą,
užmušdamas
Bružikas pasilieka Ameri
LAIVAKORČIŲ
PIGIAU
NEGALIMA
Lietuvių Dienos progra-Į 2 vaiku,
zikos mokvtoia p-lė Marijona Treinavičiutė ir jos mo
koj. kolei kita vasara at
ma bus graži ir įvairi. Netoli Soitrūnų perkū- važiuos iš Lietuvos Tėvas
kiniai. Be to bus ir dainų programa.
Southbos+o^
iečiai
sten

Bus dainininkų, sportinin- nas užmušė karvę ir pri- J. Kidykas jį pavaduoti.
Prašome visu pasukti savo radio ant 1120 kilogiasi
surinkti
labai
didelį
ku: iiš Chicagos atskris trenkė piemenuką.
T. Bružiko nuolatinis ad buri žmonin važiuoti spe cvcles ir klausytis muzikos, dainų ir kalbų programos
lakūnas A. Kiela su Litu----resas lieka tas pat: 259 N cialiu traukiniu i Thomn- iš radio stoties WCOP. Boston. Mass.
anica m. Be to, bus ska- APIPLĖŠĖ PABAISKO 5th St., Brooklyn, N. Y.
Draugijos ir biznieriai, kurie norite pasiskelbti
sona.
lieix»s 4 d. Jie dabar I Darbininku Radio Programoje "er radio. prašome sanių valgiu ir grdžių gėri-|
KLEBONĄ
'
mu. Atsilankiusieji nevieni
niją ir, grasindami revol-11C<, svietus ten ir atgal vo skelbimus priduoti arba nnsiusti. kad gautume nelinksmai laiką praleis, bet į Nakti iš sekmadienio įvertais, iš klebono Dirge-'' •nj- $125.
— — Pbnau jau ne«m-’ vėliau šeštadieni, birželio 27 d. prieš 10 vaL ryte.
tuo pačiu parems Lietuvių pirmadieni geg. 31,, ineži- los atėmė 4.000 litų ir dvi lįjna nei norėti, nei eniiti. Į|
Skelbtis nėr radio Darbininku Radio programoje
■
----i
rrvi
_____
1
__
t.
Kolegiją
ir katalikišką nomi ginkluoti plėšikai į-'prieškarines rusų penkru-l' Tik pagalvok. Neišeina aūsimoka, nes programos klausosi apie 100,000 lietuspaudą.
;silaužė į Pabaisko klebo-'blines monetas.
I ne cento už mailę.
j vių Naujoje Anglijoje.
I

J-l

KRUVINOS RIAUŠĖS
STREIKO LAUKE

AUDROS 13 PERKŪNIJUS
LiETUVOJ:
• v

• v

Į

<

DEMOKRITAI GINA
NAUJI MYBį

v •

v•

v•

v •

150 MYLIU UŽS1.25
• v

v •

v•

I

• v

v•

VAŽIUOKITE

TĖVAS BRUŽIKAS
PASILIEKA

/

Penktadienis, Birželio 26, 1936

DARBININKAS

{vietinės žinios
PAMALDOS
I IKI PENKTADIENIO
Birželio 29 d. yra tai di, 5ra,ukini% »
džiųjų apaštalu šv. Petro 1?pmpsoną tikietų pardair šv Povilo didžioji šven- £?J",Paėjai prisireng
ta. Kadangi yra So. Bos- klte
pranešimą apie
tono lietuvių bažnyčios
tituliarinė šventė, už tat vakare, bažnytinėje sve
Šv. Petro bažnyčioje, 8 tainėje, nes rytą metą rei
vai. ryte bus giedamos šv. kia specialūs traukiniai
parapiją,
7:30
atsakyt..
mišios tuž- j
—
“ r
Uz
tat
visi
j darbą.
vai. vak. mišparai su asis—
ta ir pamokslas svečio ku
nigo. Taip pat sekančiame VISI VAŽIUOKITE SPE
CIALIU TRAUKINIU
sekmadieny 11 valandą
bus giedamos So. Bostono So. Bostonas, Dorchesbažnyčios patrono šv. mi teris, Mattapan, Milton,
Nonvood, Stoughton,
šios.
Newtonai, Lynn, Brighton,
Cambridge, Chelsea,
PARAPIJOS VEIKIMO
KOMISIJOS SUSIRIN Charlestown ir iš kitų
Bostonui artimų kolonijų
KIMAS
važiuokite Lietuvių eks
j Penktadienį, po šv. Va- Į kursijos
į
Thompsoną
landai, bažnytinėje salėje, | traukiniu liepos 4 d., tai
įvyks parapijiečių, kurie! nuvažiuosite ir parvažiuo
darbavosi parapijos susi- i site už $1.25. Kitokiais
važiavime, susirinkimas būdais
kelionė kainuos
baigti susivažiavimo rei- į daugiau. Ir
neturėsite to
kalus.
kios, gražios kompanijos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

?

STANLEY S RADIO SHOP
Ina. Stasys Beleskas, Sav.

343 W. Broadway, 80. Boston, Mass.

NORTH BRIGHTON
BAKERY

Savininkai:
Liūdininkais buvo Dr. Į
J.
Trasas
ir P. Gelžmis
Juozas Antanėlis, žymus
Kepa iš geriausios rūšies miltų
dainininkas ir daktaro se- *
juodą ir baltą duoną. Reikalaukite
šutė
Ona
Valiackaitė,
krautuvėse North Brighton Bakery
taipgi žymi dainininkė.
duonos su raide “S”.
Tvarkdariais buvo jauno
North Brighton Bakerv
jo brolis p. A. Valiackas,
64 Lincoln St., Brighton, Mass.
A. Janulis, B. Jakunskis,
Tel. Stadium 8411
Stasys Vitkauskas ir bro
liai Vasiliauskai iš Norwood, Mass.
Vestuvių bankietas įvy
ko parapijos svetainėje.
(KASPARAS) ’
Dalyvavo giminės ir drau
gai ir draugės jaunųjų, vi
GRABORIUS
so apie 300 žmonių. Visi
494 E. Broadway,
linksmai ir maloniai pra
P-le ONA KAVOLYTĖ,
South Boston, Mass.
leido
laiką.
Jaunave
MOKYTOJA
P-nas B. KORAITIS,
Office: Tel. S. B. 1437
džiams
pareikšta daug I. J. Fox kompanijos lie
ztes. 158 W. 7th St.
Gimė Cambridge, Mass.
y
nuoširdžių linkėjimų.
____________
tuvis
atstovas,__________
žymus biz- ir visą laiką gyveno su sa
Res.: Tel. S. B. 3960
tama, būk ji pertoli ren Vakare, jaunavedžiai iš-‘ įierius. Gimė~ Chicago, ~I11. vo tėveliais Cambridge ir Patarnavimas dieną ir naktį.
“honey- liepos 31 d., 1906 m. Tė- So. Bostone. Ji yra baigus
giama, ir tt. Norint gali vyko praleisti
moon
”
į
Kanadą
ir kitas vėliai jį mažą buvo nuve- Cambridge pradinę ir au
ma prisilygti. Paimkime
šalis
dviem
savaitėm.
Grį- žę
“ į---Lietuvą, kur praleido kštesnę mokyklą ir Moky
iš Bostono važiuoja ii
žę
apsigyvens
840a
West5
metus.
Grįžę į Jung. tojų Kolegija. Per pasta
parvažiuoja už $1.25. Tai
em
Avė.,
Lynn,
Mass.
kur
Valstybes gyveno South ruosius 6 metus moko
-x $1.25
jau netoli, tt. y., už
LIETUVIS GRABORIUS
Dr.
E.
Valiackas
turi
savo
Bostone apie 14 metų ir Bostono viešose mokyk
netoli nuvažiuosi. Apskai
409 WINDSOR ST.
dantisterijos
ofisą.
Roslindale apie 12 metų, lose. P-lės Kavolytės tėve CAMBRIDGE, MASS.
čiuok kitas keliones ir pa
matysi, kad Thompsonas Dr. Edvardas Valiackas kur ir dabar su tėveliais lis p. Simonas Kavolis, yPrieš lietuvių bažnyčią
PASKUTINIS
Bostonui ir jo apylinkei ir jo žmona p. Vitkauskai gyvena.
ra
žymus
veikėjas
Šv.
Pe

Ofiso
Tel. TRChvbridge 7880
buvo veiklūs nariai L. į Bernardas Koraitis yra tro lietuvių parapijoj ir
SUSIRINKIMAS
Ofiso Tel. KIRkland 9221
visai arti. Tik gero noro tė
MUZIKAS
Vyčių organizacijoje. Ly- baigęs Bigelow pradinę jos draugijose. Jis yra
Namo Tel. TROwbridge 6434
Birželio 29 d., vakare, ir apskaičiavimo.
RAPOLAS JUŠKA
nniečiai
gali
didžiuotis
su

Sąžiningas
ir Rūpestingas
mokyklą 1922 m.; English LDS. 1 kp. narys ir senas
po pamaldų, bažnytinėje
silaukę
jaunos
ir
inteli

PATARNAVIMAS
High School 19£5 m., Sufsalėje, W. 5th St., įvyks
IŠKILMINGOS
gentiškos porelės.
AEL folk Law School 1929 m. ‘Darbininko’ skaitytojas.
Moko muzikos, piano paskutinis visuomenės su
VESTUVES
P-lė Ona per keletą metij
i
ir dainavimo. Specia- sirinkimas Lietuvių Die
I. J. Fox komp. įstaigoje buvo Šv. Petro parapijos
Trečiadienį, birželio 23
Tel. South Boston 0815
les pamokas duoda nos reikalu. Dalyvaukite
Birželio 14 d., Šv. Petro d., 11 vai. ryte, miesto li p. Koraitis dirba per 7 Vasarinės Mokyklos mo
visi.
vaikams.
lietuvių parapijos bažny goninėje padaryta “ap- metus kaip lietuvių atsto kytoja.
vas. Kompanijos reikalais
čioje, tuoj po sumos, kun.
Adresas:
STUDENTŲ SUSIRIN Jonas Plevokas, Cambrid pendicitis” operacija žino- jis buvo išvykęs į Vokieti-I REIKALINGAS DuonGraborius - Balsamuotojas
mai katalikiškojo jaunimo ją, Prancūziją ir kitas ša98 Tonawanda St.
KIMAS
ge lietuvių parapijos vika tarpe veikėjai Franciškai lis Jis yra gabus ir inte kepys pirmarankis, paty
Birželio 28 d., 7 vai. va ras, Dr. E. Valiacko gimi
Dorchester, Mass.
ręs ir pilnai atsakomingas Patarnavimas dieną ir naktį
Karlonaitei.
ligentiškas
biznierius.
kare,
bažnytinėje
salėje,
naitis suteikė Moterystės
savo
pareigose
geras
Tel. COLumbia 8053
i
Puneral Home ir Bes.
W. 5th St., įvyks So. Bos Sakramentą jaunai pore Operacija gerai pavyko
duonkepys.
Darbas
nesun

564 East Broadway,
Sekmadienį, birželio 28 kus ir užtikrintas. Atsi
tono katalikų studentų su lei Dr. Edvardui Valiac- į ir ligonė jaučiasi geriau.
Linkime
greito
pasveikiH
So. Boston, Mass.
sirinkimas. Susirinki m e kui ir p. Jadvygai Vitkau.-,
1u ., Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje, kleb. kun. Pran šaukite: “Darbininkas”,
dalyvaus svečių ir organi skaitei (abu southbosto- mo.
ciškus Virmauskis tuojau 366 W. Broadway, So.
zatorių iš Thompsono. Vi niečiai).
(22-26)
po sumos suteiks Motery Boston, Mass.
si Bostono katalikai stu
Prisiekęs Advokatas
—---stės Sakramentą šiai jau
dentai kviečiami atsilan- X —Tel.- —So. —Boston
0823
kytlį.
..... .. _INŲ. —___
į
LIETUVIS DANTISTAS Į PARAPIJOS*1 PIKNIKAS nai porelei, p. Bernardui
LIETUVIU SKALBYKLA
Į
Koraičiui ir p-lei mokyto
Skalbiame ir prašiname visokius
Veda visokias provas. Daro vi
L. VYČIŲ SUSIRINKI ■
Birželio 28, Lawrence jai Onai Kavolytei. Liudi
drabužius. Mes paimame ir prista
tome drabužius visur,
kaip tat:
I Arti Munieipal Building
REAL ESTATE
sus legalius dokumentus
Palangoje
įvyks seniai ninkais bus p. Koraičio
MAS
i
INSURANCE
So. Boston, Cambridge, Brighton
draugas
Dr.
Juozas
Anta

laukiamas
Cambridge
lie

L.
Vyčių
17
Algirdo
kp.
I
I
525 E. Broadway, S. Boston |
817 E St. (kampas Broadway)
CONSTABLE
Dorchester ir kitur. Pamėginkite
I
mėnesinis
susirinkimas
įir patyrsite, kad gaunate patarna—Ofiso Valandos
_____ g Į tuvių parapijos Piknikas. nėlis ir p. A. Koraitytė,
Justice of the Peace
South Boston, Mass.
Viiarilriną rfiSiog aptlrnnrln it tei---------- vimą už pigia kainą.__
Kas gyvas ir kas galir jaunojo sesuo, ir ilgamete
vyks sekantį antradienį, Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki j
nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-|
Telefonas: Šou Boston 2732
siDgas patarnavimas.
7-9 Ellery St., So. Boston
jaunosios p. Onos draugė
birž. 30 d., 8 vai. vak. Vy 5sasir už<la
rytas subatos vakarais ir| lai visi keliauja į Palan
Tel. So. Boston 2923
Namų: Talbot 2474
598 E. Broadvvay, So. Boston
į nedėldleninis, taipgi seredomis nuo Į gą sekmadienį birželio 28. p. Ona Valiackaitė.
čių kambary.
Tel.
Šou.
Boston
1761
12-tos
dieną
uždarytas.
Kadangi, dar eina vyčių,
Ten veda visi keliai iš vi Tuoj po jungtuvių baž
Taipgi nuimu ir Ž-Ray
Residence:
I
nyčioje, Vendome viešbu- 120 Marine
sur.
naujų narių vajus, todėl
Rd., So. Boston
...................
širdingai kviečiame visą
O kas daugiau Palango tyj, “Jade Room”, Bosto Namu tel-: Šou. Boston 2483.
katalikų lietuvių jaunimą
je bus? Parapijos choras ne įvyks šaunus bankie
Lietuvis Dantistas
dalyvaus EI
(GRIGALIŪNAS)
ateiti ir prisirašyti prie
p. M. Karbauskui, vargo- tas, kuriame
TeL S. B. 2805-R
1
LAIKRODININKAS
jaunavedžių
tėvai
ir
gimi

