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Tatainrai, kuri neremia 
vptudcN, netiri teis&i vadinti* geru Balny- 
Čioa vaiku.

Vyikupaa Kettelerh
DAĘBIJXip<)<AS

r^^^iu >iu

SERGA KUN. S. P.
KNEIŽIS

Nor wood, Mass. — Pe
reitą ketvirtadienį susirgo 
kun. S. P. KneiŽis, Šv. Jur
gio lietuvių par. klebonas. 
Kad ir sirgdamas ėjo ku
nigo pareigas iki Šeštadie
nio rytą.

Šeštadienio ryte, birže
lio 29 d., kun. S. P. Knei
Žis, atlaikęs šv. mišias ir 
aprūpinęs ligonį šv. Sakra
mentais, išvyko Šv. Elzbie
tos ligoninėn, Brighton’e.

Pirmadienįpliepos 1 d. Š. 
m., apie 12 vai. vidudienį, 
Šv. Elzbietos ligoninės vy
riausias gydytojas - spe
cialistas Dr. Stanton pa
darė “appendieitis” opera
ciją; ■

Prašykime Aukščiausio
jo, kad ’ Jis ligonį kun. S. 
Kneižį išlaikytų gyvą ir 
gražintų jam sveikatą.

KIEK ŽEMES BANKAS 
PARDAVĖ ŪKIŲ

Kaunas — Iki 1935 m. 
sausio i d. žemės Bankas 
iš varžytinių pardavė 81 
ūkį 2.817 ha bendro ploto. 
Jų įskolinimo suma 1.048.- 
869 lt. Savo nuosavybėn 
Žemės Bankas perėmė taip 
pat. 81 ūkį 3.404 ha bendro 
nloto, kurie bankui buvo 

. įskolinti 1.627.112 lt. Tad 
iš viso žemės Bankas su- 
likvidavo 162 ūktas;- Ta
čiau varžytinių buvo pas
kelbta daug daugiau. Tik 
1934 m. Žemės Bankas ga
vo teismo sustabdytų var- 
žytinių 3.097 bylas, kurių Į 
surašytas ūkininkų turtas 
sudarė 779.241 ha 46.233.- 
701 lt. vertės. Žemės Ban
ko paskelbtų varžytinių 
kiekis, palyginus su pas
kolų kiekiu, sudaro 1,8%', 
o parduotų varžytinėse 
turtų kiekis tik 06%. Ban
kas skelbia varžytines 
tiems turtams, kurių jau 
negalima iš skolų ištrauk- 
ti. ■

J. E. VYSKUPAS T. MATULIONIS, 
Lietuvių Dieno j, liepos 4, Marianapoly atnašaus iškil
mingas ŠV< mišias ir suteiks vyskupišką palaiminimą

routb sonoir, mw, atokiųjų krių uk-ob-jult, i h, įsus m., no.
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GERS. "DAIMNKO” 
RENDRADARBM H SKAI

TYTOJŲ
Ketvirtadieny, liepos 4 

d., minėsime Amerikos 
Nepriklausomybės sukak
tį. Tą dieną vist Naujosios 
Anglijos lietuviai vyksta į

polio - KolegipM—pąrke^ 
Thompson, C<mn.

Vyksime ir mes! Del 
šventes ir Lietuvių Dieno* 
kitas “Darbininko*? nume
ris šią savaitę neišeis.

Visiems LD& nariams, 
“Darbininko** 'bendradar
biams, skaitytojams, prie- 
teliams ir rėmėjams linki
me linksmai ir laimingai 
praleisti šventes. Visi vy
kime į Lietuvių Dieną, Į 
mūsų išeivijos* Vilnių — 
Marlanapolį.

V. GAILIUS ~ KLAIPĖ
DOS KOMISARIŠKAS 
VYR. BURMISTRAS

WATWS S (HUTAI j

Mainierių Streikas j 
Vėl Atidėtas , .

KATALIKAI ATGAUNA 
TEISES

JAPONAI BANDO iš- 

 

šabkii nusus karan

PIKNIKAS BAIGĖSI 
TRAGEDIJA

ADV. SYKES SU ŽMONA 
IŠVYKSTA LIETUVON

LAKŪNAS VAITKUS DAR
NEIŠLĖKĖ

Klaipėda, VI. 4. Elta. Š. 
m. birželio 3 d. direktori
jos nutarimu, in. komisa- 
riško vyr. Klaipėdos mies
to burmistro Simonaičio 
vietą nuo šios įdienos pas
kirtas miesto seimelio na
rys Viktoras Gailius šu 
Klaipėdos miesto Į bur
mistro teisėmis. Pareigose 
jis išbus tol, kol bus išrin
ktas irpatvirriięaslbur
mistras.

Mexico City — Meksikos 
katalikai laimi kovą dėl 
tikybos teisių. Colima val
stybėje legislatūra priėmė 
įstatymą, kuriuomi bus 
leidžiama 20 kunigų dar
buotis toje valstybėje.

Iki šiol toje valstybėje 
buvo visąi uždrausta kata
likų kunigams gyventi ir 
teikti Bažnyčios sakra
mentus tikintiesiems, 
x Prezidentas Cardenas, 
matydamas, kad katalikų 
persekiojimas jokių teigia* 
mų rezultatų neduoda, pa
šalino ministerių kabinetą 
ir paskyrė naujus. Nauja 
valdžia netaip žiauriai per* 
sekioja katalikus, o gal 
tik nori įsistiprinti ?

STREIKAS TEKSTILĖS 
INUUSTRIJUJ

Nanti Coke, Pa. Apie 
400 žmonių, pikniko daly
vių, daug iš jų motinų su ; 
kūdikiais krito trišdeŠim-J 
tis pėdų žemyn į upelį iš 
šokių, salės, kuri staiga 

. griuvo laike smarkaus lie- 
i taus. Apie 100 žmonių su

žeista, keturi iš jų sun- 
kiai.

Piknike dalyvavo apie | 
3000 žmonių. Salėje vyko 
vaikų paradas. Staiga pra- 

r dėjo lyti ir žmones pradė
jo grūstis į salę. Salę, kuri 
buvo perdirbtą iš senos 

‘ daržinės, negalėjo tiek 
* sunkumo išlaikyti ir griu- 
? vo. -

' SOVIETU TEISMAS NU- 
i TEISĖ ŠEŠIS DARRININ-
I KUS SUŠAUDYMUI

Norwood, Mass. —< An
tradienį, liepos 2 d. adv. 
B. Sykes šu savo žmona 
Stanislava išvyksta į New 
Yorką,. iš kur liepos 3 d. 
kartu su Katalikų Profesi- 
jonalų ir Studentų eks
kursija išvyksta į Lietuvą.

Adv. Sykes su žmoną ža
da aplankyti ir kitas vals
tybes Europoj,, kaip tai: 
Švediją, Vokietiją, Pran* 
cūziją, Vatikaną, Romą, 
Belgiją ir kitas. Lietuvoje 
žada prabūti apie tris sa
vaites. ;

P-nai adv, Sykes yra ge
ri katalikai ir lietuviai, 
daug pasidarbavę lietuvių 
katalikų Visuomenėje;

Linkime laimingos kelio
nės ir linksmių ir malonių 
atostogų. - . _

RUSIJOS KARINĖS JĖGOS 
MANDŽIURIJOJ gąsdiną

JAPONIJĄ
Tokyo — Japonų karo 

ministeris Generolas Sen
joro Hayashi pareiškė, 
kad japonai privalo žy
miai padidinti savo kariš
kas jėgas Mandžiųrijoje, 
nes Rusija turinti apie 
200,000 ginkluotų karių 
MandŽiurijos parubežyje, 
b japonų dabartinės jėgos 
negalėtų ^atlaikyti rusų 
puolimo. 4 .

Generolas pareiškė, kad 
rusų kariuomenės sumaži- 
nimas MandŽiurijos paru
bežyje japonų nepatenkin-

£ Tagil, U. S. S. R. — So- 
f vietų teismas paskyrė mir- 
; ties bausmę šešiems mai- 
į nieriariis, (vienas iŠ jų bu- 
į vo komunistas) už tai, kad tų< Rusai gurėtų sunaikint- 
t įGregory Bykov gavęs an- ti savo tvirtoves, ko rusai 
! tausį. t- r nesutiks daryti.nesutiks daryti.

ALTASS sekretorius per 
savo organą praneša^ kad 
Vaitkus dar tebėra Brook- 
lyne, tebesidera dėl laiškų 
siuntimo. Be to orlaivio 
svoris dar neišbandytas.

Vadinasi “Darbininkas” 
nesuklydo, pranešęs, kad 
Vaitkus ir prie geriausių 
norų neišlėks be pradžios 
liepos. Liepos pirma. Dar 
neturime žinių, kad Vait
kus būtų pasikėlęs arba 
kada jis pasikels.

VARĖNOS VALSČIUJE 
SUDEGS 125 TROBESIAI

NETYČIOMIS PALEISTAS 
ŠŪVIS SUŽEIDĖ DU 

ASMENIU

Gautomis žiniomis Varė
nos valsčiuje, Bobriškių 
kaime kilo didžiulis gais
ras. Viso sudegė 32 gyve
namieji ir 93 kiti trobesiai. 
Kartu sudegė 32 kiaulės ir 
visas Intas inventorius. 
Gaisro padaryti nuostoliai 
siekia per- 100.000 litų. 
Gaisro priežastis tuo tar
pu nežinoma.

100,000 ŽMONIŲ GAUS 
UARDUS

Washington — Harry L« 
HojJkins, vienas iš naujo
sios dalybos vadų, pareiš
kė, kad laike 30 dienų virš 
100,000 žmonių gaus dar
bus prie valdžios finan
suojamų darbų. Šį mėnesį 
busianti, smarkiausia ata
ka prieš depresiją. Tam 
žygiui bus panaudota tie 
keturi milijardai dolerių, 
kuriuos kongresas pasky
rė prezidentui, kad jis ga
lėtų nugalėti depresiją ir 
sugrąžinti geresnius lai
kus. .•

Vladas Agurkis, 19 me
tų amžiaus, berodydamas 
revolverį savo tėvui ir mo* 
tinai garadžiuje, 15 Griggs 
Street; Allstone, netyčio
mis iššovė. Kulka perėjo 
Vlado kairiąją ranką ir 
pataikė motinai į koją. A- 
bu nuvežti Miesto ligoni
nėn. Daktarai perrišo VIa* 
do žaizdą ir jį tųojaus pa
leido, bet motina pasiliko 
ligoninėje, nors jos gyvy
bei nėra pavojaus.

Agurkiai gyvena 243 
Harvard Avė., Allstone.

'.V- •. •

pavogė paminklą

Vilniaus Rytojus rašo, 
jog Švenčionių kapinėse 
guli palaidotas nežinomas 
Lietuvos kareivis, žuvęs 
Švenčionyse 1920 m. spa
lių 9 d. Nuo to laiko iki 
šių metų jo’ kapas buvo 
neaptvertas. Šių mėtų pra
džioje Švenčionių lietuvių 
visuomenė tą kapą aptvė
rė ir pastate mažą pamin
klą. Prie paminklo buvo 
parašas: “Nežinomam Lie
tuvos kareiviui, žuvusiam 
Švenčionyse 1920.X. 9 die
ną. Švenčionių lietuvių vi
suomenė. 1935. H. 16 d.” 
Paminklas buvo galutinai 
baigtas statyti,gegužes 23 
d. Tačiau jau tos pačios 
dienos naktį “nežinomi” 
piktadariai tą paminklą 
nuo kapų išvogė.

Švenčionių visuomenė 
dėl to barbariško darbo 
labai pasipiktinusi ir pa
siskundė vietos policijai, 
prašydama piktadarius tin 
karnai nubausti.

Washington — Preziden- ; 
tai Rooševeltui prašant, t 
John L. Lfewis, prezidentas į 
United Mine Workers uni* 
jos sutiko maimerių strei
ką atidėti, kuris turėjo 1 
prasidėti birželio 30 d„ 
vienam mėnesiui. Per tą j 
laiką bus mainieriams mo- i 
karnos tos pačios algos | 
kaip dabar. .' . |

Unija jau buvo pasinio- 
Susi išsiuntinėti įsakymus " 
6000 kuopų tos unijos iŠ- ’ 
eiti į streiką. Unija tari 
apie 430,000 narių. Prie- • 
žąstis streiko esantį nega
lėsimas susitarti su darb- 4 
dariais, kurie siūlė 35 va* i 
landų darbo savaitę ir da* ! 
baltines algas iki balam* 1 
džio 1 d., 1936 metų. Mai- j 
nieriai reikalavo 30 valau- j 
dų savaitės darbo ir pake* ’ 
limą algų 10 nuošimčių.

Tuo tarpu manoma, kad ; 
kongresas priims Guffey* - 
Snyder bilių, kuris yra pa* • 
našus į “mažutę NRA” 
Šis bilius pavestų algų, va- j 
landų ir produkcijos tvar- M 
kymą federalei komisijai, j 
Mainieriai ir kąikurie ka*. * 
sykių savininkai šiam bi*

. -Pereitą savai- 
praneša sdvietų 

< japonai tris kar- 
nejegaliai peržengė so

jų Rusijos rubežių Si
bire. Pereitą sekmadienį

i 
40 ginkluotų kareivių pe
rėjo rubežių netoli Grode- 
koff ir numaršavę tris my
lias į sovietų teritoriją, is- 
buvo visą diehą, nepaisant 
rusų rubežiaus sargybinių 
protestų.;

Trečiadienyje yėl 40 pės
tininkų ir 60 kavaleristų 
atvyko į rusų teritoriją ir 
išbuvę kelias valandas, 
grįžo atgal į Mandžiuriją, 
Sovietų rubežiaus sargy
biniai, turėdami įsakymą 
nesipriešinti, susilaikė nuo 
atrėmimo šį sovietų teri
torijos neliečiamybės lau
žymo aktą.

> Ketvirtadienyje du japo
nų ginkluoti garlaiviai at
plaukė į Poyarkoff, Amur

val< 
tusn 
vietų Rusijos rubežių Si
bire. Pereitą sekmadienį 
du japonų karininkai su 
40 ginkluotų kareivių pė- 
rėjo rubežių netoli Grode- 
koff ir numaršavę tris my
lias į sovietų teritoriją, is- 

rusų rubežiaus sargybinių

Boston, Mass. —l Naujo
sios Anglijos vilnonių tek
stilės Industrijoje padėtis 
rimti. Birželio 2A d... del 
streikų uždare septynias 
dirbtuves Uxbridge Wors- 
ted^ Kompanijos, — ketu
rias Rhode Island valsty
bėje, dvi Massachusetts 
valstybėje ir vieną Con- 
necticut. Valstybėje. Strei
kas palietė apie 3,000 dar» 
bininkų.