.
Vyčių
org.
Po
susirinkininkui
vadovaujant,
gra

LIETUVIS
ADVOKATAS
! mo, bus draugiškas pasižiai dainuos. Jaunimo klu nės.
Parduodu įvairiausios rūšies
(GALINAUSKAS)
598 East Broadvvay, I linksminimas.
bas
su
choristais
baseball
Pasibaigus
bankiet
u
i
auksinius
ir sidabrinius daik
I
Tel. So. Boston 2300
Šiame
susirinkime
bus
loš.
Dar
bus
sekanti
žais

jaunavedžiai
pp.
Koraičiai
tus.
Taipgi
ir pataisau.
SO. BOSTON, MASS.
Išegzamlnuoju akis I
414 Broadway, So. Boston
!
renkama
atstovai
į
vyčių
lai
lenktynės:
1)
Maišų
priskiriu
akinius
išvyks automobiliu į Ka
Tel. 1761
Room 3
i
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai.
kreivas akis atitieI Visuotinį seimą, kur įvyks ryto,
reisai;
2)
Trijų
kojų
rei

nadą,
Quebec
ir
Montreal
366 W. Broadvvay
Residence:
nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų ir
sinu ir amblijoniš- Į
Providence,
R.
I.
Ateiki

sai;
3)
Baliunų
daužimas;
ir
į
kitas
svarbias
vietas.
nuo
6
iki
9
1.
vakare.
Šventą
dieną
Įkose
(aklose)
akyse
sugrąžinu
16 Thomas Pk., Tel. S- B. 1043
SO. BOSTON, MASS.
I
pagal susitarimą.
me ir paduokimę tinka4) Iš bonkos gėrimo kon- Sugrįžę apsigyvens Ros- | šviesą tinkamu laiku.
---------------------- ---------------į mus narius už atstovus.
testas; 5) Virvės trauki lindale p. Koraičių namuo j J. L. PAŠAKARNIS, O. D. _
Apart to, turime ir taip
mas; 6) Kiaušinių ritimo se, labai puošniai ištaisy i 447 Broadway, South Boston =
Tel. 80. Boston 8520
Tel. So. Boston 2600
B
svarbių reikalų. Širdingai
lenktynės; 7) Wheellbar- tuose ir įrengtuose kam
Lietuvis Dantistas
kviečia visus,
row lenktynės; 8) Vaikinų bariuose.
SŪNŪS
Telephone
Kuopos Valdyba.
ir merginų plaukimo lenk Jaunavedžiams linkime
DARBININKO NAME
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
SO. BOSTON
866 Broadway,
tynės; 9) Bėgimo senų ir linksmai praleisti “me
LIETUVIŲ GRABORIUS IB
1058
jaunų storų ir plonų lenk daus mėnesį” ir sukurti
BALSAMUOTOJAS
NETOLI
South Boston, Man
251 W. Broadvay, 80. Boston
tynės.
Lietuvių Dienai užmeTURI
NOTARO TEISES
BAY VIEW
gražų lietuvišką šeimyni
Ofiso valaudos nuo 9 iki 12, nuo
v*
254 W. Broadway, So. Boston
Kas
čia
viską
išrokuos
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
nį gyvenimą.
DRK.
Tel. Šou. Boston 2590
MOTOR SERV1CE
kas Cambridge pikninke
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną.
118
Ames St., Brockton, Mase.
Bubėtomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare.
Palangoje įvyks. Kurie pietų ir šeštadieniais nuo
8TUDEBAKER
Tel. Brockton 890
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
APLANKYKIT LIETUVĄ!
bus tie matys ir gėrėsis. 9 vai. ryto iki 1 vai. po
Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
(pagal sutarti)
Automobiliu ir Trokij
Tel. Columbia 2537
Valgiai ir gėrimai bus ti pietų. Patyrę viršininkai
Agentūra.
krai skanūs. Dalyvaukite I kiekvienam namų savinin Taisome visokių lždirbysėių auto
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus
Taisymo ir demonstravi
ir naudokitės visais geru kui, kontraktoriui, parda mobilius.
-vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir
mo vieta:
MEAT MARKET
mais ir linksmumais, ku vėjui ir kitiems suteiks
1 Hamlin Street
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.
riuos Cambridge lietuviai patarimus, atsakinės į įLietuvis Gydytojas
ir E. Eighth St.
parapijiečiai patieks.
Taipgi priskiria akinius
SOUTH BOSTON, MASS.
vairius užklausimus apie
Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 5 VALANDOS: nuo 9 Iki 10 ryte
Kviečia senus ir jaunus taisymą namų ir gavimą Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas
savininkai
339 Dorchester St.,
.“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbininiš visur.
Kvieslys. paskolų. Taipgi suteiks in
nuo2ikl 4 popiety, nuo 7 iki 9 vak.
(Corner Middle St.)
įko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
Tel. South Boston 2712
formacijų apie mortgiSo. Boston, Mass.
NAMŲ
SAVININKŲ
584
East
Broadvay
,
čius.
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina
Geriausia
ir šviežiausia Mėsa
DĖMESIUI
tarpe G ir H Sts.
Federal Housing Admi
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės
Žemos Kainos. UŽdyka pristatome.
Federal Housing Admi nistracija pataria visiems
SOUTH BOSTON, MASS..
Greitas Patarnavimas.
reikalais kreipkitės:
nistratorius John F. Mal- naudotis jos patarnavimu.
=
ley praneša, kad Better Kviečia visus ateiti į ofi
■g
Tel. Trowbridge 6830.
Housing Headąuar terš są, kurie turi kokių sun
nuo birželio 23 dienos per kumų su finansavimų na
DARBININKO” LAIVAKORČIŲ S
keltas į Munieipal Buil- mų arba pataisymu.
D AC C NOTOR
ding
5
Broadway,
So.
Bos

I
AGENTŪRA
Kudd PARTS Ca
(REPŠYS)
ton, Mass.
JONAS
BATES
išdirba
S
Užlaikome visokiems karams
LIETUVIS GYDYTOJAS
Permaina padaryta dėl iš geriausios rūšies mėsų
366 Broadway, So. Boston, Mass.
ir trokams dalis.
patogumo
kont
raktoOfiM Valandos: 2-4 ir 6—8
skilandžius,
dešras,
beko

riams, namų savininkams,
TAISOMI BRAZIUS
4
TeL SOUth Boston
278 Harvąrd Street,
pardavėjams šio distrikto. nus ir tt pagal lietuvių
TeL ŠOU Boaton 3735
skonį.
kamp. Iaman arti Centrai Sq., Taigi dėl informacijų gali
Tai. 9OU Boaton 9620
te kreiptis kasdien nuo 9 Joųas Bates, 327 Dorf a.mhyidgA, Maam.
280 BROADVVAY, SO. BOSTON.
vaL ryto iki 4:30 vai. po chester St, 80. Boston.
l==saB
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w •
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JUOZAS B. GAILIUS

CAMBRIDGE, MASS.

OUEEN ANN LAUNDRY,

BRONIS KONTRIM

DR. M. V. CASPER |

I
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JUOZAS M. DILIS

. JOHN J. GRIGALUS

DR. S. A. GALVARISKI

OPTOMETRISTASĮ
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I
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DARBININKAS

kiutė visų sodaliečių var
dažnai mes matome ar parapijos piknako tą se.
du įteikė dovaną. Jonas
skaitome, kad žmogų su madienį, vietinių Vyč
Stočkus, artimas
kun.
sirgusį ar šiaip nelaimėje pareiga buvo pasilik
Keidošiaus draugas, jam
užjaučiame ir sušelpiame, Westfielde.
palinkėjo, kad neužilgo ji ŠV. PETRO PARAPIJA jkę ir senus numerius nu- bet labai mažai yra žmo
Jurgis Jonas.
■ *A A.
sai susilauktų klebono
susirūpintų
-----------vešite, tai jie jums bus nių, kurie
garbės, užimdamas vieną Šv. Petro parapijos pik- dėkingi. Tokiu būdu at- žmogaus dvasine liga ar
V
iš Baltimorės arkivysku nikas
Beechnut Grove liksite gražų ir kilnų dar- ba patekusį į dvasinę ne
pijos parapijų. Gydytojas kuogeriausiai pavyko. Lie- bą, išplatinsite katalikiš- laimę. Bet rūpintis suteik
Malinauskas, kun. Keido tuviai dalyvavo iš viso ką laikraštį. Žmogus labai ti žmogui dvasinę pagelSekmadienį, birželio 1
šiaus giminė, ypač visiems Detroito. Visi labai gra- dažnai skaito tą, kuris bą yra kur kas svarbesnis
d.
Palangoje, Lawrenc
patiko savo linkėjimais, žiai ir linksmai praleido ,jam pateko į rankas. Tai- ir kilnesnis darbas, nes
nes ar nebus tik pirmą laiką. Nors rengėjai buvo gi mūsų ūkininkai teskai- siela yra brangesnė už Mass. įvyks dideliausis
ATSISVEIKINIMAS l yra liūdni, tačiau kun. kartą, kad teko gydytoją parūpinę gana daug už- to gerą lietuvišką katali- kūną. Visi gerai žinome Cambridge lietuvių para
Sekmadienį, birželio 21 Keidošiaus linksma šypse išgirsti mūsų svetainėje. kandžių ir gėrimų, bet
Išganytojaus žodžius: ‘Ką pijos Išvažiavimas - Pi]
I
kišką laikraštį.
d. kun. Keidošius kaip per na neleido niekam liūdėti:
reiškia, kad žmogus įgytų nikas. Ten bus įvairių ža
visko pritrūko. Klebonas
Sumą ryte, taip per išleis neleido niekam gilintis į KITŲ KUNIGŲ KALBOS čia viešai reiškia nuošir Pereitą savaitę mūsų visą pasaulį, jei jis pra slų, skanių valgių ir gėi
tuvių vakarienę vakare šių išleistuvių reikšmę.
Po įvairių pasauliečių džią padėką visiems daly- parapijosi bažnyčioje ap- rastų sielą”. Jeigu krikš mų, gražių dainų, kalb
Klebonui
atkalbėjus
mal

atsisveikino su šv. Alfon
kalbų buvo pakviesti ku viams, darbininkams ir krikštyta keturi suaugę čionys, kad ir mažiau vei laimėjimų ir įvairiausi
so par. žmonėmis; nes dą, sodalietės, kurių kun. nigai
Mendelių broliai. laikraščiui “Darbininkui ” Į vaikai. Tai įvyko ne dėl ktų kaip priešai veikia, rūšies pasilinksiminim
penktadienį privalo užim Keidošius buvo dvasios Kun. Jonas, kurs metas už išgarsinimą.
! klebono prikalbinimo,
V
•
• 1bet bet veiktų, tai mažai liktų Visi iš visur širding
ti jam naujai skirtą vietą vadas, pradėjo nešti po laiko jau darbuojasi sve Dovanas laimėjo šie: K. per gerų žmonių
pasidar- krikščionybės priešų. Kašv. Kryžiaus parapijoj. nios Šilanskienės ir jos timtaučių tarpe, pareiškė, Sitkauskas (jis pusę lai- bavimą. Tikrai gražus ir talikų veikimas nėra tik kviečiami dalyvauti šian
Ryte parapijos
choras, bendradarbių gardžiai pa kad jo trumpas patyrimas mėjimo dovanojo oaraoi..................................
'
kilnus darbas žmogų dvakunigų darbas, bet kiek- Cambridge lietuvių Para
■ pijos lietuviškame piku
kuriam
kun. Keidošius gamintus valgius. Vaka mokina, visų tautų žmo jai), Mrs. O’Neil, Mrs. siniai sustiprinti. Labai vieno kataliko.
rienės
metu
kun.
Keido

ke. Čia turėsite prog<
dvasiniai vadovavo beveik
nės turint tuos pačius Fogarty, G. Westh. Lai-“
! rriucninm 11 ■! i ! grinumS
;ii!iii!m!!imimuuHi-rfmnnnn
per tris metus, gražiai su šiaus brolio Juozo orches jausmus, tokias pat širdis mingų bilietu numeriai:
viens su kitu susipažint
giedojo mišias, o ponia tras linksmino susirinku kaip, kad ir lietuviai. To* 808, 2047, 3337, 480.
o
senieji atnaujinti sai
I
sius
gražia
muzika.
Marijona Čižauskienė iš
dėl jis jaučia, kad kun. Ypatinga padėka pri
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ draugiškumo ryšius.
pildė Offertorium.
Keidošius trumpam laike klauso pp. StanislovaitieLauksime, kaip vietini
KALBOS
pažins žmonės Šv. Kry nei ir Gedvilienei už gerą
taip ir kaimynų skaitlii
KOLONIJOSE
VAKARO PUOTA
Vakaro vedėjas buvo ar- žiaus parapijos, bus jų užkandžių apžiūrėjimą.
gai dalyvauti mūsų para
Vakare 7:30 vai. veda- timas
kun. Keidošiaus mylimas, ir ten nuveiks'
pijos išvažiavime.
mas mūsų klebono kun. bendradarbis kun. Anta- gražius darbus Dievo gar Lietuvių naujai suorga
prašant šeimininkams, už
Rengėjai.
Lietuvniko ir apsuptas nas Dubinskas. Savo įžan bei ir nemirtinų sielų nau nizuotas baseball ratelis
siliko
kelioms
valandoms
savo kunigų draugų, kun. ginėj kalboj jis pabrėžė, dai. Kun. dr-as Mendelis žaidė su Detroit Motor
taipgi dalyvavo iškil
Keidošius atvyko į para kad dėl daugumo svečių savo kalboje rimtai paaiš Bus ir juos supliekė. Re VEDYBINIŲ SUKAK ir
mėse.
pijos svetainę. Nors oras jis
negalėsiąs
visiems kino svarbą paklusnumo zultatai: 10 prieš 6 mū TUVIŲ PAMINĖJIMAS
Pp. Tamulevičiai nuo sa
buvo gan karštas, tačiau duoti progą viešai pareik kunigo gyvenime, Nors siškių naudai, šios para
Antradienį,
birželio
16
vęs
labai dėkavojo vi
Šv. Alfonso par. erdvinga šti savo linkėjimus mūsų mūsų
pažiūromis kun. pijos žaidikais yra šie: d., sukako lygiai 45 metai siems dalyviams už sutei
Šios kolonijos lietuvio
svetainė buvo pilna sve visų
Keidošius
yra
gan
bran

mylimam tėveliui
lst base — A.
.* Jasaitis; laimingo vedybinio sugy_
dovanas ir gerus lin- smarkiai ruošiasi vykti
čių, kurie susirinko išgirs Keidošiui; todėl jis steng gus, gan reikalingas mū 2nd base — A. Litvinai- venimo Nashuas ilgame- ktas
Lietuvių Dieną, liepos 4
kėlimus,
ti atsisveikinimo žodį iš sis veikiai atlikti savo už sų parapijai, tačiau, ka
3rd base —- C. Elus- tiems gyventojams ir visų Iškilmės praėjo gražiau Marianapolio Kolegijon
kun. Keidošiaus burnos ir duotį, kad visi privačiai dangi
arkivyskupas jį kis; ss.
i
V. Malinskas, R gerbiamiems asmenims —
L. D. Komitetas savo si
palinkėti jam sėkmingiau galėtų tai padaryti. Pir siunčia kitur, jo visąšir- Field,, V. Zimnickis, C. Vincui ir Viktorijai Ta j sioje nuotaikoje.
Vienas
iš
Svečių.
sirinkime nutarė pasan
sios darbuotės
naujam miausiai kalbėjo kun. Juo dįs paklusnumas, atsida Field, V. Sibulauskas. Iš mulevičiam.
dyti bus’us ir važiuoti oi
Kristaus vynyno kampe. zas Gedra iš Washingtono. vimas naujam paskyrimui devynių žaidikų šeši buvo Į Tą dieną, 7 vai. ryto,
ganizuotai.
Kelionės bili<
Atsisveikinimai paprastai Jis savo kalboje pabrėžė, atneš daugiau palaimos Petriniai.
šv. Kazimiero par. bažny
tas i ten ir atgal pigu;
kad kunigą visur laukia jam asmeniai ir jo darbui, LieP9s
Detroit lietu- čioje, buvo atlaikytos dėTeįsigyja
visi. Nutarė ti
pats sielų darbas, bet negu jo pasilikimas mūsų viai Žais Fsu
11 Gary,
ds»i*xr Ind.
TnH kavonės intencijai šv. mi- PARAPIJOS► PIKNIKAS
L St. LIQUOR STORE tas
stalą park<
kadangi jis šv. Alfonso tarpe, priešinantis arki Jeigu kurių lietuvių para-'šios, kurias atnašavo vie Pereitą sekmadienį, įvy rėti savo
vyskupo
valiai.
Kunigas
Parduodam geriausius įvai
par. žmonėms yra bran
pijų lietuviai baseball ra- tinis klebonas kun. Dr. ko pirmas parapijos pik Kleb. kun. Jonas Vaiteki
rią rūsiu TONIKĄ, DEG
nas pereitą sekmadienį n
gus ir jų mylimas, todėl vra šventinamas ne sau. teliai norėtų susiremti su Bružas, gi' vakare, namuo
nikas.
Svečiai
lietuviai
TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Kataliku
bet
visuotinai
jie privalo melsti Augšgino bažnyčioje, kad vii
mūsiškiais, tai teatsišau- se p.p. Tamulevičių, jų pa
Visokiose jtalpose: Bonkoms,
čiausiojo, kad už metų-ki- Bažnyčiai. Kunigas turi kia pas Šv. Petro parapi gerbimui, įvyko šauni va dalyviai iš Holyoke, Ru važiuotų liepos 4 į Lietu
Gorčiais ir Bačkomis. Visi) U.
tų, kun. Keidošius vėl bū priedermę aukoti ir auko jos kleboną, 8300 Long- karienė, kurioje dalyvavo seli, Thompsonville, East vių Dieną. Kitame “Dai
S. firmų ir užsienio, pasirinki
tų grąžintas Baltimorės tis. Jis kasdien atnašauia worth St.
mas didžiausias ir Įvairiausias.
kleb. kun. Dr. Bružas, ju- Hartford, Wor c e s t e r, bininko” numery, jei sus
Kristų
šv.
mišiose,
bet
jis
POKYLIAMS.
VESTUV E M S,
lietuviams. Sekė p. Jono
biliantų draugai ir drau Easthampton. o ypatingai ^„rparašysiu’daugiZu
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
savo šventinimo dienoje Šiomis dienomis nusken gės, ir visi nariai jų šei iš Northampton atvažiavo
Čižausko
nuo
savęs
ir
vi

E. čiočys, Kom. nary;
LIAMS. Specialiai
kainos suso parapijos choro linkė pasirenka taipgi atnašau do ekskursinis..laivas. Va mynos. Besivaišinant ir vienu busu. Kleb. kun,, V.
greitai ir
_
veltui. Atdaras nuo' 8 ryfd' iki
jimai, ir p. čižauskas var ti ir ;save. Kur jį siunčia, žiavo Erie nakties laiku. ( sakant linkėjimus jubili- Puidokas, savo ir parapiPARSIDUODA
11 vak.
du visu giesmininkų ir ten jis turi eiti, nes kiek ■ Vanduo pradėjo bėgti per jantams, visai netikėtai Jjos vardu
dėkoja
visiems Montelloj parduoda bi
'
_
Pašaukit SOU-th Boston 4147
riesmininkių įteikė tinka- vienas kunigas yra misi- apačią laivo. Kapitonas pribuvo pas juos: savinin- už atsilankymą ir darbi- černę ir grosemę, narna
Pas J. STRIGUNĄ
bą dovanėlę. Kalbėjo įvai jonierius — savo vyres pamatęs, kad blogai įsakė kas Speare Dry Good’s ninkams už jų pasišventi It 7 kambarių su naujausiai
195 L ST, SO. BOSTON, MASS.
rių parapijos draugijų val niojo siųstas. Visas kuni orkestrai smarkiai groti, ,mo.
w. **
jo.1 tos . mą.
mą,.
veiiau
pu»n.ciusiiue
ir visi tarnautojai
Vėliau
paskelbsime i įtaisais ir 2 karų gar?
dybų nariai. P-lė štreimi- go gyvenimas tai yra tik o laivą paleido smarkiai, j kompanijos, kur p. Tarnu- ' antrą parapijos pikniką,1 džių. Priežastis Dardavim
prisiruošimas prie pasku- kad važiuotų prie kranto.
levičius taipgi tarnauja.
įvyks liepos mėnesy- — savininkas išvažiuoja
finio “Nunc dimittis”. Ne Taip važiavo apie 3 my- Į ir,
suteikdami jutmijanjubilijan- je
kitą miestą. Yra dideli
žiūrint kokioj paranijoi iias. Laivas Tashmoo pa- tams daug vertingų
dova-i
sodas
su 21 vaisiniu m(
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kunigas darbuoiasi. jis vi
siekė
krantą
ir
18
pėdų
nų,
nuoširdžiai
sveikino
!
džiu
ir
daržas. Parduod
kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi suomet turi dvigubą prie _•1____ • ___1__ 1 _
J _ —
1•
.
« , .
ATHOL’IO VYČIAMS labai pigiai.
gilumoje
nuskendo,
bet
nė
garbingą
porelę
sukaktuNorintieji pii
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai dermę — šventėti ir ki
Westfieldo
Vyčiai
dėkovienas
žmogus
neprigėrė.
--------------------------------kti
rašykite
adresu: Dai
vių
proga
ir
linkėjo
jiems
.
v
.......
....
v
_____
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, tiems padėti šventėjimo
Ant
to
laivo
buvo
nemažai
ilgų
metų
ir
pasekmingo
J
a
J
urns
už
kvietimą
per
bininkas
I-A,
"
, 366 Wes
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
darbe, kad išmušus pas- ir lietuvių.
gyvenimo
ateityje.
Visas
Darbininką
dalyvauti
JūBroadway,
ISo. Bostoi
skutinei valandai, jis su
būrys pribuvusių svečių, sų piknike. Iš priežasties Mass.
POVTLAS BUSHMANAS PERKINS SQ. CASH MARKET Simeonu seneliu salėtų
-Pereitą
savaitę
kada
sakvti:
“Dabar išleisk New Yorko baseballinin48 Crescent Avenne,
Povilas Baltrašiūnas, Sav.
Viešpatie savo tarną, nes kai žaidė Detroite, tai lie
Telephone Columbia 6702
490Broadway, Tel.S.Boston3120
mano akys regėio tavo iš tuvis sportininkas Jona^
29 Savin Hill Avenne,
ganymą”. Atlikau man Broaka lankėsi pas klebo
DORCHESTER, MASS.
K. ŠIDLAUSKAS
skirtą misiją, einu pas ną.
45 Hampden St.,
918 E. Broadway
Tave
atsiimti man skirtą
Tel. HIGhlands 4855
Telephone South Boston 9367 užmokesnį.
Pereitą savaitę pp. DuR0XBURY. MASS.
nauskai surengė bankietą
KLEBONAS IR
paminėti savo sūnaus už
KUN. KEIDOŠIUS
baigimo mokslo. Dalyvavo
Paskiausiai kalbėjo Kle nemažai žymių asmenų.
bonas kun. Lietuvnikas ir Linkime Dunauskų sūnui
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS ŠV. JONO EV. BL. PASALPINS patsai vakaro svečias kun. geriausių sėkmių prade
DRAUGUOS VALDYBA
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.
Keidošius. Klebonas išgy dant gyvenimą.
Pirmininkas Juozas Sragždya,
rė kun. Keidošiaus darbus
Pirmininke — Eva MarkslenS,
601 6th St, So. Boston, Mass.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
ir tikrino visus, kad nors Vasaros metu labai daug
Vice-Pirm. Jonas Galinis,
TeL So. Boston 1298
78 Marine R<L, So. Boston, Mass. ir svetimtaučių parapijoj žmonių lankosi pas pažįs
Vice-pirm. — Ona Jankienč,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. I’rot. RaSt. Jonas Glineckis,
kun. Keidošiui teks dar tamus ūkininkus ir ten
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.
Prot RašL — Ellzabeth Ovalia,
buotis,
tačiau kun. Keido praleidžia po keletą die
Fin. RaSt. Aleksandras IvaAka,
111 H. St So. Boston, Mass.
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. šius
visuomet pasiliks nų. Padarykite savo pa
TeL ŠOU Boston 9282
Iždininkas Pranas Tuleikis,
Fin. RaSt — Marijona MarkoniutS,
tikras
lietuvis.
Prieš pa žįstamiems ūkininką m s
109 Bowen St, So. Boston, Mass.
29 Whipple Avė, Roslindale, Mass. <MarSa1ka Jonas Zaikis,
ties
kun.
Keidošiaus
kal gerą. Važiuodami nusivešTel. Parkway 0558-W
Sutaupyk Pinigų-Pasirašyk Kontraktą
7 VVinfield St, So. Boston, Mass.
bą, parapijos choras, nors kitę* laikraštį
_ _______
“ i “DarbininIždininke — Ona Staniuliute,
Draugija laiko susirinkimus kas tre
105 West 6th St, So. Boston, Mass.
čią nedčldien| kiekvieno mčnesio, ir ne visas buvo susirin- ką” arba jiems užrašyki| 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
TvarkdarC — Ona Mlzgirdlene,
kęs, sudainavo porą dai- te metams. Bet jei surin1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. E. 7th St, So. Boston, Mass.
nelių. Padėkoti ponams —------------- ——-----Kasos Globėja — E. Janufioniene,
7:80 vai. vakare, pohsžnytinėj sve Keidošiams
už jų sūnelį, nė, kad jo darbas kaipo
1426 Columbia R<1, So. Boston. Mase
tsinėl
gerb.
vakaro
vedėjas pra-: kunigo yra ten kur jį
Draugija savo susirinkimus laiko kas Visais draugijos reikalais kreipkitės
nas protokolu raitininke.
antra utarnlnka menesio.
šė visų susirinkusių su- siunčia arkivyskupas,
stoti ir smarkiai ranko- Prašė visų pasimelsti, kad
mis suploti. Taip ir buvo jis galėtų savo naujoj mipadaryta. Kun. Keidošius sijoj dirbti Dievo darbą
savo atsisveikinimo kalbo- taip, kaip jis tai stengėsi
je dėkojo visiems už jų daryti šv. Alfonso parapiorieteliškumą jam rodytą joj. Vakaras užsibaigė šoper jo trejus metus išgy- kiais. Visi vakaro daly
daly-
900 E. First St., So. Boston, Mass
ventus šv. Alfonso parapi viai ir visi Baltimorės lie
joj ir skatino visus remti tuviai nuoširdžiausiai
• • lin-I
••
Telefonas SOUth Boston 4S00
ir laikytis savo parapijos, ki jam visą tai ką jis
kuri yra šv. Alfonso pa trokšta
savo naujame.
rapija. Jis visiems primi- darbe.
Dalyvavęs.!
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Pasirašyk
Kontraktą Dabar!
Žemiausios Anglių Kainos
Dabartiniame Sezone
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vedėjų ir todėl nuoširdžiai1 mel, Pa.), Kun. Vincui nui Mikui Norkūnui, Lie
dėkoju Jo Prakilnybei Vii- i Puidokui (Westfield, Ma- tuvos Vyčių kūrėjui; Po
kaviškio seminarijos Rėk- ssachusetts), Kun. Vaciui nui Antanui Mileriui, Protoriui Kun. Prelatui Jonui Matulaičiui (St.
Clair, fesijonalų Sąjungos Pir
Naujokui; TT. Marijonų!Pa.), Kun. Juozui Bai- mininkui; P-nui Jonui Čelseminarijos Rėkt oriui trūnui
(Mahanoy City, kiui - Morkūnui, Studentų
Gerb.
Kun.
Vincui Kuli- Pa.).
Sąjungos
Pirminin kui;
Mokslo metai jau užsibaigė. Praskambėjo moks
kauskui;
Jo
Prakilnybei
Daug
džiaugsmo
atnešė
“
Darbininko
”
štabo na
lo baigimo aktai, su įvairingomis programomis, tes Amerikos Lietuvių Ko- mus. Šie sveikinimai buvo
tamentais ir pranašystėmis, ir tūkstančiai mokslei legijos dešimties metų į- tikras gyvybės vaistas Telšių seminarijos Rėkto- mano mokslo draugų svei- riams P-nams Antanui
vių, brandos paliudymus nešini, grįžo namon pasilsė sikūrimo ir mano dešim- nuo vargų ir rūpesčių su- riui Kun. Prelatui Vincui kinimai. Nuoširdžiausia Kneižiui ir Antanui Pelti. Prasidėjo ilgos atostogos. Kaip jas sunaudoti? Pir ties metų šios Kolegijos sprogusiai širdžiai ir pa Borisevičiui; Jo Prakilny- ačiū — Kun. Prof. Mikui ■ džiui; “Amerikos” Redak
7"
~
_ Ka- toriui Ponui Kazimierui
Pijui
mosios 2-3 savaitės moksleiviams prabėga linksmai ir vedėjo pareigų ėjimo su- drąsinimas dirbti šį darbą bei Kun. Kan. Prof. Pra-i Ražaičiui, Kun.
i
sparčiai, bet paskui pradeda nusibosti. Taigi rimtes kakties proga gavau daug toliau su didesniu uolumu nui Kuraičiui; Gerb. Kun, [raliui ir Kun. Prof. Vincui Vilniškiui; Dr. Juozui LeiProf. Juozui Vaitkevičiui; Padolski u i (Vilkavišky- monui, “Pavasarininkų”
nieji studentai ir studentės, nenorėdami gaišinti bran prietelingų ir nuoširdžių bei pasiaukojimu.
gaus laiko, spiečiasi į vasarinius kursus, kad papildy sveikinimų. Esu giliai dė Visupirma reiškiu gi ir Gerb. Kun. Kan. DrJ je) ; Kun. Dr. Kazimierui Atstovui Amerikoje; Dr.
Matulaiči u i (Londone); Juozui Rimavičiui; pp.
tų mokslo spragas ir geriau pasiruoštų ateinantiems kingas visiems — Maria liausios padėkos žodžius Fabijonui Kemešiui.
Kolegijos
dešimties
me