Niekas streiko nesitikę* 
jo* nors darbininkai reika
lavo, kad jų algos būtų pa* 
keltos 20 nuošimčių. For
malūs darbininkų reikala
vimai darbdaviams įteikti 
birželio 25 d. a .

Darbdaviai aiškina, kad 
jų industrijoje prisilaiko
ma NRA kodo, ir, kad jie 
negali streikierių reikala
vimų patenkinti. • ■

RAUDONIEJI PADEDA 
LAUŽYTĮ STREIKĄ

Seattle, Wash. — Laike 
aštuonių savaičių lentpjū
vių. darbininkų streiko, a- 
pie 2,700 darbininkų grįžo 
darban, saugojami milici
jos Washington ir Oregon 
valstybėse. I streiką* buvo 
išėję tarp 27,000 ir 30,000 
darbininkų. Reiškia, kad 
tik dešimtoji dalis grįžo 
darban!

Streikui vadovauja A. 
W. Muir, kuris bando susi
tarti su darbdaviais, bet 
jam trukdo raudonieji, ku
rie yrą pasiryžę neleisti 
streįkieriams susitaikyti 
su darbdaviais. Streikie- 
riai reikalauja 40 valandų 
darbo savaites ir 50 centų 
į Valandą kaip minimumą. 
Apart to jie reikalauja, 
kąd darbdaviai tartasi su 
unijos komitetais.

Kąikurie darbdaviai su
tinka mokėti reikalauja- 
mas algas ir nustatyti 40 
valandų darbo, savaitę, bet 
sutinka tartis tik su unijos 
komitetais, kurių visi na
riai yra darbininkai,

Seattle, Wash.

rių. darbininkų streiko, a- 
pie 2,700 darbininkų grįžo 
darban, saugojami rnilici- 

valstybese. I streiką* buvo 
išėję tarp 27,000 ir 30,000 
darbininkų. Reiškia, kad

yra Rusijos teritorija ir 
draudžiama svetimos vals
tybės laivams ten plaukti.

Sovietai mano, kad japo
nai nori juos išprovokuoti, 
Kiti mano, kad japonai, 
užimdami šiaurės Kiniją, 
ruošiasi karui su Sovie< 
tais. ' z

■ - ■ ' ..................»...................;.......... ..

DĖDĖ SAMAS PRIIMINĖS
SAVANORIUS KARIUŪ-

, MENĖN •

POTVYNIAI JAPONIJOJE
Tokyo — Vakarinėje Ja

ponijoje potvyniai pridarė 
daug žalos. Osaka, Kyoto 
ir Kobe apylinkėse' žuvo 
71 žmonių ir nuostolių pri
daryta už 40,000,000 jenų. 
Gautomis nepilnomis ži
niomis virš 150,000 namų 
esą apsemta.

Washington ~ Prade* 1 
dant liepos 1 d., Jungtinių ’ 1 
Vastybių kariuomenė, ka*. ;į 
ro laivynas irmarinai pra- .? 
dės priiminėti savanorius, 1 
iš viso reikalinga 60,000 -- 
savanorių./:

Apart to, bus priimta | 
600 junkerių į West Point į 
karo mokyką, 250 kariniu- '' 
kų į marinų korpusą ir ka
ro laivyno karininkų skai
čius bus padidintas iki 
6531. * j

“Darbininko” Radio’j 
Programa

Šią savaitę daug judėjimo Naujos Anglijos lietu
vių kolonijose. Visi ruošiasi į Lietuvių Dieną. Tai ge- 1 
rai. Pasimatysime Marianapoly. Sugrįžę iš Lietuviu 
Dienos ir penktadienį pailsėję, šeštadienį, liepos 6 d„ 
2«val. po pietų iŠpildysime Darbininko Radio progra
mą. Dainos, muzika telinksmina visus. .-

Pasukite savo radio ant 1410 kilocycles ir klausy
kitės Šiokios programos iš stoties WAAB, Boston, | 
Mass.:.’ •« - . . o 1

1. Radio Stoties Pranešėjo kalba. J
2. Darbininko Radio Programos Vedėjo kalba. |
3. Radastas Aleksis j

k Darbininko Radio Kvartetas
4. Žydelis ........... ..„..u....... ......  Labanauskas ]

' ? Armonistas Pranas Šimkus 1
5. Darbininko Žinios ir Pranešimai. , 1
6. Kur Tas šaltinėlis j

■* Paulina Dravinskaitė . 1

7< Polka Pasirenkant ži
Pranas Šimkus d

8. Piemenėlis UiMv^>**BkAUM**H**tA***t o   Petrauskas 1

Paulina Dravinskaitė ■ J

9. Salta žiemužėlė..... .........  Vanagaith 1
Pranas Šimkus d

10. Trys Sesutės Kovas 1

Darbininko Radio Kvartetas
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•VIETINĘŠ ŽINIOS

\ Birž. 30 d., šv. Petro 
bažnyčioje kunigai prane
šė jojr mėnesine vaikų iŠ- 
pažintis bus klausomą 
prieš pirmą mėnesio penk
tadienį trečiadienį 4vaL 
po pietų, suaugusių 7:30 
vai. vak., o he ketvirtadie- 
hį. Liepos 4 išpažintyą ne- 
bus v klausoma Šv. Petro 
bažnyčioje nė po pietų, ne 
vakare.

Kunigai užsakė vaikams

triioti vasarinei mokyklai, 
liepos 1 d. ir 2 d. Vasarine 
mokykla prasidės liepos 18 
dieną. f

Toje dienoje buvo iškiL 
minga (su amsta) suma ir 
altorius labai papuoštas/ 
nes tai buvo parapijuo pa
tronų (šv. Petro įr Pavflo) 
šventė, Kun. ViiTnauskis 
laikė sumą* kun. Motileon 
buvo dijakonu, klierikas 
A. > Baltrušiunas subd., 
klierikas J. Daunis. cere- 
mohijoriumi.

r Pereitos savaites pabai
goje “Darbininko” rėdai?

atvyko 5 Nta TorMU PM 
tėvelius į Worcestet su

gėmis(ais) ir pažįstamais.
Pzlė StdSkititė vj/kiBt4 

Lietuvon dainuoti. Jai ke
lionę ir visas išlaidas ap
moka DULR draugiją. Iš
vyksta kartu su Kataliku 
Profesionalų ir Studentų 
ekskursija. Laimingos ke
lionės. .

r

3 Maldeti Street, 
Boston

BB. ROGĖR J. AB1ZAI0
Tek Levonshire 7906 

onBO VALANDOS j

M9MM

MUZIKAS
Rapolas Juška

J Moko muiikos, piano 
j Ir dainavimo. Hpecia- 

les pamokas duoda 
r ’* ‘' - vaikams.
-i ■ ■ *■ »

Adresas:
933 E. Broadway, . 

i SO. BOSTON, MASS. t

■ ADVOKATAI
n ■ I .. ...............- I. h. ...

..........

«

UIdUS CUNYS Į
. ? 4t-

ADVOKATAS |

414 Broądway, Š. Boston, Mass

Tel. Šo. Boston 0948
l

GYVENIMO
Tel. Parkvvay 1864-W 4

Prisiekęs Advokatas

; JUOZAS B. BAILIUS
Vėda visokias provas. Daro vt- 

sus legalius doknmnįtaa^^ 
817 JS St-(kampas Broadvvay)

. Beuth Boston, Mess. • 
Telefonas: Šou Boston 2732 
, ■ Namą: Talbot 2474 * -

JOHN J. GRIGALUS
'■ (GRIGALIŪNAS)

■ ADVOKATAS
598 Ėašt BroadWy,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence t
16 Thomas Pk‘, Tel. S. B. 1043

S, K. GRIGANAVIČIŪS,

• Šeštadienio vakare,, bir
želio 29 d., p. ‘Šidlauskų 
namuose 918 Broądway, į- 
vyko draugiškas sueimąs, 
palinkėti S. Gtiganavičiui 
aimės einant į moterystės 

luomą. Susiriįkę Stanislo
vo artimiausieji draugai, 
sudėjo nuoširdžius Įjnkeji- 
mus, Stanislovas Grigana- 
vičiuš žinomas kaipo vie
nas iš veikliausių. jauno-, 
sies kartos* veikėjų. Per 
keletą metų yra daug pą- 
sidarSavęs lietuvių kątaji“ 
kų tarpe, kaip Įai: L, Vy
čių organizacijoj buvęs 
kuopos iždininku ir šiaip 
jau valdybos nariu. N. A. 
L. Vyčių Apskrityje irgi 
sumaniai pasidarbavo bū
damas iždininku. Taippat 
priklauso prie EDŠ. 1-mos 
kuopos. ■ Būdamas links
mais būdo, nuoširdus ir 
sumanus ar tai organizaci
jų darbe ar tai vaidinime 
Stanislovas užimponuoda
vo visus.
, Taigi p. Grigariavičiui 
ruošiantis sukulti Šęjiny- 
ninį gyvenimą su p-le OnU 
Kanapinskaite, taip , pat 
veiklia lietuvaitė, ypač 
vyčių kuopoje, linkime

DAKTARAI

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

uabsu^ūi STANLEY’S R ADIO SHOP .. TEI~ SO, ^TOM05«'
BĮ Btaeya BeMteu, Bar. 348 fL 8o. Boeton, Mae?/

1 y. ................... ..... ..

MUZIKOS MOKYKLA

—Darbininko ” Name 
(antfos luboe, Room 1) 

. S66.Broądway, So. Boston.,
Tol. Boston 3357 5 - 

/ Bostono Ofisas: 
60 Staie šl., Boom 826

Tet Hubbard 9396 
Gyvenimo: 33 Itoseniont Street, 

Tel. galbūt 2878 Dorcheater,

_ . lANKE KUNIGĄ

Tel. 3p( Boston 8520

: ADVOKATAI ŠALNAI I
; : DAltęij^lNęo NAMa į

' * $66 Broadway, į
South Boston, Man

to ja, moko muziko* pianu. 
Ji yia baigusi 

JA1LT1M PlAMOrORTE 
1I0t»U4

444 E. Slxth Street, 
So. Boston, Mass.

f.WAITKUS
UETUViaGRASOMUS 

14S Columbla St.
CAMBRIDGE, MASS. 

Telefonai ?
Ofisas: TkOwbridge 7880 
darnai: TR0wbridge 6484

PATARNAVIMAI

NHH URiįlii liivl^mii l 1i..lPll^WW.4»w

SPORTAS
* ■ 

t , ..b. «

SPORTININKU MMFSIUt
• ' ' £ ■>

Liepos 4 d., Lietuvių Die
noj, Marianapolio Kolegi' 

“SOUTH BOSTONĄ. įCoĮ&ibūšjgMp JaĮdę su'MCt, 

Bįrželio 23 d. i South' kuopos tymu, fijmet Law-
Bostoną -
Lawrence

*

LAWRENCAS NUVEIKĖ kuopos'Basebalį tymas ir;:
SOUTH BOSTONĄ. (Cokuubus, Jb1<16 su į gg osios 'Anglijos

r.. . ,.T7\ « .Jlietuvių Basebalį Lygos 
o-o ratelių vedėjų ir L. Vyčių

South Bostoniečiais leng ^po^jHbiįaį jįį.
S2i

mai, todėl su

Mmt

3— • W •

I Tel. So. Boston 0823
| LIETUVIS DANTISTAS

;DR. M. V. GASPER
| Arti M^nicipal Biiilding 
t 525 E. Broadway, g; Boston
I 'Oi'

SNuo 9 iki 1! 
ir ; .y. . ... . . .
= Šas uždarytas subatoa vakarais if| 
| bedšidieniais, taipgi ėeredomis. nuo !

12-tos cllenij. uždarytas. Ė
= Taipgi niurnu ir X-Ray j

£

»/(«o Valandos 5
12 ryte-ir nuo 1.30 Iki f 

|į5 įr-tino 6 Įkl S vai. vakare^Ofl-j 

| hedšidieniais, taipgi' ėeredomls. nuo 1 
12-tos dieni} uždarytai. Ė 

| taipgi nuimti ir X-Ra,y į

- Birž. 29 dį mirė, miesto 
ligoninėje^karštlige, Jonas 
Alasavičius, 40 metų am
žiaus. Jis paėjo iš Vabal
ninku. Amerikoje gyveno 
pet 22 metų.. Paliko du 
broliu i rtrfe seseris. Pa
šarvotas 6th SL 
Laidojamak’ liepos 2 d., B 
vai. ryte, is Sv. Petro baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

Vestuves \
TUOj po burnos, birž. 30 

d., Jaroslaw Znamierows- 
kį apsivedė»SU Anele An
tanavičiūte, gyv. 13? Tu- 
dor St., So. Boston, Mass.

Po to .sekė šįliubas Myko
lo Macęio ir Opos Trečio
kaitės, gyv. 468 E. 7th St., 
So. Boston, Mass. . . . .

PARSIDUODA

vai ansidirl 
rodos 14 prieš 5. So; Bosto
no tymo . silpnybė . rodos 
buvo neturėjime gėtb me
tiko. Statė net tris meti
kus būtent: Bulmoną, Ta- 
mulj ir Klimą. Be to kelios 
klaidos buvo gaha kenks
mingos. Abelnal matyt, 
kad Lawrenciečlai geriau 
remia ir finansuoja savo 
tymą, neru south boBto- 
niečiai, bavysdin jie atsį- T _ —
vežė nei 15 lazdų, b South weli — Lo^ėli’y; Lawrem 
Bostoniečiai teturėjo 4 irĮce su Worcestet - 
iš tų 2 suskilusios. Spoi-L retlce; So. W 

tahiūšvhjmmūo F

N. A» ir. B. B. L:

LIEPOS T &.
Sd. Boston neloš. — 
Lož Providence su Lo-

....... ..... r
— Ląw- 

rettce; 80. Worcęster . su 
Norwood So. Worceste-

jcnas Bučinskas,

OUEEN ANN LAUNŪRY, 
INC. ’ 

llfiTVVIV aiiAlBYKLA
Skalbiame Ir prosionme vkokhiB 
drabužius. Mea paimame ir -prieta- 
toine drabužlps vlaur, kaip Ui: 
So. Boston, Cambridge, Urlghton 
Dorclie«ter ir. kitur, Pamėginkite 
ir patyrfidtę, kad Kaunate -patam* 

vlm< už pigig kalną,
7-0 Bllery Bt., go, Boston • 

Tel, So. Boston 0008

Lietuvis Dantistas

(GALINTUSMiS)
Tel. So. Boston 2300 

.414 Broadwąy; Šo. Boston 
Ofisas atdaras nuo 10 Iki12 vai, , 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 po pietų to 
nūo C iki 9 L vakarė, šventu dlens . 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2Q60
,• LietuvisDantistas

4, L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso, valandos nuo O iki 12, ntto 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vi V. 
Sęredoniis nuo 9 .iki 12 y. dieną, 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vali viikare. 
Nedaliomis rilio 9 iki 12'vai. dieną* 

(pagal sutarti) . '

DR. J, LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS ik 

CHIRURGAS
534 E. BroaJvvay 

South Boston, Mass..
. TeL Sėuth Boston 2712 .

• Jei neatsiliepia, tai Šaukit:
Algoiąuht 9TBS . ;

Birž. 30 d., kunigai K. 
Urbonavičius ir F. Vir- 
mauskis atlankė kun. S, 
Kneiži, kurs randasi ligo- 
hiu šv. Elzbietos ligoninė
je, Brightone. Ligonis yra 
apimtas karščiu. Laukia 
operacijos, šv. Petro baž
nyčioje melstasi už' brau* 
gųjį ligonį.

Tel. Trowbridge 6830.

JOHN repshis, ii. D.
į LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvifrd Street, 
kamp. Inman arti Central Sq.t 

, Cambridge, Mass.

Namas ir krautuve gero i vie
toj. So. Bostone. TIKRAS BAR- . 
GENAS.- Pasidarimas pinigu už
tikrintas. Dęl platesniu taforma- ; 
ci.jų telefoniiokite ;

COLumbia 1136,

PAfflDODA
BRIGHTONUB

Geroj vietoje 5 kambarių iia- 
mas Sli maudykle l-rnoi auk tėj 
ir taip.Pat 2-roj ąukstši, Taipgi, 
ytk šildytnMfn Įtaisai. Namas yra • 
tik 1 minutes nuo buę’o linijos, 
2 minutes <nuo Commonwealth 
gatviokario linijos iri tik 5 minu
tes nud Brighton Centei. prekei 
ir užpakalyje name randasi gra
žus daržas. Savininką, galima ma
tyti hile kada ant vietos: 55 
Monastery-Rd., Brighton, Mass,

* .į r 11 .. i. , ' i .i 11? ■ i i ■

W, R. IHIEHELL
LICITATORIUS

176 Liberty St., Lvnn 
Tėl. Saugus 803-B s

Šeštadienį, liepoš 6 ,d.. 1 
vai. pb pietų bus viešai 
parduotos mūrinis 7 kam- 
batiu nąmas, 839 E. 5th 

|St., Šo. Boston. Tik 1 mi- 
riiiįe eiti iki namo nuo pa? 
jUrįo. Bus parduotas labai 
pigiai. . * .

• Sąlygos pirkimo: $500 
! perkantį o likusią sumą į 
j 30 dienų. Smulkmeniškos 
.sąlygos bus paskelbtos tą 
dieną prieš pardavimą. 
Narnas atdaras apžiuręji- 
mui. ;

•B • Tei. S. B. Ž805-R \ 
:| LIE'TfrvIŠ f 

jOPTOMETRI3TA8Į 
I IŽeę^aminuoją aklsį
| priskiriu aklhlusf

kreivas akis atiti«-| 
r sinu ir amblijonlš-j
jkosę (aklose) - akyse . sugrąliriu| 
= šviesą tinkamu laitai. , f
I J, L. PAMAKARNIŠ, O. D. f 
| 447 firoadwąy, ŠodtM 'Boston |

CeVėląiidj 0|iio, Ota 
New York Yankfees žaidė 
penkis žaidimus su vietos; 
Cleveiąnd indląhs, žaidi
mai buvo labai svarbūs a- 
biem tymam, bes Nėw 
York Yankees užima Ame
rikos Lygoje pirmą vietą, 
o Clevelabd Indiana antrą. 
Vieniems buvo svarbu j>k- 
laikyti pirmenybę, o ant
riems prie tos pirmenybės 
nrftiiattihiį, iŠ tų penkių 
žaidimų Yankėes pralai
mėjo'keturis, o laimėjo tik 
vieną, ir tą vietimtėft lai
mėjimą įgijo dėką mūsų 
tautiečio Vytauto Tamu
lio gabiam bolėš metimui. 
Jis laimėjo .4 to j. Associa- 
teit PressrSindįkėtSs -Savo 
žinioje Amerikos spaudai 
apie tą žaidimą aiškiai pa
brėžia ir Tamulię tautybę 
Šitaip: .

— Vito Tamulis, the Yankee’s 
Trilliant younj? Lithuanian south- 
paw, ended New York’s three- 
game ląstag štręak and snapped 
the, Cleveland Indians7 winųing 
fitring at fbur gamas as hė 
pitehed the Ameriean league 
leaders to a 4 to 1 vietory oyer 
the second» place club. . The 
triumph stretehed the Yanks’ ad- 
vnntage to four games.

: Iii ehalkjng up his sėventh con- 
q uest of the season as eompared 
to otie setback, i Tamulis limited 
the. Indians to eight- scaitered 
iits. Ji also was the third tune 
:hat he has *tiirned back AValter 
Johnson’s mem in as many starta 
against them.

Tokios žinios teikia gar
bės visiems lietuviams ir 
auklėja mūsų jaunuoliuose 
lietuvišką savigarbą.

Kituose kraštuose avia-

mptefiį
kūmų yra ir 
Lietuvės mo
ntažai doniė-

BRONIS miHI
RRALŠSTATE ' 

INSURANCE 
CON8TABEB

JaąMėę of.tha Pcące
Visokios rūšies aptlrąudii lr‘ tei

singas piiturnuvimaB.
698 E. Broądwv. M Boston' TeL Šou. Boston 1761

120 MurinęSRcL So, Boston 
Namų tel.: Šou. Borton !3483-W

toit vpp ^• FFTT'71'MF! IKlLiJrE trr, t r UZ. I Iii ij!
• • * ' V.Į. * 7 - j • -5 *. * , •, *

Liepos- July 14 d., 1035
1 Palangos Parke, Lawrence, Mass.
į RENGIA: tlETUVOS VYČIŲ 17 KP., SV. PETRO PARAPIJOS CHORAS IR E.D.S. 1-MA KUOPA.

... , ■, r' ir  - , • ‘ f T ■ M-yr •’ ' ' “Į . I j/ £ , v ;

t

ku^us. Vieną jų jaji javo 
lakūnes yąrd^ b aųtroji 
netrūkus baigs laikyti ėg- 
?amihus. Taigi, ir/LHu- 
vdjė. pradeda atsirasti mc-. 
terš Jąkūiiės.j . : T&b,
— Gegužes 16 d.? Biržų 

menių -kaime ■ fetkiga kilb 
didžiulis gaisras Kazio 
Varno ūkyje, 'kuris baigė
si žiauriomis dviejų žmo
nių aukomis. Gaisro lieps
nose ždvo 80 metų senutė 
Dna Kudlaitė ir 3 mėtų 
Varnos duktė Eugenija. 
3ė to, sudegė visi Varnos 
ūkio trobesiai ir dalis gy
vulių. Tokio žiauraus gais
ro Lietuvoje jau seniai ne
buvo. . ’ , Tsb.

FOTOGRAFAI STOKAI
Padaro goriausius ir gražiau
sius paveikslus, šeimynų, ves

tuvių ir pavieniu asinehų.
JURGIS , O, STUKAS 

453 Broaaway, 
South Bortdft* Mass.

Tol, Šou. Boajoū 2029 
jfel. įr«r. 02« 

ALENA S. 8TUKIENS
- 631 Wa«hWon gt„

Ifotitood,; Mus.

PIGIAI TAISOME 
STOGUS so. bostom roofing co. 

JOHN MARTIN &G0.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadtvay 
TELEFONAI: ..

South Boston 0674 dienomis 
South Boston 0184 vakarais

BALDUS 
Perkrata- 

tome
VtSUR
PIGIAI 

GREITAI 
SAUGIAI

v FURNITURE CO.
326-828 W. Broadway 

Tel. South Boston 4618

JUOZAS M. DILS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksintas ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir patąiMtt.

366 W- Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Pažink Savo Krašto 
jįrožį Atsilankyk

MilMIMlIB
Pasaulio . Lietuviu Kongresas 

KAUNE, RUGPJŪČIO 11-17 . <J„ -m. 
Atstovams in k<»ngre«4 Ir bendrai' ke
leiviams in Lletuyų rekomenduojama 
sekanti, išplaukimui iš. Nwv Yorko

Drottningholin ............ Liepos 17 
*) Gripsl^olih Įdepos 26

’ NEW YORię iįgj»|DA
per Gdhenburo, šv&ujį * 

kditidf trečiąją klase
Ten .....«.,k.,.,»«<>,v*.*,-,* 1 97.60
Ten ir atgal i «i« na t|k**^*«*«*k «•>***•« 167.00

r J, Ą. v. mokeečiai’ atskirai
♦j Vyksta delegatui |r sportiniaknl, 

In viršmjiiętiį kongresą iš Kalmaro 
at^btuks tn Klalpšilii Inivu KA.STEI> 
HOLU. * • -7 ” . V :

Platesnes .Intornmclins teikia ir par* 
duetht igivakortes viri mūsų autbrl- 
mioti agentai. Taipgi §yėdų Amerikon 

risi skyrinjk ’

; Swedhh American Line . 
ta State, t . Semi, frfois.

Biėtuvis. Ahiiolis — Constable
- : • Licitatorius

ROMKHJ.VKIL
Apdtaudos it Nejudomo 

Turto Agentas
409 Brpadrcdy, Rpom 4 
South feošton, Mass.

Telefonas} Parkway 1735-M.

'■ * Tel. Sdu. Boeton 3694

ŠTHNLEU
0. L GRIOAS, SAVININKAS

IšdirbSjas .gerų minkštų
*• gCrimų.

107 W, 8ixth’Street,
8o. postoft Mass.

Namai :181 D. St. So. Boston

i- * n ihiMrifiKlllm 1

jpopieruojmn ir Vi- 
bterfo dirbus et
ai ir ifžtatagei.

IRSUNUS
Mtfni 
wkta»

Lietuviu Remldte uvua 
ametntakus* Uitikrtaame * 

piln* p**itenkiųhn<.
Kreipkit** tieliog į nmnus:

į S. BMW IK!
SONBS !

ąeūįaųsiM Jht Jtobtovis1 Mįos

art* į crftav'
315 < St; Sa Boston.
I-.II., bu r?

Gyvuoja. 20 mątai. patarn&vb 
į mas 'dieni ir nakt|. ; 
‘ TURI NOTARO TEISES 
>. Ofisai: #



*
darbininkas

ADV. POVILAS SYKES, 
jo broliui adv. Benjaminui 
išvykus į Lietuvą/, Lietu
viu Dienoj, Marianapoly, 
užima jo vietą sporto ko
misijoj.

Lietuvių Dienos Komiteto 
iždininke, į Marianapolį 
vyksta iš vakaro, kad lie
pos 4 d. būtų pasirengusi 
nuo visų priimti “cash”.S

■ ?

-r

W 1
.t

MYKOLAS GRIGAS, 
žymūs sportininkas, Lietu 
vių Dienos sporto komisu 
jos narys, liepos 4, Mdria- 
napolio Kolegijos parke 
bus vienas iš vadų-teisėjų.

DR.Z A. F. BUDRĖCKIS iš
Brockton, Mass., sporto 
komisijos narys - teisėjas.

?

H 
4

i

f

> ADV. PĘ. ĖOBLIS, 
Lietuvių Dienos, liepos 4, Sporto Komisijos ir Teisęjų 
pirmininkas.

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

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

T

48 Cresoent Avęnue, 
Tekįhone Oolumbia 6702 

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER,MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBUĖY. MASS.

SBROADWAY MARKET
387 Wi Broadway 

Telephone South Boston 3591

K. ŠIDLAUSKAS, 
918 E. Broadway 

Telephone South Boston 1392

SO. BOSTON, MASS.
PERKINS SQ. CASH MARKET

Povilas Baltražiūhia, Sav.
490Broadway, Tel.S.Boston3120

JONAS GLINE0KAS 
502 E. Eighth St, 

Tel. So. Boston 9621
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke" tikrai 
verti skaitytoju paramos.
- Vist garsinkite? “Darbininke”

8MMIIHL

P.J.AKUNEVIČIUS
GRABOBIUS 

Jau 16 motę 1^? lietuviam!

SOUTH BOSTON .
158 W. Broadway 
Tol : A B. 4486

MONTHLLO
16 Intervale St. 

Teh 4110

K ~
i 
j
L

JUOZAS KASPERAS, 
graborius, Lietuvių Die
nos,- liepos4,transportaci- 
jos komisijos narys, Jis 
liepos 4 d. bus So. Station 
ir prižiūrės, kad visi ture? 
tų bilietus važiuoti specia
liu traukiniu į Marianapo
lį, Thompson, Conn.

KUN PRANCIŠKUS 
STRAKAUSKAS, prie mi
krofono pereitų metų Lie
tuvių Dienoj. Šį metą, lie
pos 4, d. kliu. Štrakauskas 
taip pat skelbs. Lietuvių 
Dienos programą.

JOSEPH W. CASPER
v / (KASPARAS)

G R AB ORIU S
; 494 E. Broadway, 

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

Res. 158 w. TthSi
Res.: Tel. Š. B. 3960 

Patarnavimas dieną ir naktį 
afSBBhaMMSBSHMSBbaai

Tel. South Boston 0815 - -

D. A.ZALETSKAS
Graborius -Balsamuotojos 

Patarnavimas dieną ir naktį 

*Fnneral Homo ir Bes.
564 Bart'Broadway,

So. Boston, Mass.

Worcesterio abiejų parapijų (£v. 
Kazimiero ir Aušros Vartų) lietuviai 
važiuoja SPECIALIU TRAUKINIU. 

z Bilietų kaina į abi pusi (round trip) 
; 75 centai. Vaikams nuo 5 iki 12 me

tųamžiaus pusę, kainos,
Worcesterio traukinys iŠeis 8:30 

vai. ryte (D. S. T.)* Dienos šviesos
- Taupymo laiku; grįš iš Thompson 9 

vai. vakare (D. S. T0>
Traukiniu važiuoti tą dieną, liepos 

4, yra daug saugiau, pigiau ir ge- - 
riau, nes tą dįeną keliai bus užgrūsti 
automobiliais..