Kun. Motiejui Stankevi Brundzams; P-nui Jonui'
mokslo metams. Tokių mokslo mėgėjų atsiranda vis napolio Kolegijos ir savo savo didžiausiam Priete
tų sukakties proga nema čiui (Aleksote); Kun. Juo- Pilipauskui, “Stude n t ų
daugiau, ir beveik visos aukštesnės ir vidurinės mo GG. Prieteliams,
kurie liui ir Globėjui Jo Eksce žiau džiaugėsi ir tosios zui
_ i Simonaičiui (Eliza- žodžio” Redaktoriui; Po
kyklos suteikia jiems progos pasinaudoti vasaros linksmosios sukakties pro lencijai Vyskupui Petrui
Kolegijos GG. Mecenatai,beth, N. J.); Kun. Dr. Mi- nui Antanui Revukui; Po
kursais.
ga atsiuntė savo sveikini- Pranciškui Bučiui, kuris savomis tūkstantinėm i s kui- Cibulskiui
—
ir Kun. Dr. nui Juozui Laučkai; mano
Ir lietuviams studentams teikiama proga pasimo
savo didele Bažnyčiai ir aukomis padėję tą mokslo Pijui Liutkui (La Salette gerosioms rėmėjoms pp.
kyti to, ko jiems labiausiai trūksta — lietuvių kalbos. ženklą, sekretorijatas ma Tėvynei meile buvo mano
įstaigą išugdyti. Dėkoda vienuolijoj); Gerb. ‘Drau Petronėlei
ir Elzbietai
Tai vasariniai kursai Lietuvių Kolegijoje, Thompson, loniai jums ją pasiųs.
svajonių įkvėpimas; ir į- mas jiems už sveikinimus, go’ Redaktoriui P-nui Le Strungytėms; p. Magdale
Conn. Jie prasideda tuojau po liepos 4 d. ir tęsiasi 6
vairių kūrybinių užsimoji- kartu dėkoju ir už tą gau onardui Šimučiui; Gerb. nai Grybaitei.
savaites. Prieinami ir patiems pradiniams mokiniams NAUJAS APSKRITYS imų sumanytojui ir vyksią paramą, kurios Maria- VVisconsino Universiteto : Paskutinis žodis tenka
ir gerai jau pažengusiems, nes dėstoma gramatika,
IR SKYRIUS
dintojui Jo Ekscelencijai .napoliui teko iš šių GG. Filologijos Departmento visai miniai mano buvusių
sintaksė, kalbos fonetika ir literatūra. Išėjęs tuos
■Telšių Vyskupui Justinui Prietelių susilaukti—Kun. Dekanui Prof. Alfredui auklėtinių ne tai, kad juos
kursus studentas jaučiasi jau nebe tas: ir kalbos tai žinomo veikėjo kompo- ; Staugaičiui.
Jonui Kurui (Scranton, Sennui; Gerb. Poniai Onai mažiausia vertinčiau. Tusyklių pramokęs ir su lietuvių literatūra susipažinęs. izitoriaus A. Aleksio rū i Kartu labai nuoširdžiai Pa.);
Kun. Kazimierui
Pakštienei;: riu prisipažinti, kad man
Jo mokslo akiratis padidėja, pažiūros prasiskleidžia; pesčio suorganizuotas Fe- dėkoju Lietuvos GG. Ats- Kmitui - Urbon a v i č i u i Vosylaitei
Gerb.
P-nui
Aleksandrui
iš siauro savo tėvų kalbos ir tautos nežinėlio jis išsi ; deracijos skyrius Water- tovams — J. E. Lietuvos (Kmitvillėje, Marianapo- Aleksiui (Waterbury, Ct.) jie yra brangiausi. Nema
ža jų šiandie jau dirba vi
vysto į sukalbamesnį lietuvį, nors čia gimusį, bet pil 1būry, Conn. ir Connecticut Įgaliotam Ministeriui J.
;
Kun.
Jonui
AmboDėkingumo
žodis
tenka
suomenės darbą, dar dau
lyje)
nai įvertinantį garbingą lietuvių senovę, jų pastovią apskritys.
A. Valstybėse P-nui Po tui
(Hartford, Conn.); tiems TT. Marijonų vie giau jų lanko įvairias moištvermę ilgos vergovės metu ir jų heroišką atgimimą j Waterburio (22) sky- vilui Žadeikiui ir Poniai, Kun. Augustinui Petrai nuolijos Kunigams, su ku jkslo įstaigas — universi
ir išsilaisvinimą. Dauguma mūsų čia gimusių inteli i riaus
valdybą sudaro: ta proga suteikusiems Ko čiui (Worcester,
Mass.); riais man teko kartu dirb tetus, seminarijas ir ypa
i
gentų yra atšalę savo tautai vien dėlto, kad jos nepa i Dvasios Vadas — Kun. J. legijai gausių aukų; Gerb. Kun. Pranui Juškaičiui
ti ir kurie neužmiršo pa. tingai Marianapolio kole
žįsta. Lietuvių kalbos kursai bent dalinai tą blogumą Valantiejus, pirm. A. A- P-nui Lietuvos Atstovy (Cambridge, Mass.); Kun.
Gerb. Kun. A giją. Jų sveikinimus
HllillULUf) labai
IdUČLl
pašalina. Prie to, praktišku atžvilgiu, lietuvių kalbos leksis, rašt. Adelė Liut- bės Washington, D. C., Se Pranui Jurui (Lavvrence, sveikinti
leksandrui Bubliui, Kun. j branginu ir <dėkoju Kun.
pažinimas kiekvienam inteligentui būtinai reikalin kiutė, ižd. Juozas Kups kretoriui Dr. Mikui Bag Mass.) ; Kun. Juozui Va
Mikui Urbonavičiui, Kun. Juozui Vaškevičiui,
evičiui, Kun.
gas. Šiandie Amerikoj ypatingai pasireiškia tautų tas. Prie skyriaus prisidė donui; P-nui Petrui Dauž- lant i e j u i
(Waterbury, Juozui Mačiulioniui, Kun. Dr. Petrui Biskiui, Kun.
skirtingumas. Visi amerikiečiai, bet kiekvienas ko- jo daug draugijų. Anot vardžiui, einančiams Ge Conn.); ir Kun. Pranui
Jonui Aleksai (Kaune).
Dr. Alfonsui Jagminui,
puikiausiai žino, kuriai tautai jo kaimynas priklauso. pirmininko prane Šimo, neralinio Lietuvos Konsu Strakauskui (Lowell, Ma Kas mokės švelniau su
i Kun. Pranui Skrodeniui,
Ir lietuviams nėra kaip pasislėpti. Kad ir labiausiai , skyrius puikiai veikia. Tai lo pareigas Nevv York, N. ssachusetts).
prasti ir jautriau pasvei į Kun. Adomui Morkūnui,
užsigintum esąs lietuviu, kaimynai vis vien žino, kas i būsiąs Waterburio lietu- Y.; ir gerajam Prieteliui
Lygiai labai nuoširdžiai kinti kaip Seselių širdis! Kun. Dr. Juozui Pauliuesąs. Ar gi ne geriau būti tikru, susipratusiu lietuviu, l vių katalikų “parlamen Gerb. P-nui Rafolui Skipi dėkoju ir kitiems GG. Labai tai vertinu ir dėko koniui, Kun. Jonui Janpažinti tėvų kalbą ir dalyvauti organizuotame lietuvių tas”.
Draugijos Užsienio Dvasios Vadams, kurie ju Gerb. Šv. Kazimiero čiui, Kun. Vincui Černiui
gyvenime?
K. Connecticut Federacijos čiui,
Lietuviams Remti Pirmi savo aukomis ugdė šią Seselių Motinėlei Marijai ir visai miniai jaunuolių,
valdybą sudaro: Dvasios ninkui.
Kolegiją ir reiškė savo Kaupaitei (Chieago, III.); kuriuose visa mūsų viltis,
Vadas — Kun. J. Ambo- Nepaprastai mane su sveikinimus: — Kun. Jo Gerb. Nekaltojo Prasidėji kad jie išliks ištikimi savo
tas, Hartford, Conn., pir jaudino mano GG. Vyres nui Švagždžiui (Brockton, mo Seselių
nemarios Alma Mater idealams,
mininkas A. Aleksis, Wa- niųjų Vienuolijos Vadovų Mass.), Kun. Pranui Vir- atminties Arkivysk ūpo reiškiamiems “Studentų
30 METŲ JUBILIEJUS phia, Pa., referatai, rapor terbury, Conn., vice-pirm. sveikinimai. Todėl labai mauskui (Boston, Mass.),
Jurgio Matulevičiaus duk Žodyje”, ir bus tikri Ka
Šie metai mūsų veikimo tai, rezoliucijos ir proto Pijus Poška iš New Bri nuoširdžiai ačiū Amerikos Kun.
Jonui
Balkūnui
terų — Motinėlei M. Uršu talikai ir Lietuviai.
centro — ALRK. Federa kolas. Knyga gerai vaiz tain, Conn., sekr. Jonas TT. Marijonų Provincijo-' (Brooklyn, N. Y.), Kun. lei Novickaitei (Marijam Visiems Jums Gerbia
cijos gyvenime yra svar duoja, kas lietuviams ka Mančiūnas iš Hartford, iž lui Gerb. Kun. Jonui J. Jonui Vaitekūnui (Provi polėje); Gerb. Šv. Pran mieji PrieteHtai tett-ii*
būs metai. Šiemet jai su talikams rūpėjo 1935 m. ir dininkas Antanas Mičiū- Jakaičiui; Lietuvos TT. dence, R. I.), Kun. Pijui ciškaus Seselių Motinėlei Gilų, Nuoširdų, Karštą,
eina 30 metų nuo jos įsi- ką esame nuveikę. Šiomis nas.
dienomis ji išsiuntinėta Reikia nuoširdžiai pa MM. Provincijolui Gerb. Juraičiui (Athol, Mass.), Marijai Alioyzai (Pitts-i Lietuvišką Ačiū!—
steigimo.
Kun. Antanui Petrauskui; Kun. Konstantinui Vasiui burgh, Pa.) ir Gerb. Sese
Federacija suorganizuo kunigams klebonams, Fe- ,sv^‘“y 6on^tieut Ue“ ir Amerikos TT. Marijonų (Worcester, Mass.), Kun. lei M. Immaculatai Dvar- Kun. Dr. Jonas K.
Navickas, M.I.C.,
ta 1906 metais. Jos tikslas deracijos Tarybos na  tuvius katalikus, supratu i Provincijos Romoje įga- Į Norbertui Pakalniui naus kaitei (Scranton,
Marianapolio Kolegijos
buvo ir tebėra — vienyti riams, apskričiams ir sky sius katalikų
vienybės , liotiniam Gerb. Kun. VIa- (Brooklyn, N. Y.), Kun. Pa.).
riams.
Rektorius.
Amerikos lietuvius katali
reikšmę ir susibūrusius
sius dui Draugeliui
Juozui Aleksiūnui (Brook-Į Labai nuoširdžiai ačiū
kiškai ir tautiškai akcijai. Kas būtų knygos nega po Federacijos vėliava.
i Dideliai verti
vertinu sveiki lyn, N. Y.), Kun. Jonui ir mano GG. VienminPer trisdešimts metų Fe vęs ir kas šiaip jau norėtų
ALRK. Federacija,
nimus žymiųjų mūsų jau Kripui - Plytaičiui (Hart čiams — senesniems ir Veiklioje ir stiprioje jau
deracija daug nusipelnė ją įsigyti, prisiųskite a2334 So. Oakley Avė.
nuomenės
auklėtojų ir ford, Conn.), Kun. Dr. jaunesniems — visuome nystėje yra įrašyta ilga ir
Bažnyčiai ir tautai.
dresą ir trijų centų pašto
Chieago, III.
i garbingų mokslo įstaigų Juozui Končiui (Mt. Car- nės darbuotojams: — Po- laiminga senatvė.
Šios vyriausios mūsų
t
organizacijos jubiliejus iš
neša paskui ją, o kitos barsto gėles jai po ko
Nujautimas skaudžiai
jų; pagaliau seka kareiviai.)
kilmingai
bus minimas
Kankin... Pirmoji mirtis artinas.
(Už scenos girdėt garsesni trimitai.)
Chicagoj, Birželio 30, ir
KUNIGAS I
liepos 3 dienomis, kuomet
(Prie pat laiptų pakėlęs vieną ranką į minią.)
_
SCENOS IX.
įvyks Amerikos Lietuvių
Netrukdykite dievaičio vestuvių.
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA
(Federacijos) Tary bos
Tie patys, Audrianas, Sofija, kunigai ir lydėtojai.
KUNIGAS II
svarbusis suvažiavimas.
Parašė
(Kaip pirmasis.)
(Minia žmonių įsigrūda ant scenos, kareiviai
Tarybos nariai yra gavę
Jo
aukos
žingsnių
neužstokite.
Vincas Nagornoskis
tvarkydami ją randa pasipriešinimą, priversti
pakvietimo laiškus ir dėl
(Visi kunigai lėtai traukias į paskirtas vietas.
vartoti ragotines stumdami žmones į kitą pusę
to visi, be jokio išsikalbiGarsintojai ateina, pučia trimitus ir traukias
scenos, ir ten ją daboti.)
(Tęsinys)
nėjimo, turi atvykti į su
prie durų.)
KAREIVIS I
KUNIGAS I
JURGIS
važiavimą.
(Šypsodamas.)
Iš kelio! Į šalį! Žmonės traukitės!
(Pakėlęs ranką aukštyn.)
Apskričiai ir skyriai tu
Ne
užstokite!
Šauksmas
paskutinis...
Malonus
dievaitis
Tik
savanorius
naujokus,
—
tikrasis
rėtų pradėti planuoti, kad
Apolas
laukia
savo
nuotakos.
Federacijos jubiliejų tin Vytis mokės jį ragotine
KAREIVIS H
(Visi kunigai ištiesia po vieną ranką į Sofiją.)
kamai paminėti savo kolo Prismeigt prie žemės, o paskui kardu
Šalyn! Į šalį!
Atkirsti
galvą.
nijose. Tam geriausias lai
KUNIGAS II.
Ko žiopsai niekše! Juk tau pasakyta
Artyn palaiminta ir parinktoji,
PASEKRAS
kas po vasaros atostogų—
Trauktis iš kelio.
Vistiek man baugu!
Tau elizėjaus dutys atdaros.
rudenį.
MINIOS
BALSAI
(Šventyklos durys atsidaro plačiai, ktihigai
Ta proga pranešame, Tiek daug pražuvo, — ne visi naujokai.
Ir tu nesistumk!
Jų
tarpe
buvo
ir
pripratusių
permaino
rankų gestą, dabar rodo į vidų šven
kad Federacijos Tarybos
Tokios gražuolės dar aš neregėjau!
t
Ginklus
valdyti;
bet
;t
nė
viens
negrįžo;
tyklos.
Audrianas,
Sofija ir jų lydėtojai žiūri
suvažiavime gerb. Kun.
Vargšė nelaiminga.
valandėlę lyg suakmenėją ir nuliūdę.)
Kazimieras Urbonavičius Ir nieks negali pasakyti kas KAREIVIS
I
Buvo
jų
priešai
ir
kaip
jie
pražuvo:
AUDRIANAS
ir dr. Juozas Leimonas Nuo žmogaus rankos ar žvėries nagų.
Tratikis!
(Bučiuodamas Sofijos kaktą ir glausdamas ją
skaitys reikšmingus refe
KAREIVIS H
prie savęs.)
JURGIS
ratus aktualiais katalikiš
Šalyn!
Sudiev,
dukrele! Tave Dievas saugos.
(Užsimąstęs.)
kojo ir tautiškojo veikimo
Aš jau bejėgis.
Būt gerai patirti nuožiūrą tavo,
klausimais.
(Už dekoracijų girdėt garsesni trimitai; ant
(Uždengia akis ranka; jo petys konvulsiškai
Bet jau nėr laiko. Jau garsintojai
scenos įžengia mergaitės poromis ir mesdamos
sudreba.)
Šaukia į kovą.
MUSŲ METRAŠTIS
gėles eina prie portiko laiptų ir jais aukštyn
SOFIJA
(Už scenos girdėt tylūs trimitai.)
prie šventyklos durų, ten užima vietas šalimis
(Meilingai
glausdamasi
prie jo ir bučiuodama
ant laiptų iki durų. Durys atsidaro, išeina ku
PASEKRAS
ALRK. Federacija kas
jo
tahką,
ir
lėtai
ją
išleisdama
kreipiasi į Jur
nigai su ilgoms barzdoms, baltuose rūbuose,
(Lėtai ir graudžiai.)
met išleidžia metraštį agi-)
Jurgi, saugokis,
tankas ant krūtinės sukryžiavę, priėję prie
pie savo veikimą. Tokią
Tėveli, sudiev!
laiptų du pirmutnrieji atsiliepia į žmones, pas
knygą išleido ir šiemet. Ją Nuo pasamdytų, slaptų žmogžudžių.
Aš nepražūsiu, nes karžygis mano
kui su kitais lėtu žingsniu eina užimti vietas
JURGIS
pavadino: “ALRK. Fede
Dangaus atsiųstas. Jis apgins... Sudiev!
užpakaly mergaičių eilių. Paskui kunigus atei
racijos veikimas 1935 me Dievo apsauga yra galingesnė
AUDRIANAS
na du garsintojai, padarę keletą žingsnių ant
tais”. Knygoje įdėta Fe Net už gudriausius Pikto įrankius.
(l Jurgį.)
portiko pučia trimitus. Tuo pat laiku iš kairio
deracijos 25 kongreso, į- Būk ramus, mielas.
Karžygy, į tavo rankas pavedu
sios puses ateina Audrianas, vesdamas Sofiją
vykusio 1935 m. rugpiūčio
Mano btangiausią. Gink tu ją dabar.
PASEKRAS
nuotakos rūbuose, gėlių vainiku ir labai ilgu
21. 22 it 23 dd., Philadel(Drebančiu balsu.)
(dus daugiau;
muslininiu apsiaustu, kurį mažos mergaitės

Gera Proga Atostogoms Nuoširdaus Dėkingumo
Pareiškimas
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DARBININKAS
o kas kita pomirtinė.
S^Š,nn^kokit pa,
Ir vėl, aš nereikalauju po

.

susirinkę ne mažas būre*
lis.
Numatomas pelnas
galutinai kuopa lieka sko mirtinės sau kaipo pašalpsieks beveik $200.00. Taip
Šiais metais Lietuvių R. me. Bet jokiu būdu nega linga tik $30.00. Kodėl p. gavys, bet, pašalpgaviui
tai eina mūsų gražus dar
$80.00, Jonas ir Petronė bas.
K. Susivienijimas Ameri lima buvo susikalbėti su J. B. Šaliūnas negalėjo su mirus, reikalauju kaipo
R.
lė Bašinskas $50.00, Sta
koje mini savo gyvavimo p. J. B. Šaliūnu. Į laiškus tvarkyti be įgaliotinio, teisėtas administratorius.
I
—
sys Budėnas $50.00, Ber ------auksinį jubilėjų. Tąja pro neatsako, dokumentų ne kodėl varginti žmones, Ar-gi Mass. Valstybės tei
ga varomas didelis narių pristato, o jei pristato, tai jiems iškaščius daryti ir smo ištarmė nieko nereiš Aušros Vartų Bažnyčios nardas ir Sofija Tamule
CHESTNĖY’S
vičius
$30.00,
Adomas
ir
išbaigimui
fondas
auga
vajus, spaudoje pabrėžia tik pasijuokti reikia. Vie galutinai, jeigu Susivieni kia? Galutinai, aš visą
CANTEEN
ma Susivienijimo svarba ną kartą p. J. Romanas jimas gerai vedamas, tai laiką, norėdamas valstybi kaip ant mielių. Neminint Joanna Kudarauskas $20.Geriausia lietuv i š k a
ir kreipiama domės į daug man parodė sekretoriaus kaip iš $80.00 pasidarė tik nio teismo išvengti ir Su jau pirmiau tilpusių žinio 00, Gabrielis ir Ona Šilalė
žadantį jaunimą. Tiesa, prisiųstą ‘statement’: pai $30.00? O gal jeigu dar sivienijimui nepakenkti, se aukotojų vardų, štai tik $20.00, Stasys ir Monika užeiga, kur užlaikomi
Susivienijimas yra žymi šeliu rašytas, kaikur iš- kitas įgaliotinis nuvažiuo klabinu į Susivienijimą, o bėgyje • kelių paskutinių Čiras $20.00, Marijona Mi- skanūs valgymai ir gėmūsų lietuvybės tvirtovė braukinėta. Ar-gi galima tų, tai nei tų $30.00 nebe čia sekretorius juokingai dienų kiek naujų aukoto tienė ir sūnus Bronius Mi rymai.
90 Millbury St.,
Amerikoje, į ją privalėtų su tokiu dokumentu kur liktų. Tai štai kaip Susi pabraukia, kad bėgyje 2 jų prisidėjo ir kiek tą fon lius $20.00, Pranas Navis
$20.00.
dą
išaugino:
susispiesti visi lietuviai pasirodyti? Svarbiausioji vienijimo biznis vedamas. metų
Worcester, Mass.
reikia pomirtinės
katalikai, o ypatingai ten įregistravimo kliūtis buvo Gegužės 8, 1933 metais ieškoti. Aš ieškau nuo Šv. Šeimynėlės dr. paau Po $15.00 sumokėjo se
turėtų būti mūsų jauni deficitai, kuriuos reikėjo mirė Susivienijimo narys pirmos dienos, tik sekre kojo $100.00, LDS. 108 kp. kantieji: Juozas ir Mag
mas. Vienok Susivieniji išlyginti. Toji kliūtis jau a.a. Jonas Molis. Prieš torius užmeta ir neranda.
dalena Dirginčius, Kazi
mas ne vien tik privalėtų seniai pašalinta, bet ar se mirsiant, jisai paliko ma Išvada lieka, kad reikia ma. Aš nesistebiu, kad mieras ir Ona Vaitkevi
didžiuotis prakilniais ide kretorius rūpinasi Susi ne savo turto administra eiti į valstybinį teismą, o kuopos įneša valdybos al čius, Vincas ir Magdalena
VISŲ BANGŲ
alais, bet kartu kreipti do- vienijimo įregistravimu, torium. Giminės mirusio kadangi Mass. Valstybėje gas mažinti, taip biznį ve Balkus, Vincas ir Viktori
Naujos Rūšies Radio
mę į biznį. Susivienijimo kokias pastangas daro? jo norą pripažino, teis Susivienijimas neįregis- dant, žinoma, algos perdi- ja Laukaitis, Endrius ir
MAGIŠKA AKIS
biznis, jo vedimo būdas ir j Tik kitų verčiamas siun mas patvirtino. Kaipo ad truotas, tai kitos išeities delės. Bet tai ne tas ke Rozalija Simanonis, Ber
METALINES TŪBOS
MAGIŠKI SMEGENIS
lankstumas kaip tik bus čia įregistravimo aplika ministratorius per miru nėra, kaip tik kreiptis į lias prie gero. Čia kaltė nardas ir Adelė Pigaga,
ciją,
ir
tai
joje
pamatuo

patraukiantis akstin a s,
CHARRON’S
apdraudos ir asmenyse. Dėlei vieno as Juozas ir Ona Jonytis,
siojo
kuopą kreipiausi, valstybės
ryšys, kuris laikys visus ja, kad jau Susivienijimo kad Susivienijimas išmo pašąlpinių draugijų de- mens šiandien Susivieniji Vladas ir Marijona Palec20 Trumbull St.
lietuvius Susivieniji m e. kuopos Mass. Valstybėje kėtų jo pomirtinę man, partamento viršini n k ą, mas neprieinamas visiems kas, Petras ir Valerija
Worcester, Mass.
Kaip tik aš čia noriu pa seniai gyvuoja. Reiškia, nes pašelpgavė, jo mote kad jis ištirtų ir sutvar- lietuviams katalikams, vi Vaškėlevičius, Petras ir
kalbėti iš savo patyrimų prašo Susivienijimą lega ris, mirus, o aš pagal kitų kytų nelegaliai veikiančią soms valstybėms. Štai Alena Kosulis, Kazimieapie Susivienijimo biznio lizuoti ir kartu pažymi, giminių sutikimo, išskirs- draugiją, kuri mokesčius Mass. Valstybėje kuopos, ras ir Marcelė Kureiša,
M. A. CIVINSKAS & CO.
trūkumus, kad jubilėjinis kad Susivienijimas nepai tysiu tinkamai. Kuopa ga ima, o priedermių nepildo. kur seniau šimtais narius Nikodemas ir Viktorija
seimas tuomi labiau galė so jūsų įstatymų ir veikia. vo atsakymą, kad miręs To paseka žinoma, čarte- skaitė, dabar teturi tik po Stoškus, Feliksas ir Mari
LIETUVIS
tų susidomėti ir nuo šių Kur supratimas! Tai-gi narys nemokėjęs mokes riui kelias užkirstas ir kelis
ar keliasdešimts. jona Šilalė, Juozas ir AGraborius ir Balsamuotojas
metų užvesti geresnę biz- sekretorius arba nepaiso čių už 4 mėnesius, suspen kuopos suparaližuo tos. Kiek čia biznio nustoja tielė Matačinskas, Anta
340-342 Harding St.
Susivienijimo biznio, arba duotas ir pomirtinė nebus Matyt to sekretorius nori, ma! Kodėl mūsų organi nas ir Marijona Pūras, Si
nio vagą.
“Garse” pastebėjau kai- nenori Mass. Valstybėje į- išmokėta. Tuomet aš pats nes prie to stumia. Aš Su zacijos ir bendrovės neiš mas ir Ona Aleksandravi WORCESTER, MASS.
Atdara
Tel.
kurių
kuopų įnešimus, registrouti ir tos valsty rašiau, aiškindamas, kad sivienijimą branginu, jo sivysto į milijonines, kaip čius, Pranas ir Ona Čiubės
lietuvių
prie
Susivieni

narius
gerbiu,
ir
aš
pats
kad
kitataučių?
Dėlto,
pas,
Motiejus
ir
Teresė
Dieną
ir
Naktį
Dial-5-5898
kad sumažinti valdybų al
centre yra klaida, a.a. Jo
jimo
prileisti.
esu
kuopas
tvėręs,
užtai
kad
ne
bizniškai
vedamos.
Saurusaitis,
Jurgis
ir
Agas. Aš sakyčiau reikėtų
nas Molis, pagal konstitu
Susivienijimo
98
kuopa,
padidinti, o svarbiausia j
cijos, mokėjo mokestis iš noriu nemalonumų išveng Vedėjai nesistengia pri nėlė Akstinas, Tarnas ir
tai surasti tinkamus as-' Worcester, Mass., kaip anksto už mėnesį nuo ti, bet kodėl sekretorius traukti, paaiškinti, pagel Marijona Kvaraciejus, Jo
Tel. 3-5710
menis Susivienijimo biznį ten įsipainiojo su mokes- kuopos susirinkimo iki su ir pildomasis komitetas bėti, bet stumia šalin. Or nas ir Rozalija Varanausvesti. Sąžiningi, atsidavu- i čių trūkumais. Daug narių sirinkimui. Paskutinį kar nesilaiko konstituci jos, ganizacijos be jaunimo tai kas, Kazimieras ir Alena
šieji ir mokantieji vedė- suspenduota, o vienok jie tą, jo knygutė, kuopos kuomet norima žalingų tamsi ateitis. Susivieniji Nedzveckas, Jonas ir Iza
pasekmių išvengti? Atsi mo lietuvybės tikslas pri belė Meškinis.
jai savo algas dvigubai savo mokestis taisyklin- knygos ir duplikatas ro
Mūsu pienas ir Smetona
menu 1927 metais saužuuždirbs ir savo vietas gai užsimokėję. Reikėjo do, jis užsimokėjęs sausio dystės atsitikime sekreto traukti daugiausiai jauni i Po $10.00
sumokėjo:
užganėdina visus.
mo, bet su tokiu reikalų j Antanas ir Ona Tamošiū
brangins, Susivieniji m o čia kaip nors dalyką iš- mėnesio 14 dieną iki vasa
rius
pranešė,
kad
pagal
vedimu kas bepanorės sto nas, Vincas Pranaitis, An
WORCESTER,
sekretorijatas yra toji a- aiškinti. Į tą kuopą ir aš rio mėnesio susirinkimui.
konstitucijos
pomirt
i
n
ė
ti
ar
traukti!
Aš
tikiu,
priklausau.
Kiek
rašyta,
Tame laike sunkiai susir
šis apie kurią visas biznis
tanas Pranaitis.
MASS.
sukasi, o ten toji vado kiek aiškinta, knygutės go, nebuvo kaip mokesčių negali būti išmokėta; bet kad Susivienijimo jubilie Po $5.00 sumokėjo: Ona
štai įtakingam prieteliui
vaujanti galva yra Susi siųsta, duplikatai rodyta, daugiau mokėti ir gegužės paprašius, sekretorius pa jinis seimas atras kelius Čiupaitė, Biruta Čiupaitė,
geriau savo organizacijos
vienijimo Seimo renkamas ir vis nieko. Atsiuntė lai 8, 1933, pasimirė. Kuopos miršo tą
Jieva Balsevičiūtė, Ado
konstitucijos
sekretorius. Pažiūrėkime šką, kad kuopa skolinga reguliaris susirinkimas į- punktą ir pomirtinę išmo reikalus sutvarkyti, ir, ne mas Kudarauskas, Mari
paisant prieteliškumų, at
tik mano patyrimų kaip virš $80.00, nariai suspen- vyko gegužės 13 dieną ir
COMPANY
kėjo.
Reiškia,,
jei
turi
prie

ras tinkamą biznio vedė jona Šilaliutė, Tarnas Sto
dabartinis SusfvTenijimo ' duoti ir baigta. Į paaiški tik taaa jam būtų suėję
Baldai, Kilimai, Naminiai
sekretorius p. Juozas B. nimus jokio atsakymo, nemokėtų mokesčių lygiai telių užtarytojų tai bus ją. Geriausiai būtų, kad škus, Juozas Matačinskas,
Petras
Matačinskas,
Kazi

viškas
gerai,
o
jei
ne,
tai
Rakandai.
Radios ir ElektriSusivienijimo
biznio
vedė

žinokitės sau. Susirinki 3 mėnesiai ir tik tada te
Šaliūnas tą biznį veda.
kiniai GRUN0W Šaldytuvai.
mieras
Tamošiūnas,
Anta