ų. Taigi kas nori turėti saugią ir ma-' 
•' lonią kelionę į Lietuvių Dieną, Ma- 
. rianapolį, Thompson, Conn. t teva- 

žiųoja traukiniu.
So. Bostone traukinio bilietų 

galima gauti pas : “Darbininko” Ad- . 
/ ministracijoj, 366 W. Broachyay, So.

bortų, 494 E. Broadvvay, So. Boston, 
/Mass.; Kastantą Šidlauską, 918 E.

Broadvvay, So. Boston, Mass.; Šid
lauskų Aptiekoje, 373 W. Broadvvay,

lH So. Boston, Mass.^ir pas-draugijų
~ ___ 5- .

cialio traukinio bilietų p4ė Marijona 
Kilmoniutė, p. K. Vasilienė ir p. A. 
Majauskaite. . •

Norvvood traukinio bilietų galima 
gauti klebonijoj, 36 St. George Avė., 
pas varg. p. A. Šlapelį, pas Joną Ai-

, dukonį, LDS. 3 kp. raštininką ir ki
tus L. D. S. 3 kpė narius.

Worcester traukinio bilietų gali
ma gauti klebonijose: 41 Providence 
St. ir 15 Highfield lld. ir pas kitus 

.darbuotojus.
Connecticut specialia traukinio 

generaliu atstovu yra kun. Jonas 
Kripas, 46 Congress Avė., Waterbu- 
ry, Conn. > ?

Bilietų galimą gauti klebonijoje 
ir pas parapijų veikėjus. <

- VAŽIUOKIME VISI SPECIALIAIS 
TRAUKINIAIS Į LIETUVIŲ DDE-

N^, LIEPOS 4,193Ą.
_ Jeigu kam kitaip patogiau važiuo- 

ti, tevažiubja. Tik važiuokime visi, o
J 

liaisį orlaiviais. Girdėt, kad organi
zuojasi pėstininkų armija, kurte šeš
tadienį pradės kelionę iš Bostono į 
Thompsoną. '

r -1. •—r— --------- ~————

DARBIjmjIKA S .
«- (TO W0RKER)

Pupliahėd etery Tuesday and Friday except Holidays such as 
New. YėAr, Good Friday, Mėmorial Day,’ Independence Day, 

t Ląbor Day, Thanksgiying and Chriatmas 
'• _ --------— by----------- /.

SAINt JOSEPH’S LITHUANIANR.O.ASSOOIATIONOF LAB0R
Eptered aa second-clags matter Sept 12, 1915 at ithe post office ‘ at Boston.

, * Mass. under the Act o£ Mareh 8, 1870
Aęoeptance for maitini at speclal rate of poatage pręvlded forlnSectionllOG 

Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918 • * 
. prenumeratos kaina:---- —j, ............ >4.00 

Uislenjr metams ,....>5.00 
__ __________ _____ ___ -r__________ Viena kart savaitėje metams .. >2.00 
Forelgn once per week yearly.. >2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams >2.00

DANBININKAS '
866 Weit Brč*dw&y South Boiton, Mma

_ Tilephone South Boston 2680

SUBSCRIPTION RATES: ____________
DomMtlc yiarly "M...M....... >4.00 Amerikoje metams 
FOrelgn yenrly .............. >5,00 p Uisleny- metams », 
Domėsite otica per week yearly >2.00

SPECIALŪS TRAUKINIAI
, •- .4

Kaip pereitais dviem metais, taip 
ir Šįmet So. Bostono, Bostono, Nor- 
woodo ir apylinkės lietuviai į Lietu
vių Dieną, Marianapolį,; Thompson, 
Conn., liepos 4, važiuoja SPECIA
LIU TRAUKINIU.

Specialus Traukinys išeis sekau- . .. . j™-.
:čiu Dieties'šviesas Taupymo laiku:Boston, South Station 8:05 A. M. , ?°-

_ __ Mace • kactanra Čirilauczlza MISINorwood Centrą!
Winslows
Bus Thompsone
Iš Thompsonox grįžta:
Thompson
Winslows stoty bus 
Norvvood Central 
Bostone
Kelionės bilietų,kaina $1^6 į abi 

pusi (round trip) iš Bostono ir atgal 
ir iš Norwoodo ir atgal $1.25. Vai
kams,nuo 5 iki 12 metų pusę bilieto 
kainos.

SPECIALUS TRAUKINIAI iš 
Connecticut ir iš Worcester šįmet eis 
pirmą kartą. Iš Connecticut pradės 
nuo Bridgeport ir eis per Ansoina, 
Naugatuck, Waterbury, Nėw Britam 
ir Hartford.

Iš Bridgeport išeis senu laiku (E.
S. T*) 7:25 vai. ryte ir Lietuvių Die
noje, Marianapoly bus 11 vai. ryte. 
Iš Marianapolio grįš 8:15 P* M. (E.
S. T.) ir bus Bridgėporte 11 vai. va
kare* . ’ - *

Keliones bilietas Į ten ir atgal 
(round trjp) kainuoja:

- IŠ Bridgeport ir atgal $3.00; iš , _ w
Ansonia ir atgal $2.50; iš Naugatuck risi traukimais, bus’ais, automobi- 
ir atgal $2.25; iš Waterbury ir atgal >—j ——2
$2.00; iš New Britam ir atg&l $1.75;
iš Hartford ir atgal $1^0. Vaikams 
nuo 5 iki 12 metų pusę kainos.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

UETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
. PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininke —. Eva Marldieni,

625 E. 8th St, So. Borton, MaM.
,Tol. So. BOtaon 1298

Vlce-pirmlnlnk6 — Ona SiaurlenS, 
448 K. Tth St, So. Boston, MąM* 
Tel. So* Boston 8422. -

Prot Rašt. — Brone CiunlenS, 
29Gould St, We«t Roxbuty, Maa*. 
Tel Parkway 1864-W

FIn. Balt — Marijona MarkoniutC, 
88 Navarre St, Rotllndalą Mase, 

Tel. Parkway 05fie-W 
(lijinlnke — Ohn StanlullutC,

105 Weat 6th St, So. Boaįon, Mau 
TvarkdarS Ona MizffirdlenA

1512 OolumbtaTld., Son Boetoii. Maa*.
Kasos GIoMja — E. JahuMonim.

142fl Columb!aRd., 8o. Bo<ton, Mase.
Draugija savo suslrtakimua laiko kas 

antri ntarninki Hekriano mjaeeltfi

v

8:30 A. M.
8:33A. M.
9:40 A. M,

• 9:00 P. M. darbuotojus, šeštadienį pasiėmė spe-
10:07 P. M* X " 1S
10:10 P. M.
10:35 P. M.

ŠV. JONO EV. BLBAšALPnte 
. PRAŪGIJda valdyba

pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomaa Park, So. Boaton, Mas*.

Vice- pirm.. — V. Ifedbnis,
Žl Sanger St, So- Bdeton, Mase.

Prot Raitininkas J. Glinskis, 
5 Thomaa Park, So. Bo*ton, Maga.

Flm Raitininkai Alb. Nevieta,
16 Winfield St, 86. poston, MasA

Hdlnlnkas —X tfaudilfinas,1
885 KL Broadway» So. Boston, Mase.

Marialka '*-»• X Balkis,
•T •VVinfleld St, So. Boston. Mam.

Draugija laiką susirinkimus kas tre
čia nedKdlenl kiekvieno mtaeeio, 
2 vaL 'po Pietą. Parapijos ealij, 482 
E. Tth BU So. Boston. Mamų

7:80 vai vakare, pobtinytinij *v*- 
talnij.

Visata draugijos reikalais krelpkltfs 
cm n^Maki.

o =į

P-NIA MILERIENE, ad
vokato A. Milerio žmona, 
pakviesta Moterų Sporto 
teisėju, Lietuvių Dienoj, 
liepos 4.

ŠOKIAIDYKAI

Lietuvių Dienoj, liepos 
4, Šokiai po pietų ir vaka
re, Marianapolio Kolegijos 
auditorijoj. Jokios įžangos 
į Šokius nebus. Galėsime 
šokti po pietų ir vakare 
DYKAI. Gros Waterbury 
Melodians (lietuvių) or
kestras, muz. N. Aleksiui 
vadovaujant. :v

Sporto Olimpiadoje pa
sižymėjusiems sportinin
kams bus įteiktos bran
gios dovanos.

Visa tai matysite, girdy
site ir jausite Lietuvių 
Dienoje, liepos 4 d., Ma
rianapolio Kolegijos par
ke, Thompson* Conn,

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS ;

GariSs. Pirmininkhis
Kun. K. Vasys • 
Kun. A. Petraitis 
Kun.. M. Pankus’ . . .
Pirmininkas:'
Adv. J. M. Veracka* 
106. Malu St, 
Brockton, .Mass. . • '
Vicc-Pirmininkai: .
E. čiočyg' 1 - -
188 Cliftord Rd.
Providence, B. I. w"
Ona Siaurienė * -
443 E. Seventh St .
So.; Boston, Mass. <
Sekretorius:
A. F. KnelŽys 
366 W. Broadway 
Šo. Boston, Mass.
Iždininkas:
Jul6 JakavonytS 
21 High St, - ' 
.Brockton, Mass.
Kvietimų Komisija:
Kuo. K. Vasys 
Kun. J. Švagždys 
Kun. P. JuSkaltis ' 
Kun. V. Karkauskas
Muzikos ir Dainų Programos 

Komisija:
Komp. A. Aleksio 
Muz.; J. žemaitis
Spaudos Komisija:
Kun. K. Urbonavičius
Kun. J. Kripas 
Kun. P. Juras
A. Mlclūnas .
Prtnsęoriacijos Komisija:
Kun. J Kripas Juoms Kasperaa 
Kun. J. Va«kevIClus, M. I. C..
Suporto Komisija ir Teisėjai:
Adv. P. Boblis ‘ .
Adv.. Baląnda :
Adv. S. Syke* 4 
Dr. A. F. Budreckie 
Kuo. Ė. Gradėdcls 
M. Grigas
A, BnltruSiftnat •
Biznio Komija:
Kun. V. Puidokas 
V. Parulis 
V. Sirka. . 
Vi. Paulauskas •.
yortui:
j, TrainavtClus
J. Kumpa
A. Jurgelaiti*
V. Jakas *
J/Gvidonas.

DRr J, KVARACIEJUS iš S 
Brockton, Mass. Lietuvių 9 
Dienoj, liepos 4, patarnaus 3 
dalyviams, jei kuriam at* a 
sitįktų helaime-susirgtų ar 3 
susižeistų. ’ 9

MINĖJO HSK. VAUNčiy ]
Kaunas — 60 metų su- a 

kaktį minint nuo jo mir- 9 
ties, Kaune Bazilikoje ge- 9 
gūžės 29 d. 9 vai buvo at- 9 
laikytos gedimosios pa- 9 
maldos. Jas laikė J. E. 3 
Kauna Arkivyskupas Met- 3 
ropolitas J, Skvireckas. 9 
Dalyvavo. J. E. Vyskupas 9 
Būčys, šv. Tėvo atstovas 3 
mons. Arata, jo sekr. 9 
mons. A. Samorė, Kauno 9 
Bazilikos Kapitula, Bazili- 9 
kos vikarų kolegija, Semi- 3 
narijos ir Universiteto Fil. 
Teol. profesūra, auklėti- 9 
rijai. Iš katalikų organiza- 3 
ei jų organizuotai dalyvavo 3 
Blaivybės Draugija. 3

Žmonėse vyskupo vardas 3 
dar yra gyvas. Tai rodo J 
gausingas kaimo žmonių 3 
dalyvavimas pamaldose. '3 
Inteligentijos kaip ir ne- 3 
buvo. Pamokslą apie didįjį 3 
vyskupą, minėdamas _įo 
nuopelnus Bažnyčiai ir Te- J 
vynei, pasakė kan. Česnys. |

Po pamaldų jo Eks. Ar- 1 
kivyskupas, dvasininkai ir 1 
Žmonės lanke vyskupo Mo- į 
tiėjaup palaikus, sudėtus 1 
Bazilikos kriptoje. 3

: Geg. 30, KVC At-kų sa- I 
Įėję surengė didžiojo Kat. 1 
Bažnyčios ir lietuvių tau- 3 
tos vyro, vyskupo Valan- 3 
ęiaus,; 60 m. mirties suka- j 
ktuvių minėjimą. Atidary- j 
mo kalbą pasakė dr, Pan- J 
kauskas. Paskaitą “Vys- | 
kūpąs Motiejus Valančius į 
•—katalikybės ir lietuvy- J 
bes vadas” skaitę p. J. | 
Ambrazevičius. Menišką j 
daL gražiai atliko violon- | 
Čelištas p. J. Vasiliauskas, | 
solistės p. p. Blauždžiūriai- I 
tė, Kauzienė ir akomp. p. J 
Kaveckas. Minėjimą uždą- | 
re gražiai sugiedota “Avė | 
Maria”. Salė buvo pilna j 
žmonių* Minėjimai 1 buvo | 
rengiami ir kitur visame j 
krašte. • 1

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

Telephone 
fan so. boston 

1058

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE 

fftODKBAKn 
Automobilį ir Trobų 

Agentūra.
Taisome visokių iMIrbysCtij ant** 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 EtanUn Street 
ir B. Mghth St. ' 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Jo*. KOodiima* *r JMer fredMbM 

•aviniukai .

LIETUVIS GUBOMIS
(umcjuuB)

OBm:
Tol: Vahrentty 016

. T«h Vtinrrity 9221

K
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DAjteiffiytKAS
*

Ateitininkų 25 Metų (Lietuvių. Jaunimo Organiza
vimo Reikalai;

— todėl dvasios vadas i 
kiekvieną . susirinkimą ką 
nors naujo įnįša.

Jaunimo dijąugijų veiki
mas, žinoma, pirmoj vteto- 
’ ‘ ‘ x' - ’ ' * au- 

kvienas 
tlilteų išpa-

3u mūsų Studentų Seimu sųpuolą Ateitiųmkų 25 
ų sukakties Jubilėjuą. Pereįtąte AwW3 
Įųvlų R. K. Studentų Surivtenijbmm puteaič bri>- 
zte sutarties aktą sų Lietuvos Ateitimntate te nūn

(Kum A. I, Alausko refe
ratas, skaitytis Katalikų 
A|jri£» Seime, Minersvi|- 
le, Pa., birželio 2 d.)

Buvo laikas, kada Lietų-
or-

‘ Ateitininkai įm garbingą praeiti* Jų wdšte 
Sipjezge 1910 m. Tai buvo musų tąųfos krizės laikai. 
Tąda Lietuva turėjo jau daug mMjgenįU» W jiebuvo 
auklėjami rusų mokyklose, puriem® teko mokytis ru
jų gimnazijose ir universitetuose, tiems nereikia aiš
kinti, koks ten buvo mokslas ir auklėjimas. Mokslo at« 
žvilgiu rusų mokyklos stovėjo gan aukštai. Ypąčiai 
apskrito išsilavinimą ir apsiskaitymo žvilgsniu Rusi
jos studentai galejo lenktyniauti sų bet kokte Europos 
universiteto studentais, o kartais gal juos te viršytu 
bet moralinė Rusijos studentu būklė buvo pakrypusi 
pavojingon sritin. Daug čia būtų galimą ąpie taj kak 
įėti, beįt užtek® pasakius, kad Rusijos mokslęivįja bu
vo visa pakrypusi į ateizmą. Bedievybe tartum buvo 
madoje. Ja buvo užsikrėtus te Jįeįųyųi stųdeptlįą. Tim

kaip tiktai ant scenos pasirodė Ateltinmįmį* Jte buvo 
katalikiškosios dvasios padą^ąą. Ąų rtąi tepėte 
vėliavą' su parašu: “Dievas jr Tpyrae , A±ąįtHWk4i 
drąsiai stojo į kovą dėl tikėjimo |F ąpros. ąųą jų pra
sideda dvasinis Lietuvos atsigypmw* da? 
sitęsia. Priešų labai daug ir įųojnį jie

Suna paramos te padrąsinimą įš yaįįfeos viršūnių* 
bitininkai gi yra ujami kąte nepą^mąųjaml 
šiai, bet jie tos nemalonės nekįeįę peąibaw?

kad jų pusėje teisybė ir aukštesnį pjeątej.' ■
Tuos Idealus Afeitintekąį np vięų lūpomis skelbė 

bęt ir darbais įrodė. Kaip parodą ^šalfm^ — ‘-iš 28 
pirmos karo mokyklos laidos ^rtįes k^žmmi ąpdąyą- 
nątų karininkų 22 Ateitteinkąį. £š špštįs Įaidąš felk 
šių kovose visi ūgi vieno — Ateįtinmkąil f) jter kilpa 
laidos, kur šauliai — ris pirmieji Ateitininkair’ ' 
\ Ateitininkai už Tėvynę mirė — lai Tėvynė juos 
savo vėliava pridengia. ;j . K».

Debesuota Europos 
Padange

*f t ?0«. 1

vai

vyriai” te visi, kai vienas, 
stojo į kovų su priešais. 
Kuriam lųifcii praėjus, tė-

jos merginoms
ir sumaningiau veikia, ta
da tikslas bus
šv. Vardo Sodaiicijps 
draugystes jau gyvuoją 
virš 500 metų te Katalikų 
Bažnyčios patvirtintos. 
Tose parapijose, kur tos 
draugijos yra gerą! suor
ganizuotos, jaunimas einą 
dažnai prie sakramentų te 
bendradarbiauja SU para
pijos veikimu, įdomaujasi 
lietuvių gyvenimu te?

ir

pamosi tos 
»V. Vardo 

turi apimti
, jaunimo 

it prie Šv. 
organi- 

ratelius -
, basket-

Vardų ’ 
» 
klubus, 
bail, baaębaH ir kitus spor-

i mMiliumi m ......... ........ Miliny

Paskolos Namų Pataisoms 
Arba Permainom*

• - - —r...... —-----------—.

ino

ms

sąv 
gėli

ko
te pl| pra

dai kredito

Kiekvienas nuosavybes,vienos 
‘ iš, asmuo, pen- 

t>a korporacija, su 
tkom*

' Vasaros sezonus jąu prasidėjo. Paprastai karščio 
te atostogų metu didelių naujienų nebūna. Bet yra iš- 
įkircių. Taip 1914 melų Vąsarą —birž. 28 įvyko fata
liška tragedija Sarajevu, kada Austrijos sosto įpėdi
nis buvo nužudytas. Tas, kaip žinome, buvo Didžiojo 
kuro priežastimi. Ir šių mėtų vasaros pradžioje kaž- 
kąs-bręstą politinėj Ęųropos padangėj. Valstijų susi- 
grupavimas darosi vis aiškesnis. Paskutinėmis žinio
mis susidarė jau sąjungą iš keturių valstybių: Pran
cūzijos, Rusijos, Čekoslovakijos, ir -— Lietuvos. Lau
kiama derybų ježmtafo su Rumunija, kurią taip pąt 
norima įtraukti į vir^mįpėtą grupę. Tada rusai per 
Rumuniją tūrėtų susisiekimą su Čekoslovakija, o ten 
pat yra te Jugoslaviją, "Prancūzijos talkininkė. Bet 
kam gi čįą Lietuva? Su ją rusams nėra tiesioginio su* 
sisįekįmo, PĮrjnįųųš nebūdavo, bet dabar yrą — per 
oyą. Tąigį Lųetuva yra nužiūrima kaipo orlaiyįų sjtąfte* 
Ret kodėį gi Prancūzįją nesusitarė su Lenkiją? , Juk 
tai senoviškos tradicines draugės.

/. • Lenkų nesūsipratųnas su prancūzais aiškinama 
Vįsąįp, bet tjksliaųsįąs to galvosūkio išrišimas tat bus 
senoviška patarlė: jei norį turėti neprietelių, tai pas, 
tolinkkąm pinigų. prąnčūzija tiek yra skolinusi Len
kijai, kad šitoji yirto tikru prancūzų neprietelįu. Skola 
visuomet nemalonų o jei dar reikia užstątytį zynųiį 
valstybės pramonės dalį procentams sumokėti, tai 
skola virstą nepakenčiama sunkįenybė ir sukelią tikH 
neapykantą kaltininko prieš skolintoją. Kaip tikįąi 

* tokia padėtis susidūrė tarp Lenkijos ir Prancūzijos, 
irancūzai išoriniai mandagūs, bet f mansiuose rpį- 

aluose jie labai kieti ir skrupuliatingai išrepka pr
iaugančius jiems nuošimčius. Lenkai pyksta, bet 
am gi Reikėjo taip dąūg skolinti? Neturi iš ko -r pe- 

sinešk popų. ,
• ' Kaip ten bebūtų, politiška Europos situacija gan 

keista, pu mirtinų priešu — vokiečiai ir lenkai padare 
sutartį, kad gąjėttf pasidalyti Lietuvą. Tačiau Lietu
va jąemaųp pasiduoti. Visame krašte sukilo dĮdelįs pą- 
trijotinis įkarštis. Girdėt, kad žmonės daro rinkliavas 
ginklams nusipirkti. Tai parodo, kad lietuviai mano 
gintis iš pąskųtipųjų. Maža tautelė, bet jęį jįjį vienin
ga, taineleųgya busjąnuveikti. , ; • fe

BLAIVININKŲ SEIMAS
Šiųomi vįsiems blaivininkams pranešame, kad Šje- 

pąet A. L. R. K. BJ. Šeima® įvyks South Bostone. Pra
sidės šv. Petrą Lietuvių pąr, bažnyčioje iškijmihgomis, 
Iv. mįšiomis rugpiūčio ll dieną. . - ,

f p.f Kuopos te pavieniai blaivininkai širdingai prašo
mi skaitlingai Šiame seime dalyvauti. f; j?-

CENTRO VALDYBA,/
Kun. JT. X Jakaitis, Dv. Vadas
Kum F. X Jųskaitis, Pirm.
V. Bįayaekaę, ' I

į ' - ■ .

die mums yra be galo rei- • 
kalinga susirūpinti mūsų 
lietuvių jaunimą klausimu 
Amerikoj. Šiandie privalo
mo sušukti: “Gęlbekiine 
janniipąh! ir/pers|emę tuo 
ąbaįsm* turimą ®Rti į dar-( 
bą. Nes jaunimas —- tai 
tautos te bažnyčios ateitis, 
valstybės brangus turtąs. 
Tas aišku visiems. Tuotar- 
pu lietuvių jaunimas mū
sų apylinkėje atsidūrė di- 
deliaiųe pavojuje. Tyrimo 
jaunimo orgąnįzaei j ą s; 
prie parapijų randame 
draugijas,, kaip tai sv. 
Vardo vyrams, Sodaliciją 
merginoms ir cRorų drau
gijas, šen ten pastebime 
sporto ratelius. Bet, ąr tas. 
mus gąįi suraminti? Pa
viršutiniai žvelgus ątrpRo, 
kad viskas tvarkoje. Tas 
protaujančių žiponių nepar 

' tenkina ii* nėšuraminą.
Lietuvių šioje apylinkę-. 

je priskaitoma apie 40,000 
asiųenų, arba 6,000 jjeimy- 
nų’ Jei Vidutinįskaį kįok- 
viepą lietuviu ' šeimyna 
priskaito tris priaugančius 
narius, tai tuo būdų iš viso 
lietuvių jaunimo šioj apy
linkėje mes turime apie 
20,000. r Ęjek mes jų pris- 
kaitome- ūjrganiz&čijo s e? 
Draugijos prie lietuviškų 
parapijų iš yis°; suburia 
ne daugiau kaip 2,600 na^ 
rių. Taigi iš viso susidaro 
organizuoto jaunimo apie 
15 nuošimčių šioj apylin
kėje. Kurgi 85%> mūsų 
jaunimo? ’

Tvirtinu, kad 85% neor
ganizuoto mūsų jaunimo 
yrą patekę į didelį žlugimo 
pavojų b^ųyčĮaį/ tąutąi įr 
visuomenei. Nę|ą‘reikalo 
čia tai tvirtinti įrodymą^ 
nes gyvenimo fąktai į tai 
geriausiai atsako*

yįenįhtęle pagelba, ku
rią gali suaugusieji sutei
kti jaunimui visuose tuose 
pavojuose, tai tverti jau
nimą i katalikiškas orgą* 
niząpijaą. Tiesą, daug jau 
yra daroma. Be abejo, 
sunku užginčyti faktas, 
kad* 15% fiėtuyįško šioje 
apylinkėje jaunimo jąų sų- 
orgaųizuotą. Bet as nega
liunutylėt — dviejų reiš
kinių: būtent viena, kad 
mūsų jaunimo organizaci
jų veikimas yra šiandie 
sustingęs.—- apmiręs, ant
ra, tas 2,000 jaunimo tai 
tik viena dalelė mūsų jau
nimo skaičiaus, q kur liku
sios dalys? Mės negalime 
sudėję rankas sakyti, kad 
viskas tvarkoje su mūsų 
jaunimu. Mums visoms 
priyulo rūpėti, ’ kad bęnt 
daugumą apsaugojus nūd.reikia manyti, kad^tūomet 
prapulties, istautejimo te didžiausias darbas jau at- 
dejporalįzacijos. prie to liktas; priešingai, čm pra
dirbo privalo visi sukrus-sideda didžiausias veiki* 
ti. Tą darbą' reikia tinka- mas te rūpestingumas; 
iųai sutvarkyti, 7 kaĄ dar- . dvasios vadas ypatingai 
bas eitų planinga vaga, privalo dalyvauti kiekvie- 
Tuomi ypatingai privalo name susirinkime duotj 
susirūpinti patys tėveliai, ( gražius įdomius pamokini* 
klebonai, veikėjai te patsai mus, 'įškelti jaunimui nau
jau organizuotis jauni-1 jas jiems, idėjas — įr'ben- 
nįaSi ’ arai Juos užiatteemteįL

Mano manymu, : naujų Gyvenimo praktiką papo- 
organizącįjų tverti ųėra'dė, kad sutvertos draugi- 
reikalo. Laį jąų sutvertos jos pradeda nykti, mažėti 
organizacijos, kaip Šy/ todėl, kad susirinkimai 
Vardo vyrami, te Sodalici- monotoniški ir neįdomūs

ateitis jų yrą dSuginaųtį. 
Mes, kad tik'galime, vieny
bėje iriųeilėje pa 
kime, o yįsas 1 
je apylinkėje, jąų 

; sidurs toseorgap
šioje savo trumpoje pas

kaitoje^nurodysiu kokiais 
budais mes privalome jau
nimą užindomauti ir jį su- 
organizuoti. '
\ Organizuojant šv,. Var
do ir Sodalicijos draugi
jas, arba darant vajų nau- 
iu parių į esamas draugi
jas reikalinga, kad per ke
lis sekmadienius prieš 
iš sakyklos visų Mišių lai
ke būtų išdėstyta tų drau
gijų idealai, nauda iš reli
ginės ir tautinės, ir apš- 
viėtos Žvilgsniais; prakti
ne nąuda, priedermės 
draugijos narių ir visas 
jieįns bažnyčios teikiamas 
priyilegįjas. Tai atlikus, 
patatuna, kad vietos kle
bonas pakvįestų atitinka
mą misijonierjų,. kuris 
dūoįų spjerialės ^misijas 
jaunimui, kurių laike*tė
vas misįjonieriųs tiųretų 
kpeipti jaunimo dainę apie 
reikalingumą priklausyti 
prie ėv. Vąfdo, Sodalicijos 
draugijų įri prieš baigiant 
misijas, su^iestį jaunimą 
suorganizavimui, bei per
organizavimui pi į n ė tų 
draugijų. JEteto,' patartina 
pirmiau parapija Išdąlįpt 
į distriktus ir kiekvienam 
distriktūi, dvasios vądąs 
paskirtų distriktų ppųpį- 
ninkųs, distriktų pirminin
kų sušauktu susirinkimą 
ir jiems duotų visas ins
trukcijas ir patarimus 
veikimui* Kiekvienas dis^ 
teikto pirmininkas privalė
tų atsikreipti į kiekvieną 
jaunuolį-lę,atsilaųkąnt | 
jų namus ir užrašyti kąp- 
didatų vardus. JCįtas bū
das naujų narių įrašyniąs 
galį būtį spkąntiš: organi- 
zacijų sekretoriųs-torė va
jaus laike per keĮįs sekma
dienius prie bažnyčios du
rių po kiekvienų Mišių ga-; 
lėtų užrašinėti vardus, no
rinčiųjų priklausyti prie 
draugų- *

Trečias būdas galima 
būtų payartoįi išsiuntinė* 
jaut laiškuk asmeniškai, 
kuriuose būtų išdėstyta 
draugijų svarba ir neįkąs 
lįngumas prie jos priklau
syti ; tie, kurie neątsiliep- 
tų į laiškus reiktų pas juos 
atsilankyti į; namus asme
niškai. . ' .
' Sutverus naujai, ar per
organizavus,. draugijų iiė-

tetdnjoB,. apūioįptinio/ e- 
kopopiuMO « 'socialio 

tjtfp toliau; 
yMW^j»WtaWgtįprą- 

JpW> W ftvažiąvi- 
pni«, piknfpku»> vaidinti 

«W»JdWl. Jie irgi 
| pramogas 

t Jauni-yftea ą
< FPlM» . A kambarį 

irjdnie įrengti knygyną, 
Icąd juos patraukus prie 
knygų skaitymo.