nei
pagal
konstitucijos
iš

ją
ne
seimas
rinktų,
o
tik
Susivienijimas
Mass. muose kįla triukšmai, ki galėjo jo vardą pažymėti mokėjimų negausi. Ar-gi pildomasis kom i t e t a s nas Tamošiūnas, Česnule-: GLENWOOD ir ATLANTIO
Valstybėje neįregistruo ti visai pasitraukia. Galu kaipo neužsimokėjusio na taip galima biznis vesti samdytų; tuomet neįsi- vičius Juozas.
Virtuvės Pečiai
tas ir negali legaliai biz tinai, matant, kad per lai rio, bet jis 5 dienas ankš ir ar galima tokiose apys- skverbtų politika, pildoGeros rūšies baldai už žemiau
nio varyti. Anais laikais škus negalima susikalbėti, čiau jau buvo miręs; taigi tovose narių pritraukti? masis komitetas geriau Čia reikia pastebėti, kad! sia
kainą. Mokant tuojau arba
jaunimas
labai
gražiai
de

nes
sekretorius
jų
nepai

pagal
konstitucijos 24
išsimokėjimui.
daug kas tuo įregistravi
galėtų kontroliuoti ir ne- dasi prie bažnyčios' išbai
so,
kuopa
ima
ant
savęs
Aš
esu
Susivienijimo
na

str.,
punktų
1,
4,
5
ir
6
a.
mu rūpinosi, tarp jų ir aš;
Dial 2-5936
tinkamą pašalinti; o anas,
buvau. Savo laiku turėjau iškaščius, siunčia įgalioti a. J. Molis nebuvo sus rys nuo 1913 metų. Vieton jausdamas artimesnę at gimo. Nors jie negali kar
178-200 Millbury SL,
viršūnėse geras pažintis ir nį p. J. Balsį, kad pačia penduotas. Į tą mano pa apdraudos kompanijų su sakomybę, viską tvarkiau tais visi didesnėmis auko
WORCESTER, MASS.
manėme dalyką pervesi- me ceiltre dalyką išrištų. aiškinimą jokio atsaky maniau Susivienijime per vestų ir nors geros vietos mis prisidėti, bet kad ir
po
mažiau
visgi
stengiasi
mo negavau. Vėl kreipiau sikelti į aukštesnį skyrių.
si į sekretorių, kad nors Gegužės 16, 1934 išpil- dėlei daugiau nuoširdumo aukoti kiek gali ir žada
i daugiau. Visi ligi šiol auką mano daryti, džiau aplikaciją, pasiun įdėtų.
RENKIMĖS Į LIETUVĄ praneštų
reikalavau pavesti klausi čiau į centrą, daktaras
Virš išdėstytas mintis ! kotojai, taip sakant, yra
su
COMPANY
mą teismo komisijai, pil- kvotėjas patvirtino birže pasiunčiau “Garsui”, ne jliuosnoriai. Niekas jų ne- j
Lozoraičiai
— Savininkai
j
vertė,
neieškojo,
po
namus
lio
8
dieną
ir
iš
kitų
val

DIDŽIĄJĄ EKSKURSIJA domąjam komitetui, arba
talpino. Prašiau rankraš
Išdirbame
gerus
gė
trečiųjų teismui, aš ant dybos narių privačiai su tį grąžinti ir tam pašto nevaikščiojo, bet jie patys rimus. Geriausiasminkštus
patarnavi
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU
visko
sutiksiu, by tik žinojau, kad esu priimtas, ženklelius įdėjau, negrąži atėjo, atnešė ir laisvai tą mas vakarėliams ir piknikams
bei išvažiavimams.
klausimas būtų išrištas, ir bet sekretorius anei žode no,
viską pasisavino. fondą augina. Tikimasi,
Tel. 3-6525
vėl jokio atsakymo. Ra lio nepraneša. Pusei metų Kreipiuosi į “Darbininką”. kad visi tokį gražų pavyz-,
495
Millbury St.,
šiau prezidentui, pažadėjo praėjus, spaudžiau kuopą Savo tiesos žodį pasakiau, dį paseks.
BIRŽELIO
JĮjRE j 1 g
12 VAL. DIENĄ
|
ištirti, bet kaip tik tiueina kas su mano aplikacija polemikų nevesiu ir neat Klebonas bažnyči oje Š' WORCESTER. MASS.
pas p. Šaliūną viskas ding atsitiko? Tik vasario mė sakinėsiu. Čia tik maiio pranešė, kad jau planai
Iš New Yorko j Klaipėdą per Cherbonrgą
sta, jokios žinios nesulau nesyje kitais metais gau patyrimai išdėstyti, bet baigti, išduota kontrakto-'
Ekskursiją asmeniškai veda Cunard VVhite Star Linijos vatdininkas
POPE OPT1CAL CO.
ksi. Tik po beveik trijų nu pranešimą, kad priim tokių ir panašių nusiskun riams
STEPONAS BERGĖN
apsvarstyti
ir!
Albert R. Barker
tnetų koveis pasisekė per tas. Užsimokėjau mokes dimų it dejavimų yra šim trumpu laiku galima bus
šią ekskursiją užgyrė
Kada Jums reikalingi aki
kitus klausimą įriešti į pil tis ligi liepos mėnesio. Tik tai. Laikas į tą rimtai pa darbas pradėti.
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
niai, leiskite mums išegzami
SĄJUNGĄ AMERIKOJE
domąjį komitetą. ' Pildo rugpjūčio mėnesyje gaunu žvelgti ir visiems Susivie- Praėjusį sekmadienį mo nuoti akis ir pritaikinti aki
Dėl laivakorčių ir vietų laive kreipkitės j mūsų
masis Komitetas dalykų atgal aplikaciją, kad ne tiijimo nariams tuomi su terų Aušros Vartų dr. tu nius. Mes padarome dirbtinas
Agentus arba Cnnard VVhite Star Linijos Biurą.
akis.
nežino, sulig konstitucijos pagal konstitucijos suda sirūpinti.
rėjo savo metinį pikniką, 397 Main St
Tel. 8-1944
32 stt., punktų 20 ir 21 ryta, taip negalima. Kad
Kun. K. A. Vasys. kurio pelnas skiriamas iš
CUNARD WHITE STAR Ltd.
Worcester,
Mass.
klausimo netyrinėjo, užtai negalima tai ką padarysi,
33 Statė St., Boston, Mass.
imtinai bažnyčios baigimo j
priėmė kaip sekretorius prašau tad mane palikti L. VYČIŲ NAUJOS AN reikalams. Žmonių buvo' 275 Main St Webster, Masa.
referavo. Ir dėlto “Garse” senoviniame skyriuje, at GLIJOS APSKRIČIO
No. 17 š. m. pasigailėtiną siskaityti mokestis ir per
BASEBALL LYGOS
protokole sekretoriaus pa teklių grąžinti. Nei atsa
DARBININKAS
LOŠIMAI
PIKNIKŲ RENGĖJAMS
aiškinimą matdine: būk kymo nei pinigų negaunu.
(THE W0RKER)
velidriifl ftemokėjęs mokes Tik po 6 mėnesių praneša Birželio 28 d., So. BoSPublished every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Tear. Good Friday, Memorial Day, Independenee Day,
čių ketvirtame mėnesyje, mano kuopai, kad esu iš ton ir Worcester, WorcesLabor Day, Thanksgiving and Christmas
gavęs pašalpos, pašalpga- Susivienijimo išbrauktas, ter; Providence ir Lawren------------- by ------------viai tik giminės gali būti “Gafšas” sulaikytas. AŠ ce, Lawrerice; Nonvood
SAINT JOŠEPH’S LITHUANIAN R. C. AflSOCIATION OF LABOR
ir pašalpos reikią ieškoti nesiskundžiu, kad negalė neužimtas.
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie
bėgyje 2 metų. Jei sekre jo manęs į aukštesnį sky Liepos ir rugpiučio mė
.
Mass. under the Act of March 3, 1870
tuvos
“Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa
bet kas per nesiuose lošimai bus pa
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1108 torius iš $80.00 gali pada rių priimti,
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu
Act of October 8, 1917, anthorized on July 12, 1918
ryti $30.00, o iš $30.00 — tvarka, jeigu ima beveik skelbti kitame “Darbinin
rėkite “Birutės”, nes jas žmones labai mėgsta ir
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA:
$80.00, tai,. tdip rfeikahis 2 metus aplikaciją ištirti, ko” numery.
jų reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo
Domestic yearly ..........................
Amerikoje metams ...................... 84.00 vedant, kur kas lengviau pinigų' negrąžinti,;' net iš
Adv. Antanas Mileris iŠ dame papiginta kaina.
Užsieny metams .......................... 85.00
Foreign yearly ........ . ...............
Viena Įtart savaitėje metams 82.00 iš trečio mėnesio padaryti pirmesnio skyriaus išbrau Worcester aukoja sidabri
Domestic once per week yearly
Užsieny 1 kart savaitėje metams 82.00 ketvirtą,
Foreign once per week yearly
“DARBININKAS”
bet ar uŽrdŠai kti if tik teismu grasi nę taurę laimėjusiam rate
liui
N.
A.
Lietuvos
Vyčių.
jau nieko nereiškia? To nant vėl gali sugrįžti?!
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
liaus, kas kita juk pašai- Taip biznio vesti negaliJonas Micka, Sekr.
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DARBININKAS

Penktadienis, Birželio 26, 1936

kun. J. Kuru ir savo mo- vių proga linkiu to viso, Lukaitė, Marijona Sokai-

Pennsylvanijos Žinios

Pranešimas
! kyklos mokytojomis. Iš- ko trokšta jo kilnioji šir- tė,,
Elena Talmontaitė,
kilmių programos muzika- dis.
į Pranė Venckiutė, Alberlę dalį labai nuoširdžiai Fiat!!
“
Fiat!!!
_________
LDS. N. A. Apskričio metinis suvažiavimas įvyks
|_tas
Daunis,,____________
Edvardas JanKazysJVidikauskas. , kauskas, Albertas Kama- sekmadienį, birželio 28 dieną š. m., 1 valandą po pietų,
tus vadovavusiomis Sese- Paru°šė vietos vargoninlėmis Mokytojomis.
J' V?lcaltls- T" Šiomis dienomis įvyko rauskas, Andriejus Muiža, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos svetainėje, Temple
Džiaugėsi žilagalvis kle- vis dideles pajėgos.
Šv. Kazimiero lietuvių pa- Kazimieras Ranionis, Sta- St., Nashua, N. H. Visos kuopos kviečiamos dalyvau— lietuNesenai parapija susi- rapijos mokyklos mokslo Klovas Riekus, Juozapas ti. Malonėkite atsiųsti savo delegatus, įteikdamos
IŠKILMINGOS MOKY- bonas, °nuoširdusis
laukė kun. J. Kurui pagelKLOS UŽBAIGTUVES vybės apaštalas, savo sun- i bininko,
Jiems gerų sumanymų. Taip gi raginame, kad LDS.
kun. Alf. Žukaus mettų užbaigimas. Moky Tamušaitis.
kaus
darbo
vaisiais,
maty

kuopų valdybos peržiūrėtų savo knygas ir kiek kuopa
Šv. Juozapo parapijos damas savo įsteigtą mo ko, iš kurio irgi laukiama klos vaikučiai, Seserims
DR. LEIMONAS IR skolinga apskričiui tuojau prisiųstų iždininkui arba
pradžios mokykla
a birželio kyklą taip stambiai žen nuoširdaus darbininko ir vadovaujant, išpildė turi
priduotų mokesnius suvažiavime.
21 d. turėjo mokslo metų giančią pirmyn. Jo para_ Katalikybei ir Lietuvybei, ningą programą. Žmonių
ADV. LAUČKA
užbaigtuves, kuriose atsi pijos mokykla dabar turi
i Į Taip, Scrantonas su sa buvo daug. Vaikučiai ga Pirm, birželio 22 d. PaLDS. N. A. Apskričio Valdyba:—
sveikinta su per 30 moki beveik 500 mokinių ir kas 1 vo veteranu kun. J. Kuru vo dovanėles už pasižymė- yasarininkų
...................
atstovai,\ da
Dvasios Vadas — Kun. S. P. Kneižis
nių, baigusių 8 metų kur met jų skaičius vis auga. žygiuoja Lietuvybės fron jimus moksle.
ktaras Leimonas ir adv.!
są. Seselės Kazimierietės,
Pirmininkas — Jonas Kumpa
nepalaužiamas te, be abejonės, vienoje iš Mokyklą užbaigė šie vai Laučka atsilankė. Lietu-'
tos darbščiosios mokyto Džiaugėsi
garbingiausių
vietų!
Rei

Vice-Pirmininkė
— M. Urmonienė
vos jaunimo rankdarbių
lietuvybės fronto laikyto
keliai:
jos,
paruošė įspūdingą jas,
Raštininkas — Tarnas Versiackas
kun. J. Kuras, galė kia tikėtis, jog Gerasis i Avižaitė Joanna, Ba- paroda buvo labai įdomi
programą.
Dievas
suteiks
ScrantoIždininkas — Mykolas Grilevičius.
savo parapijie 13 jppją.ms laimes sulaukti
Stella, Dam- ir aiškiai parodė Lietuvos
suskaitė
Iškilmingosios baigtu damas
!
_
perstatyti brangųjį kun. J. Kuro kunigystės brauskaitė Ona, Daunoras Jaunimo gabumus bei ini
vės pradėtos 7:30 vai. va čiams
apvaikščiota pagerbimui mėsos užkandžius — kumsvečią
iš Lietuvos, lietuvį auksinio jubiliej'aus, ko Aleksandras,, 7Kern
a g i s ciatyvą, kad išdirbus to Tėvų pereitą sekmadienį, pį ir dešras. Ir save dar
kare mokyklos salėje, ku katalikiškojo
’
jaunimo vari buvo kimšte prikimšta dą nuoširdų katalikų
Ele kius keblius rankdarbius. Visi buvo raginami pasi- vadina neva katalikais,
kiekvienas nuoširdus lie- Feliksas, Lukošiūtė
7—
vi

serantoniečių — jų susi suomenės pirmaeilį darbi tuvis turėtų linkėti.
na, Mažeikaitė Adelė, Pa- Buvo rodomi taip pat kru melst ir priimti šv. Komu- Buvo matyt iant kapinių
rinko apie 500.
Juozas B. Laučka. doris Petras, Pranckunai- tamieji paveikslai, o A- niją savo tėvų, gyvų ar daugelis girtų,
ninką
nepalenkiamos
vil