Panašiai, kaip Šri Vą^įą 
vyrų organizacijos, taip ir 
Sodaliecių draugija su
tvarkyti į panašias sekci
jas su kai kuriomis išimtu 
mte; jų tarpe reiktų turėti 
siuvimo ir mezgimo rate
lius, virimo ir bendrai na
mų ruošos ratelius soda-

sąyipin 
drova 1 
regulai 
nuo alt _ . 
nio, a^a jdto 
šaltinio. Nėra v . 
būti depozitorium žinanti*

to

Syti
bus svmtąmos pagerinti 
vienos dvfejų
Šeimynų te rezidenci
jų, kaip tai; ąpartmantų, 
krautuvių, ofisinių triobų, 
fabrikų, sąkroyų ir ūkės 
friobų. \

Ąj* reikia mokėti moke
sčius? . ' ' ■

Regulariški daliniai mo
kesčiai turi būti užmokėti 
asmeniškai finansiškos į- 

‘ sfąje, ąr-

T»IP; hiie kad#. Jau 
m- duos tipkwnį atrokayįnią 

r&ffJ už areita atmokėiima. iei-

Kreipkis prie bile finan
siškos įstaigos, Federal 
riousing ' Adipihistration 
užgiri^ arba prie kon- 
traktoriaus, statymo ap- čti

rip, Mefc Rti* ?et

kaip geresnės širdies, ga
lėtų pagelbėti pašlaičių ir 
ligonių globojime.

Abi jaunimo organizaci
jos bendrai turėtų iškil
mingai apvaikščioti savo 
parapijos bažnytines Šven
tes,* Amerikos, Lįefuvos 
Nepriklausomybės iškil
mes ir kitas tautines į die- 
naą. Prelegentai turėtų bū
ti kviečiami Aū paskaito* 
mis skyrium Sodalicijos ir 
Šv. Vfc*d° bendra^^itarr 
tjna, kad dvasios vadai 
auklėtų gabesnius draugi
jos narius, kad jie patys 
parengtų paskaitas arba 
prakalbas, nes tokiu būdu 
išsiauklės lyderiai vadai.

Kiekviena jaunimo drau
gija sayoyeikiiųe ųepriva- 
lo apsirubėžiūoti vien savo 
parapijos yyboąe, bet turi 
kooperuoti su visų apylin
kės kitų parapijų jaunimo 
organizadįjomis. Dvasios 
vadai ir mūsų lietuviai ar
ba, kad ir svetimtaučiai 
kataljkai jnteligentai turi 
būti kviečiami ' su prakal
bomis ir jaunimų draugi
jų susirinkimuose;' be to, 
dvasios vadai te inteligen
tai turėtų apsimainyti vy- 
Jpstant įkąįmww jauni
mo draugijų susirinkimus

- r-.rriT.T/r-TTT. r>r fiet tas kitais žodžiais, didesni mo- 
priklausokie& pTnigų'žriio-; Priyąlp būtį $30.,

gus gali mokėti kas mėųę- $30., $40. te te. nę sumos 
kgip $18., «p2£L arba pa,na* 
šteį ‘ x ,

Kasnteąky®. Mgn mano 
a) Turi parodyti, kad e-J mokesčiai i laiką neužmo-

Nereikia mokesčių vilk
ti. Jeigu mokestis daųgias- 
kaip l5 dienų .užsivilkęs, 
tai turėsi užmokėti finan
siško® įstaigos išlaidas, 
dalinai ratpje nedaugiaus 
kaip penki centai'nuo do
lerio dėt kiekvienos užvil
ktos mokestiąs* Jeigu žmo
gus perdąųg mokesčių 
nraleįdzia, fąi finansiška 
įstaigą įpils tįnkąmųs žmg* 
snius atgauti pilną sumą.

Pirmpeįpū>»tifc&ipriim
ti pasJsoĮą ię ąnkžto apsi- 
pažink su sąlygomis.

gus gali mokyti kas mėpe- 
si-_ /</ ’

befojaųs uegąhnia gauti 
arba, kad ir būna svetimas 
kalbėtojas, reiktų trumpą 
vaidinimą, dainų, debatų, 
poemų rateiiįis surengti; 
tokie rateliai iš trijų iki 
penkių asmenų netiktai 
savo draugijoje tuos vaidi
nimus turėtų daryti, ' bet 
jieprivalėtų nuvykti į kai
mynystės parapijų jauni
mo susirinkimus ir tenai 
juos palh migti. Vięuu 
žodžių, visoms mūsų apy-

si nuosavybe® sąvininkas.
b) Kad metinės pilnos į- 

neigos tavo notos pąsira- 
šytejų yrą nors penkis sy
kius didesnės už metinius 
mokesčius, kuriuos turėsi 
notą atmokant.<

c) Kad tavo morgičius, 
jėigri turi morgičių,' yra 
tokiam© stovyje, jog ta fi
nansiška įstaiga gali už- 
girti paskolą.

, d) Kacį yąrtpąi gautus 
pinigs vįentik nuosavybės 
pataisoms. .. . .

Koki parašai reikalingi 
antnptos? .
. Paraka® nuosavybes sa
vininko; p* -(išskiriant spe
cialius atsitikimus) jeigu 
savininkas yrą vedęs, tai 
parašas žmpiibs arba vy- 
jro. Nereikia kitų pasirašy
tojų ąrba ųžrikrmtejų, tik 
jeigu rpikalinga paleng- 
yinti davimą paskolos, ku
ri kitaip nebūtų išduota.
_ Ęfefe I®iniio>,tpkis kre- 
ditas?

Finansišką įstaiga nega
li k.olektuofi kaįp pąlūka- 
ną (interest),. arba ati* 
traukimą- m*o srnnos (dis- 
count), arba bile kokį mo
kestį kaip- pilnus kaštus 
virš' sumos, kuri lygios 
vertas M-00kiekvieno 
$1(X). vieniems metams no
tos, išmokama mėnesiniais 
mokesčiais* Mokesti® il
gesniam laikui negu 1 me
tams faip pat rokuojamas.

Kaip turiu mokėti notą? 
■l Padarydamas reguĮariš- 
kus, lygius, mėnesinius

y-l- ......................................... VbnįyiBM*'

vest, negu kaip dabar yra* 
Susidarius tokiam sutarti
nam mūsų apylinkės jau
nimo veikimui bus ląbai 
lengva > sudaryti iaųnimo 
seimeli. Jaunimo draugijų 
delegatai-tes susirinkę į

prįsirengti ir geriau įšsilą- 
vintį, ifės viešai kitoje pą- 
rapi joje su savo vaidinimu 
turės pasirodyti. kaupi
mui, vykstant iš vienos j

progos savo tarpe susipa
žinti ir veikimas bus gy
vesnis ir» žinoma, galima 
bus tikėtis lietuvaitės su 
lietuviu savo tarpe apei-

Kaip žinonie, dabar per 
administracijos’ liniją iš

neš daug1-naujų dalykų

darys jų veikimas gyves* 
nis; bendrai veikdami di
delius darbus gdlės atlik
ti savo naudai te katabkų 
akcijos srityje. Katalikų 
Bažnyčia šiam laikais la

ibai to trokšta.

Ėmmhl Pkai- 
mfięduo-

mzuojama
sija vąndeųs kebu į| Vil
niaus į Kauną. Ekskursan
tei piąpkL.Meri^ Jipe. 
Kaunan su šia ekskursija 
atvyksta te kšli Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjąi. 
per &ekmir)iiĮ 
peprĮĮ?!- -petuvog LVfl. 
niaus krąšte per adtemis" 
tracijos Imiją Žinomas ke
liauninkas Matas Šalčius 
irgi, organizuoja ekskursi-

.
Lietuvon turijuno sįjųn- 

gą dąr $|ą yaąąrą organi- 
fųojg dįdelę ekskursiją į 
Ameriką.. Tat bene bus 
rirmbį 
|ėųijų J 
se Amerikos Valstybėse, 
Ekskursija iš transatlan- 
Imtų gaivių Iteljų tavą 
gąna ltemm nuolaidų ir 
Mokinimų. Tsb.

lietuvių ko- 
*. Jungtinė- 
Valstybėse.

Jeigii prie mano kojų su
dėtų visų vi^pątįjų vaini
kus vįetoj piano knygų įr 
mano pamėgimo skaityti, ai 
visa tai atstnmčiau.
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q Skyrių V«4« Aji^iko. UM«vh, IMktanĮ Dnacii*. kritimą? Žmonės visuomet 
sako, kad daktaras kaltas.

►ANTYS

RegUtruo^ui Optometriitai 
Jeigu Jumis vargina akis, 

atsilankykite pas mumis d61 
akinu!.

įĮn Vhifi'VfęnMtim, V*m 
Mfsa ą^ssssa—  a—  

Žalsva plėvelčąntdąptu, 
ypatingai jaimųyaįk^ pfr 
prastai, prasideda formuo- 
tia prie smegenų.
tai plėvelei gera Uikytis 
atsirėmus į smegenis. TĮ 
pievele ten rentiai pąvy- 

I dale voro tinklelio, o į tą 
i tinklelį susirenka bakterf 
jos, kurioms ten gerai tar
pti, nes' joms yrą užtekti
nai šilumos, drėgnumo, er
dvumo ir apsaugo^ Mais
to gi net Įr per daug yra, 
kuris po valgia liekasi apie

i*' T<

r

♦J *><!) W-AA OMUA,« JfcCLkl r f- 
sai ne daktaro lqdt£ bet 
pat ieą pačijento' ąpsHeidi-

THE PĘOPtE’S
SAVINOS BANK

' ‘ ' ■■ , ■ - ' ' j

Į Draugiško Patarnavimo Bankas <
į 4|0 )Į«iii Sty^et, * Woręester> Mass. 
L ’ > T * Skersai gatvės tNup dty pall / d

F. 1. H FŠNORA, M. D.
LiiiTjnni gydytojas 

96 Veraen gt., Tel-5-7810
Ofiso Valandom: 

10-ią 2-4 Dienoi,--8-8 Vakare 
3E£MAPWIAIS

SULYG SUTARIMO ;

- 5TT- i " -į i'-iir I

į

F * 
taf įmones bekreipia dėį 
praleda

Tai yrą viena prieŽaščių 
dėl dąptį pųymję įr Wu-

8OOTKGOS DĘUG CO.

yiENiisTtps umjyišKAJ 
VAISTĮNC ’ WORCESTERV  J

MM
“3^4WV£”

Gerlnu»Ia mostla dtt ramuti] i 
Įeitų SĮuiuęuolty. Mes patys daros* 
jzj Ir Gftrajituojanj,,Pinigu* aujgra.- 
Žtaam jei neužįęanedlnt?. ąiundtąin 
per paštą su mielu noru Šile kur.

> 4 ■.'.■Į.iiL.i a»i. įi.uRiH" r 1 "'Mprir 'fmeiirBi

Tel. 2-8186

A. J, JĮATIAU8KAS
Dvi Puikios Krautuvės 

Užlaikome .puiktausiu drabu
žiu visai šeimynai persitikrin
kite l Taipgi, parduodame RA-

Šuprąntąmą, tas novąlik 
mas ne visųnurjipąp JW*

iJĮptjlRM dijpfi* 

npo ir) ijpp gauną W>-

WP j

ar
gus tjęina gatves nfsi- 
prausea, olam nesuąi&u- 
tavtt, tafp kai Jnjrie Jtao- 
nes po kiekvieno valgio 
pirmiausia pantis i$sįmav-

jtest

372-376 Millbury St. 
Worcester, Mass.

I prtoratipąą pagelsti 
kyti burną jt dantis kuo- 
§yą$ąųsjąi. 7

Kiekvienas organas, ąjt- 
nikdąmas sąyp ųždupti, 
lĮkaĮauja. Įąių ttaų 
nopp^jąm veikimui,

II pats ir su dantimis. Pąn 
>BįnS reiludingą sęiliijeą ą-
lyvos. kuri juos nųplaiiją

r

butųgerl įr grgžųs, reiki* 
gPt&gčt j«W. v*lvtt po 
ltfe|wfeno y*kyo. O jei tp

Ip nė bandytų nuvalyti Ją 
su. šepetukų, nes jau tuo
met ne Šepetuko darbas. 
Bet skubiai eik pas dakta-

BILLING’SS^. *'• 
TAILORS & OLEANERS 

Martinas ^ą^lanskas ir- 
Jack Eller Savininkai -*I '-<* '■* v ’ ‘ .į■_£ . • - : |

Siuva Nūn Jas, Taiso ir valo 
» senas drapanas ir futras J 

Geriausia d

Tek.56034; 345A Grafton St

ląįiejųoją su pagelbą jl^ų- 
hio j^ėjiiųp jjėkfe 
lęąapenį d^V
|tys-negalį bųti nupjauti ą| 
aliejuoti kųpųiet jie ąpąų- 
gę, apveik piąiptū.

Tel. 3-5710] 

rawow

Mūsų piėųąs įr Smetona 
užganėdiną visus, j

WORCESTEĘ,

mm
Catholie Art Shpp and

Lietuviškos j 
kės, Rąžant 
plienai, Pav__ __ _ __

Sulig Jūsų Reikalavimo

^daknyges, žva- j 
į SĮ$yyĮo& Ška- 
kslai ir Rėmai

Tel . 54516 j
10 Trumbull St.,. Worcester j

F (MIK
>[■; užlaiko ’
L JONAS B. KAČINSKAS į 
r (SŪNUS) .. į
y$44 mfoaąft.
J Namų, ŪjĮdų,"Mykimo, Parda-i 

vimo Reikalus Veda 1
B- \io«AR-r.W^sK4B ’ 
i ■. , . (ĮfiJZAS) ' .t . ■ '

ku nUS^tyti. Tačiąų dau-^ęr sįlpnas, tuo tarpu “ne
gelia Žmonių miršta dėl į-‘darbo heuroza” ąergąs, gą- 
vairių sunksiu , ligųJvęs padoriai apmokamo 
'3entra|iniam Lietuvos sta- darbo, tuoj sųžyaleja.