Parapijos garbusis kle- iJV
tė Emilija, Pupis Motie merikos jaunimas ir se mirusių intencijai.
laimėti, Dr. Juozą
Pereitą savaitę mūsų
bonas, kun. J. Kuras, tas ties
jus, Radzevičiūtė Elena, niai mėgsta krutamuosius
Leimoną.
altoriaus
berniukai ir panuoširdusis patrijotas lie-,
Rimdeikaitė Elzbieta, Ru paveikslus ir todėl ypačiai
IR
DAR
ŠIS
TAS
—
mokyklos vaiketuvis, džiaugėsi gausingai i Dr. J. Leimonas, giliai
malonu buvo jiems maty Pavasarį Marijos Auš- rapijinės
pšytė
Lucija,
Savickaitė
liai
buvo
išvažiavę
į pikni
PAGERBĖ KUNIGĄ
susirinkusiais parapijiep—’ sujaudintas kun. J. Kuro
ti Lietuvos žymesnes vieOna,
Skiotytė
Marijona,
.
ros
Vartų
kapinėse
kelias
ką,
Staufferio
Parke.
Visi
DAKTARĄ
čiais. džiaugėsi ir gražiu parapijiečių lietuv i š k a
' tas ir asmenis. 7Nereikia
“
buvo
ištaisytas
ir
praplaI
Valaitis
Pranas,
Valavi

labai linksmai praleido
būreliu svečių, tarp kurių nuotaika, pasakė nepa Birželio 15 dieną, šv
daug
ką
minėti
apie
gertintas,
mūras
naujai
perčius
Juozapas,
Varževidieną
bežaizdami basebalbuvo prof. kan. F. Kemė- prastai karštą, krūtines Kazimiero lietuvių par., _
biamų
atstovų
kalbas,
nes
taisy
tas
le,
maudyklėje,
ir ypatin
šis, Dr. J. Leimonas, kun. deginančią, širdis užkū- svetainėje įvyko šaunus čius Vincentas.
i——
............
—savo —
Įsakymu
Klebono
buvo
gai
lenktynėse,
kur
kaikuJ. 1^. Miliauskas, kun. J. riančią kalbą. Jis savo at- parengimas Kun. Dr. Vy- [ Visi jie užbaigė pradinę puriai išpildė savo uzaptaisyti
kapai
Kunigo
rie net laimėjo dovanas.
Martusevičiu.
io parapijos
naraniios mokvkla.
Inčiūra, kun. J. šiupšins- | stovaujamųi oraranizaciiu
organizacijų tauta
tautą
Martusevičių, jo
mokyklą. Linki- duotis. Amžinai pasiliks
Abromaičio
ir
Kunigo
kas, kun. šimkonis ir kiti, ; vardu lenkė galvą garbin- varduvių proga, pagerbti. Į me visiems siekti aukštes- jaunuomenes atmintyje.
Visi labai dėkingi mūsų
Iškilmės pradėtos moki- gajam Scrantono lietuvių | Dalyvavo virš trijų šim- nio mokslo.
Rap. Reikia pastebėti, kad Pautieniaus, bet išgamos parapijos Seselėms, kurios
nių dainomis ir kun. J. vadui, kun. J. Kurui, o tų žmonių, tarp kurių ir j
-------------.susirinko gana daug jau- net du kart aptaisymus tiek daug pasidarbavo suKuro sveikinimo žodžiu, kalbą baigė, kreipdamasis šie garbės svečiai ir pats ; ®V. ANDRIEJAUS PAR. : nimo, o prie to dar prisi- išdraskė. Klebonas apie rengdamos šitą pramogė
Programoje pasirodė visi į graduantus pasilikti iš- kaltininkas: Kun. Dr. Vy- MOKSLO^METU UŽBAI- dėjo ir mokyklos vaiku tai minėjo bažnyčioje.
—Gib.
Vladą Draugelį kasyk lę.
GIMO
IŠKILMES
—
skyriai, nuostabiai gra-1 tikimiems Lietuvybei ir tautas Martusevičius; viečiai, kurie šauniai pasiro lose
užgriuvo; išėmė ne
žiai paruošti. Ypač visus Katalikybei: “Dažnai kur tinis kleb. kun. Ignas Va- Sekm. birželio 21 d. įvy- dė pakartodami vakarykš
gyvą.
Jis yra tas pats assužavėjo 1 ir 2 skyrių vai- kalbama, jog nėra vadų, lančiunas;
kun. Juozas ko Mokslo Metų Užbaigi- tės programos keturius
muo,
kuris
su kitais buvo
kučiai savo vaidyba ir kovai už Lietuvybę. O kas Čepukaitis, Šv. Andrie- i mo iškilmės, kurios ryte numerius.
Rap. užpuolęs vaikelių mokyk
dainomis. Visuotinis su- esate jūs, mieli graduan- jaus par. klebonas; kun. i prasidėjo bažnytinėmis iš
lą keli metai atgal, užpuo
žavėjimas pagavo visus tai? Jūs turite būti vadais 'dr. C. Batutis; kun. J. Šu- kilmėmis ir baigėsi vaka
lė
ir kunigą, ir visus iš
susirinkusius, kai vyrės-; ateity ir garbingai tęsti kevičius; kun. P. Garmus; re su gražia vaikučių pro
vaikė.
Pažymėtina, kad
niųjų
skyrių mokiniai, savo didžiojo klebono už- kun. B. Virbickas; deako- grama.
jau kelintas asmuo, kuris
dramatiškai suvaidino o- brėžtą darbą” — kalbėjo nas J. Pulokas; klierikas
Ryte dėkinga baigian- PARAPIJINE MOKYK- išėjo prieš Bažnyčią, taip
peretę “Pavergtoji Sosti- Dr. Leimonas, o jo kalbą „.
S. _______
Mažeika;,___________
Dr. J. ČelediLA UŽSIBAIGĖ
staiga miršta, kad neturi
nė”. Ypač pažymėtina Vii- lydėjo entuziastiškų plo- nas; Dr. A. Mickūnas; ad čioji klasė ėjo prie šv. Konijos vaidmenyje mokinė, ; jimų audra.
vokatas C. Čeledinas; p- munijos ir savo karšta Parapijinę mokyklą bai- progos nei sakramentais
kuri taip jautriai, su per- Iškilmės baigtos Lietu- lė R. Martusevičiutė (kun. malda bei auka prisidėjo gė šeši studentai. Kunigas apsirūpinti.
Klebonas laikė Šv. Mišias Ir vėl pereitą savaitę, iš
gyvenimais, vaidino, jog vos himnu. Visa progra Dr. Martusevičiaus sesu prie šv. Mišių aukos.
kurie teisme prieš
mos skruostus plovė aša- Į ma pravesta perdėm lietu- tė);
C. Martusevičienė Vakare gi išpildyta pui mokinių intencijai ir išda tų,
ros, o salėje siautė mirti-, viškoje dvasioje ir perdėm (rodos, kunigo daktaro kiai sudaryta programa lino diplomus bažnyčioje. Bažnyčią liudijo, kas per
na tyla.
lietuvių kalboje. Tai pa- mamytė); ___________
A. Martusevi- su baigiančiosios klasės Pasakė pamokslą, perspė langą išpuolė ir labai su-1
damas, kad laike vasaros sižeidė.
Programos gale gradu- vyzdys visoms mūsų mo- čius (kun. Martusevičiaus atsisveikinimu.
Mūsų parapijoje toki at
antai atsisveikino su savo ’kykloms !
-----. _ Si.
brolis); Balanosienė;
Programa susidėjo iš: atostogų būtų geri ir at sitikimai nebenaujiena.
Ragino, kad laike
mylimuoju klebonu kun.
Ne veltui Scrantoniečiai tavičienė; Orffienė; OrfStebėtinas Švilpukas- sargūs.
vasaros
neapleistų šv. Mi Ir šiais metais pasiva- j
J. Kuru ir jiems per 8 me-' didžiuojasi savo klebonu fytė; Antanas Užumeckas Jonukas — A. Muiža;
lr
JUTglS
Pranckūnas. Juozukas — A. Daunis; šių sekmadieniais, taipgi dinusieji komitetnin kai
Kun. Ignas Zimblys dėl Žynė — D. Mickevičiūtė; mėnesinės Komunijos ir buvo surengę pikniką ant
nepamirštų poterių rytais kapinių. Pardavinėjo alų,
svarbių priežaščių negalė
Vaizdeliai
ir nežiūrint, kad buvo pair vakarais.
jo dalyvauti.
snyko
diena, pardavinėjo
Beveik visi garbės sve 1. Peteliškės — Šokis,
čiai pasakė ir sveikinimų 1-mo ir 2-ro skyr. Mergai VASARINE MOKYKLA
tės; 2. Pavasaris — Šokis, Pereitą sekmadienį, mū- X
W/h
ir linkėjimų kalbeles.
3-čio
ir
4-to
skyr.
Mergaisų
bažnyčioje
buvo
pra

Taipgi vietinis choras,
vadovaujant muzikui p. I tęs; 3. Ūkininkai — Dai nešta, kad šiais metais tu
Mickūnui, sudainavo ke nos, Berniukai; 4. Debesė rėsime vasarinę mokyklą,
letą dainelių. Toastmaste- liai — Šokis, 8-to skyr. kurią ves Seserys Kaziriu buvo klierikas Salia Mergaitės; 5. Jojikai su mierietės. Mokykloje bus
Kas norite atsigerti gryno, skanaus
dėstoma lietuvių kalba, is
monas Mažeika.
Arkliukais — Drilius, 5-to torija, mokoma lietuviš
Dideliu ir populiariu garlaiviu
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus
Man teko nugirsti, kad ir 6-to skyr. Mergaitės; 7.
ar restoranus visuomet reikalaukite
sumanytoju to vakaro bu Muzikantai — Dainos, 1- kai skaityti ir rašyti ir
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus
vo p. Antanas Užumeckas, mo ir 2-ro skyr. Bernai giedojimo. Mokykla pra K
sidės 6-tą dieną liepos.
patenkins.
kuris ir pradėjo programą
Išplauks iš New Yorko
čiai
;
8.
Čigonės
—
Daina,
Tėvai turėtų
naudotis
gražia kalbele, o taip sa
LIEPOS 21, 1936
kant “dūšia” tos vakarie 7-to skyr. Mergaitės; 9. proga, kad Jų vaikai monės buvo p. Ona Balčiū Svajonės — Daina, 3-čio ketų lietuviškai rašyt,
(per RoHerdamą)
<.
<.
nienė. Taipgi darbavosi ir ir 4-to skyr. Mergaitės; skaityt, kalbėt ir susipaRUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
šios pp.: Agota Mažeikie 10. Eikim Sesers į Darželį žintų su savo tėvų istori- §
SĄJUNGA AMERIKOJE
ja. Mokslas
7*
\ bus~ visiškai
nė, Ona Jurgaitienė, Liu — Šokis, Mergaitės.
Norėdami informacijų kreipkitės j:
da Barauskienė, Marijona Mokyklos Choras — At- dovanai, jokių _ mokesčių
“NAUJIENOS”
COSMOPOLITAN TRAVEL
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
SERVICE
Valaitienė, Ona Rimdei- važiavo Sveteliai ir Pop! vaikai nemokės apart
Prop. J. AMBRAZIEJUS
J. SEKYS
z
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
knygų.
433 Park St., Hartford, Conn.
kienė, Agota Kondrotienė, Goes the Weasel.
A. S. TREČIOKAS
"AMERIKOS LIETUVIS”
Paula Varnienė, Barbora Atsisveikinimo kalba — Praneša, kad Marijonai
197 Adams St., Nevark, N. J.
14 Varnon St., Woreaatar, Mm.
Telefonas
81 Lafayette St.,
A.
VARASIUS
veda
vasarinę
mokyklą
Augaitienė, Marijona Bir- Marijona Sokaitė, Gerb.
P. BARTKEVIČIUS
1200 Caraon St.,
Worcester, 5-4334
Worcester, Mass.
678
N. Main St., Montello, Maaa.
S-S. Pittaburgh, Pa.
Marianapolio
Kolegijoje.
žietienė, Žukauskienė. GeVIENYBE TRAVEL BUREAU
Klebono
Kalba.
Diplomų
Raginame,
kad
profesio“
DIRVA
”
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
gevičienė, Peledžienė, Bar ir Davanų Isdalmimas.
6820 Snparior Are., Cleveland, O.
... ir
....
C. J. WASHNER
nalai, mokytojai,
kiti,
bora Burokienė, Ona UnP. MOLIS
1921 Caraon St.
Atsisveikinimo Daina. kurie norėtų lietuvių kal
1730—24th St., Detroit, Mich.
S.S. Pittaburgh, Pa.
guraitienė, Petronė NorBOSTONO APIELINKES BROCKERT'S Ir CREMO ALAUS Pardavė
Baigiančios
Klasės
Var

bos
mokytis
ten
važiuotų.
kaitė, Kazys Dryža, Simas
jas ir Dlstributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams,
jĮ
Mažeika ir kiti bei kitos. dai:
restoranams Ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
Leonora
Danieliūtė,
Te

TĖVŲ DIENA
Šių žodžių rašėjas, kun.
dr. Martusevičiaus vardu- resė Kibartaitė, Monika Mūsų bažnyčioje buvo
Į

SCRANTON, PA.
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ĮPILKITE MAN
BROCKERT’S ALE!
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DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVA
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STATENOAM
I KLAIPĖDA
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HOLLAND-AMERICA LINE
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I
new 1
f/ENGIAND’
LCOKEj

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.

Pdšdukite
BATCHELDER VVHITTEMORE
834 Massachussett? Avė, Boston
Tel. HIGhlands 1920

SKYRIAI:
ALG onqn-3108
Brighton 314 Wash.
KIRkhid-6820
Cambridge 4 Brattle
CHAston-0086
Charlestown 161 Medford
GEN eva-1350
Dorchester 346 Talbot av.
MAT, rian.ftftnn
Malden 69 Pleasant ,
NORwood-9764
Nonrood 269 Lenox
PAB kway-3900
Roslindale 6 Corinth
PABkway-4210
Roslindale 6 Corinth
Roxbury 99 Warren
HIGhlnds-6450
South Boston 463 Broadvay
BOUBos-1830
Executive Office 834 Mass. av. HIG hlnda-1920
Nights Snndays Holidays
KEN more-8100
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Naujosios Anglijos

Marianapoly, Thompson, Conn.

LIEPOS-JULY

1936

Marianapolio Kolegijos Parke

Lietuvių Diena prasidės iškilmingomis pamaldomis
10 vai. ryte vasaros laiku

Kolegijos Rūmai

PROGRAMA
DAINŲ ŠVENTE - Naujosios Anglijos Parap. Chorai
OLIMPIADA - Arba Įvairiausi Žaidimai
IMTYNES-Risis Garsus Liet. Ristikai, Vad. K. Požėlai
MUZIKOS Programa ■ Švilpukų Ork. iš 80 berniukų
SVIEDINYS-BASEBALL Nowood ir Lavvrence Vyčiai
ŠOKIAI-Grieš Melodians Orkestrą nuo 3 v. iki 8 vai.
TRAUKIMAS DOVANŲ-Laivakortę i Lietuva ir Atgal ir Kitos Dovanos
SKANUS VALGIAI IR GERINAI
Įžanga 25c
S

Jenfcadienis, Birželio 26, 1936

DARBININKAS

8.

kompanija, gal priseis ir
Vasarinė Ekskursija
teismą pasiekt. Visos pa
rapijos darbavosi labai
rūpestingai ir iš vien. Iš
i syEou
važiavę praleido puikiai
l
Sekmadienį, birželio 21
AMtMOS
išvažiavimas būtų tikrai nuoju ryšiu. Jam asistavo aiškino draugovės tikslą laiką.
d., š. m., 3 vai. p.p., šv.
pasekmingas ir atsilan- kun. J. Kripas ir, rodos, ir veikimą. Vyrai entu- SUGRĮŽO Iš MARIANA Kazimiero par. (Worces“good iš Marianapolio Kolegijos ziastingai tam pritarė ir
kiusieji
turėtųi
POLIO
ter,
Mass.)
mokyklos
MCSŲ NAUJIENOS
Akstinas,
vienas
kunigas.
į
tuoj
nariais
užsirašė
apie
time”.
Pranas Bulovas sugrįžo kambaryje įvyko Lietuvių!
Liudininkais
buvo:
pp.
40
asmenų.
Kadangi
daug
atostogoms pas mamytę. Dienos rengėjų informaciBirželio 14 d., Linden
Parke, Union City, Conn.. Pp. Lušai surengė “gra- Edvardas Šalaviejus, Juo- kas buvo išvykę į demo- Jam Marianapolis labai Ijinis susirinkimas. Į susi
LIEPOS-JULY 1, 1936
įvyko Moterų S-gos, Susi duation party” savo dūk- zas Stoškus, Vincas Ke-, kratų išvažiavimą, tai val- patiko. Ir kam gi nepa rinkimą atvyko atstovai,
vienymo ir Darbininkų terei, kuri užbaigė Šv. reišis, Vincas Bučkaus- dybos rinkimai ir kiti or- tiktų, juk tokių vietų ma iš LDS. Centro, So. Bos
Juozapo lietuvių parapi- kas, Viktoras Stalulionis ganizacijiniai reikalai a- žai kur galima rasti, kaip tono, Providence, Maria
S-gos
Conn. Apskričiu
____
šaunus išvažiavimas. Pro- i J°s mokyklą, birželio 14 d. (visi iš Worcester) jauno- tidėti kitam kartui. Pagir- Marianapolis.
napolio ir lVorcesterio ko
gramoj dalyvavo Water-Į “Graduation party” da- sios sesutė Izabelė Valec- tinas Jersiečių vyrų žygis.
lonijų.
(LittleI
iy
vavo
kleb.
kun.
J.
Vakaitė,
Ona
Tamošiūnaitė,
----------Susirinkimui pirminin
būrio Lietuvių (____
’
,
kun.
Edvardas
Agnė
Kasmonaitytė,
Ona
Klebonas
Rekolekcijose
Symphony) orkestras, va- lantiejus,
kavo J. Kumpa, sekreto NEW YORK — KLAIPĖDA
(Per Gothenburg-Stockholmą)
dovaujant komp. Aleksiui,Gradeckas,kun. Benedik- Linevičiutė ir Ona Mani-' Klebonas kun. S. Stonis
riavo p-nia Delionienė.
Nevv
York
—
Išplauku

šioje savaitėje yra išvyBridgeporto par. choras, į’ tas Gauronskas, kun. dr. kaitė.
siu iš Gothenburgo laivu Išklausyta raportai iš įRažaitis,
kun.
Jonas
Kri-!
yestuvių
bankietas
įvykęs
į
Kunigų
metines
revad. muz. J. Steponavičiui
‘Kungsholm’, Švedų Ame vairių kolonijų:—
Iš lVorcesterio šv. Ka
ir Hartfordo par. choras, pas, kun. Vincas Karlo- ko parapijos svetainėje, kolekcijas.
rikos Linija atplaukia į
,
nas,
pp.
Aleksandravičie

Dalyvavo
daug
giminių
ir
vad. muz. V. Burduliui.
Ameriką sekanti lietuviai zimiero par. raportą išda I
nė,
E.
Aleksandravičius,
pažįstamu
iš
Worcester,l
vė p-nas Rimša, papildė
Daugiausiai žmonių atsi
keleiviai:
Duobai,
B.
Duobaitė,
Hartford
ir
kitur.
Taipgi
Ekskursiją vadovaus p. VI.
lankė iš Ansonijos, Hart
Kun. Vincas Rudžins- I p-nia Delionienė, p-nia Ur Mučinskas,
Bandzevičiai,
Nekrašiai,
Švedų Amerikos Li
dalyvavo
kun.
K.
Vasys
ir
monienė,
p-nas
Parulis,
p.
fordo, Bridgeporto ir Wakas, į Chicago, III.; Motie
VAŽIUOKIM
VISI
Į
nijos lietuvių skyriaus vedėjas.
G.
Nekrašaitė,
Určinai,
kun.
P.
Skruodenis
iš
terburio. Vietinė komisija
Lietuvių Laivakor
jus Kalanta, Tottenville, Grigas ir k. lVorcesterieMARIANA
PO'J
*
Versiackai,
J.
ir
S.
VerWorcester,
kleb.
kun.
J.
j
čiai
rengiasi
turėti
tris
smarkiai darbavosi ir to
čių Agentų Sąjunga Amerikoje
Nedaug laiko beliko iki N. Y.; Juozas ir Nelie Gu- stalus. Pirmą valgių, ant
.--r
ir ___
kun. —
Kripas
dėl ši gegužinė gerai pa siackas, Riktoraičiai, J. ir Ambotas __
A. Rice, Bogušas, Lušai, I vietiniai, p. Juozas Dirsa Lietuvių Dienos., kuri į- deliauskai, Auburn, Pa.; rą gėrimų, trečią laimėji HROTTNINGHOLM .......... Liepos
vyko.
ii
vyks liepos ketvirta, Ma- Petrė Palubinskas (mote mų. Ketvirtoj vietoj turės GRIPSHOLM ...............
Adelė ir Genovaitė Lušai- iš Worcester ir kiti,
i
Liepos 25
Lietuvos Vyčių 26 kD. lianapolio gražiame par- ris) Chicago, III.; Jonas puikiai paruoštą “Beano”. Kl NGSHOLM ................. Rugpjūčio 18
Birželio 15 d., par. kam tės.
Rugpiūčio 27
labai gražiai ^e- Patartina visiems New Žičkus, Waukegan, III.; Tuo tarpu Worcesteris tu I>RO1 iNINGHOLM
baryje
įvyko Studentų
Visi sveikino jauną gra- orkestras
i Britainiečiams ruoštis ir Margareta Mernika i t ė, ri nusamdęs tris bus’us. Platesnių žinių suteiks ir parduos
0 Tr ?roJ° vis{* laik4svarbus susirinkimas. A- duantę, p. Genovaitę
<
laivakortes visi mūsų autorizuoti lai
i vykti aplankyti šią gra Great Neck, L. I., N. Y.;
agentai ir visos š. A. L. raš
pie Rimšos skulptūrą įdo linkėjo geriausių sėkmių.
Tai buvo labai pavyz- žią mūsų išeivijos įstaigą. Petras Šaltenis, į Nevv Kiti vyks automobiliais. I vakorčių
tinės.
miai paskaitė Jadvyga
Rap.
dingos lietuviškos vestu- Važiuokime visi. Bus’ai York, N. Y.
Iš So. Bostono raportą I SMEDISH AMERICAN LINE
i
Stulginskaitė. Išrinko Sei
vės. Jaunavedžiams pp. išeis 7 vai. ryte nuo šv. Motorlaivis Kungsholm, išdavė J. Kumpa. Paaiš 1->1 Roylston St., Boston, Mass.
man delegatus ir abelnai
Jonui ir Pranciškai Bačin- Andriejaus lietuvių baž atplauks i Nevv Yorką kėjo, kad So. Bostoniečiai
susirinkimas buvo skait
skam linkime linksmaus nyčios. Kampas Stanley birž. 27 d. Pier 97, gale W. turės tris puošnius stalus. terburiečiai išrinko net 5
lingas ir turiningas.
ir laimingo gyvenimo.
ir Church gatvių. Kurie 57th Street, Nevv York, N. Pirmas turtingas valgiais. darbininkus.
Antradienį įvyko Stu
Vestuvėse Buvęs. manote važiuoti malonė Y. Giminės nori keleivius Antras gėrimais. Ir tre
Iš Cambridge gauta ži
Birželio 19 d., Vyčių dentų kuopos susirinki
kite paduoti savo vardus pasitikti malonėkite krei čias laimės išbandymais. nių, kad vyksią busais.
mas,
kuriame
dalyvavo
klube Įvyko organizuoja
p. O. Radzevičienei, B. Mi- ptis į Custom House gauti So. Bostoniečiai rengiasi Jau turi tris pilnus busus.
mo Federacijos skyriaus visi kuopos nariai. Susi
čiunienei arba kun. P. P. leidimą, Room 219, reikia vykti ne vien tik automo Kiti vyks traukiniu su So.
antrasis susirink imas. rinkimas buvo nepapras
biliais, bet jie nusamdė Bostonu.
kreiptis asmeniškai.
Kartonui.
Šiuom kart įstojo sekan tai pilnas entuziazmo. Bu i Birželio 17 d. įvyko Mo
SPECIALI
traukini, kuris Iš Norwood pranešė,
VI.
P.
Mučinskas.
čios draugijos: šv. Vardo, vo svarstyta daug svarbių i terų Sąjungos 29 kp. susi' Kurie pereitą metą lan
paims pasažierių apie vie kad išrinko 6 darbininkus.
kėsi visiems patiko, tad ir
Studentų, Gyvojo Rožan dalykų: Studentų ir Pro- rinkimas, kuriame išklau
ną tūkstanti. Bostone ū- Norwoodiečiai vyks su
šįmet važiuokime ir savo
čiaus, Apaštalystės Mal fesijonalų Seimas; parapi syta raportai iš Moterų
pas vykti Į Lietuvių Die So.
pakvieskime va
Bostonu
specialiu
dos, Tretininku ir Šv. Juo jos reikalai, piknikai, etc. Sąjungos apskričio ir Fe draugus
ną
gražus,
pakilęs.
Visi
žiuoti.
T.
M.
Iš
Rochester
sekanti
traukiniu.
zapo Maldos. Dabar Fed.
deracijos. Išrinko komisi
tik ir kalba kaip vyksime,
(Buvusis Baltic Statės kaip rengsimės, kaip ir Iš Brocktono gauta ži22-sis skyrius susideda iš studentai (es- vyks į Stu ją surengti “Bunco Par
nių, kad jie atsiunčia ke
Bankas)
13-kos draugijų su 56 de dentų ir Profesijonalų ty” ir pelną skirti įrengi
kur susitiksime... žodžiu; lis darbininkus. Reikia ti
Seimą,
Marianapolis
Col

MOKĖS DIVIDENDU Bostonas pasirodys visa- I
legatais atstovaujančiais
mui bažnyčioje Šv. Anta
kėtis, kad Brocktoniečiai
lege,
Thompson,
Conn.:
apie tris tūkstančius lietu
no stovylos. Taipgi išrin- I
me
puošnume.
ATNAUJINTOS
pasirodys puikiai.
The
Pennsylvania
Exvių katalikų. Nutarta rū kuopos pirmininkas Al. ko komisiją rengti jubilie
STOVYLOS
change Bankas, kampas Iš Providence raportą Būta ir daugiau raštiš
pintis Vilniaus vad. bei Stugis; Julė Kairytė, Ber- jinį 20 metų gyvavimo va
Šv.
Jurgio
par.
bažny

26-tos gatvės ir 8-tos A- patiekė p. Čiocys ir papil kų pranešimų.
Lietuvos Nepriklausomy i nice Mateikytė, Amelia karą, spalių 18 d. š. m.
čioj,
darbštaus
klebono
bės šventėmis, platinti ka ! Raščiutė, Amelia Kazake Birželio 3 d. įvyko M. S. kun. K. Paulionio rūpes ve., New York, N. Y. (bu dė p. Dzekevičius. Pasiro So. Bostonas ir Worcestalikišką spaudą ir remti vičiūtė, A. Kazakevičiūtė, kp. “Bunco Party” pp. J. tingumu, atnaujintos vi vęs vardu Baltic Statės do, kad ir Providenciečiai teris turi išrinkę apie po
par. darbuotę. Katalikų4 Frank Kazak, Ed. Wrigh- Miliukienės namuose. Da sos šešios šoninių altorių Bankas) išmokės dividen šauniai rengiasi ir žada 30 darbininkų.
dą Liepos (July) 1-mą pasirodyti su visais biz-* Iš Thompsono p-nas Teakcijos reikale gyvai kal tman, Enoch Urban; bu lyvavo daug narių ir sve stovylos.
Darbas
labai
bėjo dvasios vadas kun. vus kuopos pirmininkas čių. Visiems tariame ačiū puikiai atliktas. Dabar dieną šių metų, 20 centų niškais gabumais. Jie irgi tulis Drašė visu kolonijų^
užsisakė milžinišką stalą. atstovų pranešti,
kurie
E. Gradeckis, d-ras Hill, Bemard Rumbutis; Isabe- už atsilankymą. Dėkoja renkamos aukos altoriams nuo kiekvieno šėro.
Providenciečiai
vyks
t
a
norėtų
stalu
gauti
pasta

Visi šėrininkai, kurie
kun. B. Gauronskas, Jad lė Rovaitė, buvusi Centro me pp. Miliukam už vai .atnaujinti, nes virš 25 metytų ir kokių. Bostonas,
vyga
Stulginskaitė, J. i Valdybos narė; Estelė Ur šingumą ir dovanas. Pelno i tai, tai gerokai nunešiojo. dar turi senus certifika- busais ir automobiliais.
P-nas
J.
Pilipauskas
pa

VVorcesteris ir Providence
Kupstas, Adelė Liutkiutė, bonaitė, Julė Jurgelionai- liko $7.50.
Rašt. Turėtų daugiau parapijo- tus (geltonus, mėlynus ar
tiekė
raportą
iš
Conn.
savo
registraciją stalų jau
rusvus)
yra
prašomi
tuos
tė,
Jonas
Kommeth,
ir
Jo

P. Jokubauskas, MagdaleTaipgi
nys Paremti klebono su- certifikatus prisiųst
į valstvbės, pažymėdamas, pridavė ten pat susirinki
ne
Karinauskienė,
A. nas Morkūnas.
manymą
tai
vasaros
laibanką
dėl
pakeitimo
į kad iš Conn. atvyksią bu me. Iš kitų kolonių prašo
vyks
dar
daugiaus.
Dalis
Šambaris, Morta Zailskieku
patogiausia
darbą
at

naują laidą po dešimts sais, nes traukiniu jiems ma rašyti stačiai į Marianė, J. Lesūnaitis, Mariutei dalyvių dalyvaus Naujo
likti.
($10.00) dolerių nomina- per brangu. Iš pranešimo napolį.
Lietuvių
Niagara Falls miestas
Kašėtaitė, komo. Aleksis sios Anglijos
paaiškėjo, kad ir Conn. j Raportus ir įvairiais
ir daugel kitų. Šis susirin- Dienoje,, Liepos 4-tą die- yra pagarsėjęs visame pa LAIVU EKSKURSIJA lės vertės.
Taipgi tie šėrininkai, i valstybės kolonijos juda klausimais diskusijose da
gi kiti vyks į New saulyje dėl savo gražiau
kimas aiškiai liudija, kad —
ją,, L_
į
York
Lietuvių
Dieną.
kurie
permainė savo gyve ir atvyks skaitlingai. Wa- lyvavo šie delegatai:
Kaip
jau
buvo
minėta,
sių pasaulyje vandenpuovietiniai katalikai nejuo- į ”
P-nios Delionienė, Ur
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