Pąžyniėthią, kąd tą lįgą 
veik įSi^tinai teąųąe/gą 
žjųppės, kųrip ąnkšcįąų 
buvo psichįšįcąj ųormufus 
ir fiziškai sveiki; ųeųpr- 
ma}ių žmonių toji liga ne- 
paliečiu; ’■

šįĮps neurozes simptp- 
ųiąį teftųvo pąstebėti tik < 
tada? kada yąįstybp Pr3-“ 
.dėjo šęĮptį bedarbius.

Tada žmogui reikią eiti 
iš vienos įstaigos į kitą,1 
Pįlo vieno valdininko prie 
kį'tn, kupie jį visaip ką- 
ųjąpLnėja įr siuntinėja 
vienas pas kitą. Tąda atsi- 
rąųdą pervargimas, nepa- 

; kanĮcairnas ipaitinimasis ir 
i rūpestis šeįma. Bedarbis 1 
pradedą jąųstis liguistas, 

i foną vaisįo pųo nemigo ar 
kitokių nuodų, kurie rei- 
kąją tik pająĮogina, Galų 
gale gaųnasj didelė dvą- 
sips ųęppesįją ir rimti neu- 

i rbtĮžįd sųtfikii]aai”^ ’
Pr^ Kąjeįra baigdamas 

reikalauja, kad paskiri 
darbipiųkaį, ypač darbš- 
tĮeįi įr sąŽiptogfeji, ku-; 
nems gresją didžiausias 
pavojus tą liga susirgti, 
neliktų ilgą laiką be dąr- 
Jjp, nes gėriąųsiąs ir vie
nintelis vaistas nuo tos li
gos yra darbas.

VEL^IUIVAPUPTI 
S4JJDNG0S APYGARDŲ 
ATSTOVŲ SUVĄŽĮAVl-

Vilniui vaduoti sąjunga', 
savo gyvenimo dešimtme
čio proga, Kaune buvo su
šaukusi antrą sąjungos a- 
nygardų atstovų suvažia
vimą. Jame dalyvavo apie 
40 apygardų atstovų, cen
tro komiteto ir Vilniaus 
geležinio fondo : komiteto 
nariai. Suvažiavime svar
bius pranešimus padare 
sąjungos ‘centro Komiteto 
pirmininkas dr. vA. Juška 
ir Vilniaus geležinio fon
do pirmininkas kan. prof. 
F. Kemėšis. Dr. Juška, 
daugiausia, kalbėjo apie 

; artimiausius Vilniui ‘ va
duoti1 sąjungos darbus. 
Prof. Kemėšis savo kąlbo- 

; je pažymėjo, kad nuo da
bar yrą pakeisti Vilniaus 
geležinio fondo įstatai, 
Lygšiol visi fondo kąpita- 
ląi buvo' nepajudinami. 
Dabar jstatai pakeisti ta 
kryp£iiiii? kad nuo šio lai
ko puse ‘ gaunamų fondo 
piųigų bus nepajudinami, 
o kita pusė bus naudoja
ma būtiniems Vilniaus va
davimo reikalams. Tsbt

Kas sugrąžina nusidėjėlį 
nuo jo klaidos kėlioj tas iš-

tištikos biurui pavyko su
rinkti ir nustatyti ktek ir 
hųp kurių ligų Lietuvoje’ 
miršta žmones, pasirodo, 
kad 1035 getais >per pir
mus du menesius Lietuvo- 
įe nup džiovos mirė 522 
Įmonės, mip kitų tnfefci“ 
ųių lįgų TOJ. žpi., nuo yė- 
ŠipįrMtb navykų — 179 
%įa.t nuo ramątp, kųtppg

kiąųąjmą, kokią reikią 
dantų mostį arba mijteliuė 
vsųįoti’ dantis valant. Į ti 
klausimą pacijentai gąum 
įvairįų. ątsąky mų, peš 
kiekvienas daktaras patą-

Kuomet 
pas ^ųterą ų? W 
jam danus, tuomet mąno, 
kp4 tas‘W. ilgm 
ir turi būt ii 
Bei dažnai ; -- . v

tą^jjmigymas nsjsto- 
vi ilgai? Ląpaį lengva su
prasti pužaitį, ųes «b$- 
bes' nevalo dantų. Klausi-: 
mąs, ką bendra turį ūžtai- 
sytas, dantįs su nevalysiu, 
dantų? O gi Štai ką- įUo- 
met dantys pevalyti, tuo- 
niet prie užtaisyto ,(įantįes; 
tai yra aukso, sidabro ąr-

krenybej pinų patįrimo, 
daktaras turėtų sųrąąti 
pačijerito burnoje seilių rė

ligų —- 330 žm., nuo krau
jotakos orgąųų lįgų —485 
žm./ nuo kvį lOpįliį 
ganų ligų —5. * žm., nuo

364 žm., nuo aįąpųųįo |r 
genisalinių Ijgų - ' v 
nuo naštump įf 
ligų 90 žpi., m 
kaulų ligų —

|PS

puikiausią prieglaudą1 dėl 
bakterijų, .0 bakterija; tu
rėdama gerą vietą ir susi
dėjus šų kitąis .eieipenįąis,

Jį v *
■ *» *. • f • ‘

Lietuvoje kasmet mirštą 
apie 35.000 žmonių. £>ąlis 
jų mirties priežaštis“ sįiji-

kraštelius,' todėl užtaįsy- 
masnebesįląiko.

|tą, q kąs kaltas dąbm*
ųą. greitą to ųžĮąisymb.Br

BEA’S BEATJTY

' P4S PetronįlS ParuliutS, savininkė

.£$y,W.
|j»55, W?.:

^i^uyAiT^^įii^ltąB ;pas . 
’ / ■Ū^tįvai^

j Finger Vfayes,; M^nicuring, 
PeraiiĮment ĮVaving,. Sh^mpoo.

Palyginti sų pernai me
tųtuo pačių laiku, Lietu
voje žmonių nųitįųgųipąs 
padidėjo. 1934 įa. sausio ir 
vasario mėn. mirė 5.917 
žmonių, o Šiemet 7.744 žm. 
Kaip matoma;
daugiausia įmonės mieštą 
nuo Kvėpuojamųjų orgąųų 
ligų ir nuo senatvės. Tsb.

NERVŲ LIGOSIU
? ’.

.-S E

į VASABHIAI KIIBSJI MlfflANATOLYE
I _ ' ■ . J .■

į V šią.yasąrą rpgųl.eHs $savjdčių yasarĮrijš kursas
bus vedąmąą.li4ąriąiįąp6^) kolegijoj. Mokslo progra
ma yra |f: s ■ ' r ‘

į . ■ ‘. ĮJETUVIŲ KALBA -? ■/-
Į Lietuvoj Jįtoiįjį (dėsto kųn. dr. J. Nąviękąs)
. x Lietuvių Litę^iįra ($ėsto kun. ę. prbpųayičius)

Taisyklingoji Bąišyįą (dėsto kun. J/Vąškeyičiušj
II LOTYNŲ KALBA Vertimai ir Gramatika -

Sintaksė <dėstQ E. Andrulionis) . ' ' '
L. fr Grąmtika -
Sintakse (dėsto kun. p. Biskis). •:

J’ Kiekvieną vakarą paskąitos — MŪSŲ 
L&ŽIŲBA (skaito ^im/dr.^ jjąvi^kas). :

Paskaitos tautiniai tikyblųm jstsįmpųįmp k 
simais tieks reikalingo supratjąįp musų’^ąj^ą rėiką? 
lų ir jaunuolių' paruosimo "visuomeniniam ' darbi}. 

|| Klausytojams yra" privaloma perskaityti visa eilė pre- 
Į legento nurodytų Veikalų* Šimų tikslui atsiekti buranų. 
J ^MOK^g^msipgpA l D^LIEP^ ir

[ DĖMESIO Kuršų Vadovybė kreipia\demesį į stų- 
j deųtus, laikančius neliėtufiškas aukštąsias
J įstaigąs jr ypatingai klerikus, lankančius
į dvasines sediiiiariįas. . •

lįr Butų gerą, kad m yįiįome- 
nes Vadai šiems kursams pareikštų pąlanku- 

Įųio, paragindamisavo^Mn|ojėT

[ Įbeti - rašyt) irvsuslpsiinti Ąįtųęnkos liegm 
: Uąisrrėikaląiš; r \ 7 ; \ «L ..

riws^10?

EUKTMKIHIAI' . 
iAtDYKJVAI

Parduodame lengvomis
4 Špygomis

Per 30 nietiįi.JMktenkinanciai
•įturęjonio reikalus Su lietuviais;

GHARRON’S
SO TrumbiiU St. Węroe«Ur,’
' !Tel.‘«480 Mu». :

Tel. Namai Tek 49U1 
” išrišu

FRAHK J. tOltlli
ADVPV4T4M

Office.: ■ ■.
633-642 WOROJ5STBR,
.Stater BIdg. MASS. ,

w . Ij.-yj , , tw ^MPfU! yĮįHĮĮ , W_ĮH a į |,R H.K Hj, i 'IjPM

Tel-5-5452, Namai—Tel. 543079

ADVOKATAS

■ Office ’
406-408 . W0R0BS?E» 
s^ter Bldę/

Td ‘rj S-,TS ĮTnibsl: S-OKlJ

MZ, W, T WNIS 

ADVOKATAS
JJffice;

‘*527 .^OROB^R, 
Statjer BW- ...

ja. a.crra^KAs &co,

Graborius ir Balgamuotoja?

WQRCįSTĘR, MASS. 

■'. ■ Atdara 1 Tel. 
Dieh£ ir Naktį DiąĮ-5-5898

....................“E1 * Dtebate” praneša, 
kad dr, Vallejo Nnjėra po 
penketą. mėtų -nuodugnių 
tyrinėjimų centrinėj Rau
donojo Kry|įaūs ligoninėj 
Dfadridė . priėjo išvados, 
kad ,|lgiaų, užtrunkąs nė- 
darbas įąugely atsitikimų 
iššąukia nėįrbtiškųs ąū-, 
sirgimus, kuriu" tolimesnis 
ištyrimus ’ šobijąiiniu ir 
medicinos atžvilgiu tųfės 
didelęė reikšmes spren
džiant nedarbo klausimą-

Dr* Nąįerą minimo ląik- 
rąščjo bendradarbiui- pa
reiškė: “TĮėdarbaš i^aūįn; 
jiaųją psichinę ligą, tik be- 
darbiams , chąraktprįn gą 
neurozę. Tos liggs prje-; 
žastys yrą savotiškos, ir 
jos procėsąs skiriasi nuo 
lutų žinomų neurotiškų 
sutrikimų..Fenkeris metus 
aš dykai gydžiau bedar- 
biųs, tpdęl galėjau ištirti 
labai įįfeyg visokio ąmžįąųs 
ir lyties šiųopių. Įš pįrino 
pązvę^imo ątrodo, jbg; tū^ 
rųpą FeĮkalo sų gerąi ?m°- 
mąis neųrąstenijos simp
tomais: dvasios dppresįja, 
nemigu, galvos skaudėji
mu ir tt.,. tačiau toūįu ste-

Zo’toirti^ 
tumų, Tikras neurasteni- r d . ", . J a1.. niKinviIVL. H oi, rrY*i\A vinnrta.kas, pasiūlytas dapbę, yeik 
yisą4ą i tąr|asį . esąs jąffl
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• S? Spynce S|. • Tel. B

prelepionaius ir bUnieriuj, Įkurta 
‘'BarMninko” f‘Worpe«terio Žody”

• . -■ '■ " • * ' • ■ ■ ■ . • ’ ■ ’

1)AIRY
:

Wprcester To Websfer Road 1;
Visokią Valm, Užkandi ; ir

-į JPAŽDUODA

Kai-tik Pravažiuosi Pirm| 
‘'TBAWIC LIGHT” kairėje.

įmini

pas ?

- irof.

gįosįųs ątųdentį^ ir

GROCERNĘirBUCERNE
JONAS ir MA KUNDBOTAl

pi4£ 6-«367

SMOP
'& sImAm 
Krautavii Tel. 5-1384 

Namo Tel. 5-3524
‘ Wr9 •/»&$«“<* W JMRm- 
Įmį^i .yiaas dalis pasaulio•”.

- iįfttoeį- V i'111 «■ lO^Žgg

T»WW.

Gailiname Šviesins ir ‘skanius 
vatoje. M#omis ir gr^įtM* pė- 
tąrpkjdri^š. pemtifcriplate; ’
5CT<?^ ’

, . Sįd'utt'’
Ri*** MAMiiįUr ■

ir apdengs daugybę nuodė
mių. . , §ih
--- -J—----- ,7...... ...—.. ....... -.............

į Ložoraičiai — 8*vininlui i 
! Išdirbame genis minkštus g§-

| mes v ariita "< piknikams
• bęi ilvUikviąiams.
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Tel. 43601 arba 4-8868 
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Graborius ir BalsąmuotojjMi

“Fimeral Parlprs” ir '
• ant ■ ’ -

13 ELLSĄVORTH ST. i

Išnuomojam Automobilius
Visokiems Reikalams,

VERNON STUDIO 
j JONAS. ČERNIUS-Savininkas •

8 Vernon St.' TeL 5-5575 į

j VIENINTRLIS S
WORCESTERIO 

j • • ' FOTOGRAFAS '

■

Praneš* visiems savo košta- 
meriam. ir draugams, k*4 ji* 
persikėlė iš 26 Ward St. į B*M- 

vietą, 12 Vernon St. (XM- 
tavip ūkesio Klubo Name).

D.MAŽEffiAir 
j. .
12 Vernon St,

t

. • COHPAlfV
• ’ . * ■*’»*' * * * 

k Balini, Kilimai Naminiai 
Rakandai. Itadioa ir Elektri- 
•kiniai-GBIIKW Šaldytuvai., 
GL1NWQOP ir ATLANTTO,

' Virtavie Pečiai
Geros «rūšie« baldai už šemtau- 
sia kaina. Mokant tuojau axW 

itaintOk^Ui.

WORCESTER, MASS,.
""H.. . 'I ' .J] W”lf
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Ypač šiais? metais, dėl 
pasekmingumo Lietuviu 
Dienos, šv. Pranciškaus 
Rėmėjai Pittsburgho sky
rius labai darbuojasi ne
paprastai uoliai: rinkdami 
laimėjimui dovanas; au
kas ir gelbėdami tvarkda- 
rystę, pienus ir nenuilstan
čiu pasiaukavimu. Tadgi 
tikimės, kad ta Lietuvių 
Diena bus visiškai kitokia 
ir pasekmingesnė negu iki 
šiol buvo.

Ar žinai dar, kad bus 
nepaprasti persigalejimai: 
Trauks virvę Bradukie- 
čiai su HomesteadieČiais 
ir Southsaidiškiai su Me- 0uj.jgvj^.vxvxuuc;. vaoil 
kesraku. Bus didelio laime- žinokime į choro ’.išvąžią- 
jimai, bus bėgimai ir dide- vimą. --------- Urtytė.

R Istoriška Lietuvių Diena 
Į jau ir vėl prisiartino, ku- 
| rios visi Pittsburghięčiai 
L laukė su dideliu nekantru- 
[ mu, nes yra labai svarbių 
[ Jpriežaęčių dėlko visuome- 
L SiėUaUkia tds svarbios die- 
| "teos.
E w’. Pirma priežastis yra ta, 
L kad Lietuvių Dienoj yra 
į geriausia proga pasimaty- 
r ti su visais savo draugais 
į. Ir pažystamais, kaip iš 
£ kitų miestų suvažiuoja į 

Seserų Pranciškiečių far- 
r mą ketvirtą dieną liepos, 
r Ketvirta diena liepos tai 
F nėra vienos kolonijos išva- 
I šlavimas, bet-visų Jietuviųr 
» Antra priežastis: Visi 
L Pittsburgho lietuviai ir iš 
E visų apylinkių noringai 
f Važiuoja į Sesučių farmą, 
| nes kiekvienas geraširdis 
£ jaučiasi, kad į savosios lie- 
L tuviškos įstaigos žemės, 
F prįe kurios kiekvienas yra 
t prisidėjęs ir didžiuojasi 
į matydamas gražius vai- 
| sius savo ideališko darbo 
į ir prakilnaus užmanymo.

Trečia priežastis: Kiek- 
į vienas ‘ atvažiuodamas į 
E Lietuvių Dieną jaučiasi; 
r savo širdyje esąs didėlis 
t patriotas dėlto, kad remia 
I savąją lietuvišką išeivijos 
E įstaigą, kuri yra skais- 
| ciausias židinys apšvietos 
f ir tvirtovė tautystės. 
b Ketvirta priežastis: tai 
į platinimas Švento tikėji- 
F mo, nes Vienuolynas yra ABITURIENTAS NORTHEAŠTON CATHOLIC 
| tai versmė iš kurios teka ~
| grynas vanduo tikro ’tikė- 
f jimo. Tadgi tas dūbultas 
| ryšis jungia visų Lietuvių 
į Katalikų ir Tautiečių šir- 
f ' Uis krūvon ir traukti trau- 
E kia į Lietuvių Dieną. ;. * 
K Šiais metais, vardu ga- 
| lingos Lietuvių Katalikų 
fe Federacijos, Sesutės Bran
gį ĮciŠkietės širdingai kviečia 
Į [Visus Gerbiamus Klebo- 
L nūs ir Jų gerus parapijo- 
E nis; Visas Draugijas ir 
E- Klubus atsilankyti į Lietu- 
E vių Dieną, 4-tą Liepos Se- 
E sucių farmoj, kuri randasi 
g- arti Castle Shannon ant 
E Grove Road.

Labai bus malonu visus

- SCRANTON, PA,
šv. ‘Jurgio par. Choras 

rengiasi prie savo didžiu
lio išvažiavimo liepos 7 d., 
po sumos Žliė Laite.

sekančių asmenų: P. Stan
kus, J. Gulbinas, Oną Ją- 
nuŠaitė, S. Aponiutė ir M. 
Jurgelevičiūtė. Visi va-

KAZYS VIDIKAUSKAS (JAUNASIS), 
’ _______ i_________’  _____________ - ___ _______ - « Jr.—■ St
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i—*_________ «____ --------------------------------------------------------------------- --

ir savo garsuir savo garsiakalbiais ap-j 
tarnavimą įvykusios gegu
žinės 2 d. birželio.

J. J. Bačiūnui už atspau- 
dinimą (dykai) 40,000 ti- 
rietų gegužines laimi
nama;

Visoms aukų rinkėjoms 
[jų vardai suminėti skel
bime jų surinktų aukų) ir 
visiems aukavusiems smu
lkesnes ir stambesnes au
kas, paminklo statymui;

Visiems tiems, kurie au
kavo dovanas gegužinės 
laimikiams (jų vardus pa
skelbsime kitą kartą);

Visiems **tiėms tautfe- 
čiams, kurie mūsų paren
gimus skaitlingai lankė ir 
tuomi prisidėjo prie pa
minklo statymo paskubini- 
mo;

Visiems darbininkams, 
kurie aukavo savo trūsą 
ir dirbo vienokį ar kitokį 
darbą 5 d. Gegužes iškil
mėse ar 2 d. birželio gegu
žinėj. <

Dariaus r Girėno Posto 
No. 271, kurio nariai uo
liai dirba paminklo staty
mo reikale, nesigailėdami 
vargo ir truso.

Visiems vardu Dariaus - 
Girėno Paminklo Statymo 
Fondo parengimų komisi
jos vardu, tariu širdingą, 
Ačiū!

D. G. P. F. K.

IŠVAŽIUOS J LIETUVĄ

Chicago —Pirmose lie
pos mėnesio dienose į Lie
tuvą iškeliaus Lietuvių

tų viešiems darbams $4,- 
800,000, Chicagai tenka 
diktoka suma. UžtaLma- 
noma, kad Iki 1 dienai rug
pjūčio visame Cook aps-

ii ImS* iiiiB iijin 9?i
.!■ ’ f -

Kąlesnykuose Arkivys
kupas stengtasi pasitikti 
iškilmingai. Prie to pasi- 

Įruošė lietuviai ir lenkai.

fšr "■’sn j S-tyti prie viešųjų darbų. mingus vartus, kuriuos pa- 
r.iTTnT*TT Į puošė bažnytinėm spalvom 

i* lietuvišku užrašu. Bet
, CISTŲ lietuviškas užrašas buvo

,—-—. nuplėštas. Tai padarė uoli
Chicago — Illinois vals-j“Mlodrtežy katolickiej” re- 

tybei sutikus legalizuoti mėja Ieva Jakimavičiutė 
laižybas, Chicagos miesto Į ir. Kubile vičiutė.
majoras Kelly jau perma1- Lenkai Arkivyskupą pa* 
to, kad miestui reiks pri- sitiko šventoriaus vartuo- 
imti tamyston 2,500 naujų se, kurie buvo papuošti 
policistų dabojimui bū- bažnytinėmis ir lenkų ve
siančių suktybių. Dabąr Į liavomiš . — - r -
miestą aptarnauja 5,183 Kai po visų iškilmių ir 
uniformuoti pplicistai, tad šv. Sakramentų sutvirtini- 
jei būtų priimti dar tie kų- mo Arkivyskupas ėjo iš 
riuos majoras permato bū- bažnyčios į kleboniją,, su- 
siant reikalingais, policisi puolę lankai ėmė jį svei- 
tų armija Chicagoj susL tanti? . ~ “
darys iš 7683 vyrų. men« užtraukė:

—- -----—my ziemi”. Tu

STRESĄ STRES
P- A Bykea ir B. U Sykas 

i. UETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas:

SANBORN BLOGS 
681 Washington St . 
N0RW00D, MASS.
TeL Notwood 0330 

Gyvenimą vieta: 
82 Walnut Avė.

Tėl. Norrcood 1020 .

iPERKU LIETUVOS BONUS
4» I

J Ir moku 91 dolerį už 
$100.00 ir 45 dolerius už 
$50.00. Prisiųskit Lietuvos 
Bonus registruotam laiške 
arba atveskit į mano krau
tuvę.

* Parduodu - laivakortes 
ant didžiųjų ir greitųjų 
laivų į Lietuvą ir Lenkiją. 
. Siunčiu pinigus doleriais 
i Lietuvą, Lenkiją ir Rusi- 

r Važiuojantiems į Lįe- 
L tuvą parūpinu pasportus 
| Ir kitus dokumentus.
c Musų krautuvė didelė ir
• pilna visokio tavoro. Lai- 
c kome vyrams ir moterims 
į tvirtus ir plačius čevery- 
■ kus. Jaunimui gražiausių 
t šilkinių marškinių

Moterims Šilkinių dresių. 
į Krautuve, atdard ir va- 
r karais iki 9 valandos.
* Prašom aplankyti mus.
I- ' Petras Bartkevičius 

AMERICAN DRY GOODS
Į STORE
į>. 678 No. Malu Street,
I MONTELLO, MASS. .

HIGH SCHOOL’ES
Philadelphia, Pa. — Sekmadieny, 16-tą birželio, va

kare, milžiniškoj ,Convention Kalkėje, prie 34-tos ir 
Spruce gatvės įvyko iškilmės — įteikimo diplomų abi
turientams West Philadelphia Catholic High School 
Fpr Boys ir Northeast Catholic HigkSchopl For įoys.

Tarp pastarosios abiturientų — baigusių augš- 
tesnį mokslą mokinių, buvo ir jaunas Kazys Vidikaus- 
kas, sūnus seno Kazio Vidikaiisko, žinomo darbuotojo 
plunksna (^Darbininko” bendradarbio nuo pirmųjų 
dienų jo įsikūrimo); gi motina jauno Kazio Vidikaus- 
kio, yra Marijona Vidikauskienė - Puodžiunaįtė iš 
Pavištaičių Sudavijos. ;

Jaunas Kazys Vidikauskas toje mokykloje studi
javo akomercijinį mokslą. Jis yra 18-košmetų amžiaus. 
Gimė Phiiadelphijoje. Nors pradinį moksląjisirįgy- 
jo šv. Onos parapijos mokykloje (artimumo dėlei), 
bet aukštesnėje mokykloje jis buvo įregistruotas kain 
mokinys iš šv. Jurgio parapijos ir tautybės lietuviu. 
Kas link jo ašmeninių ypatybių ir gabumo moksle, tąi 
atmintinoj knygoj abiturientų tos mokyklos :f<The Se- 
venth Annual ‘Falcon’ For 1935 yra štai taip pasaky
ta: “Ve, tai yra Hollywood’u tinkamas būsimas dar
buotojas, jei kada nors .Northeast Catholic Ifigh 
School’ė įgis tą garbę suteikti jį jam”. .

Kazys yra pirmutinis iš tų, kurie riekrikŠtauja - 
nesigiria, bet apie juos yra daug girdima, nors jie ir 
labai retai kada pasireiškia viešumoje. I ris įvyks Nęv Haven, Ct.

Kazys yra priekyje ir visų savo pamokų. Yra vii- \\ ■ -'i '' •—■—• 
tis, kad tarp Northeast Catholic High School’ės visu 
abiturientų, trokštančių jai garbės, ir jis tinkamai 
skelbs garsųjį vardą savo Alma Mater’ieš: 

. Valio!... gero pasisekimo jam!
Gal bus neprošalį pažymėti ir tą, kad dėka kilįia- 

širdingumo Čia visiems žinomo biznierio ir uolaus vei
kėjo, pono Kazio Žadeikio, jo sūnūs Vaclovas malo
nėjo abiturientą, jauną Kazį Vidikauską nuvežti ir na
mon parvežti iš Convention Hall’es puikiu automobi
liu, kuriuo dar taip nesenęi vežiojo Vyskupą Teofilį 
Matulionį, kaip pastarasis viešėjo Philadelphįjoj.

Chicago Žinios

pos mėnesio 'pusėj iške
liaus Susivienijimo Lietu
vių Romos Katalikų Ame
rikoj pirmininkas—“Drau
go” redaktorius Leonar
das Šimutis. Su jais kartu 
keliaus ir šiaip lietuvių, 
praleisti vakaciją Lietuvo
je- '
IŠVAŽIUOS 1 RYTINES 

VALSTYBES

Chicago —Atostogų pro
ga pasinaudodamas inži
nierius B. F. Simons - Si- 
mpkaitis 12 dieną Liepos 
išvažiuos į rytines valsty
bes; kad dalyvauti svetim
šalių veteranų seime, ku-

ŠIRDINGAS ACTŲ 
VISIEMS,

Chicago, III. Dariaus - 
Girėno Paminklo Statymo 
Fondo pramogų rengimo 
komisija:" J. Mickeliunas, 
B. F. Simona - Simokaitis, 
J. Čaikauskas, J. Preibis, 
ponia Račkienė, V. Reikus, 
Dr. Račkus, Advokatas A. 
A. Olis, X Juraška ir Ko
misijos pirmininkas C. P. 
Kai, šiuomi reiškia padė
ką visiems tiems kurie da
vė mums paramą ir viso
kią pagelbą buvusiuose 
mūsų parengimuose, 5 die
ną Gegužės Papiinklo pa-

vykusioj gegužinėj.
Lietuvių Spaudos Biurui 

ir laikraščiams:- “Ameri’ 
ka”, Amerikos Lietuvis” 
“Darbininkas”, “Dirva”, 
“Draugas”, “Garsas”, ‘Tė
vynė*, ‘Sandara’, ‘Vieny
be”, visiems ačiū ujl mūsų 
parengimų paskelbiinus.

Progrese Furnitųre kor
poracijai ir “Margučio” 
redakcijai už skelbimus 
perradio; ■

BCopie Furnįtųre korpo
racijai už skelbimus per 
radio ir aptarnavimą savo

nizačijų ir “krakusų” va
dovybės. Ar jos iš to pa
darys išvadų ir ar supras, 
kokiais keliais eina jų va
dovauja m o s organizaci
jos?  •

žagarai^ Suvalkų Apskr.

NELEIDįlASTATYTI 
KRYŽIAUS IR DARYTI 

SUSIRINKIMŲ 
šių metų balandžio mėn. 

mūsų sodžius bendromis 
aukomis pastatė jubilėjinį 
kryžių, kuris visus metus 1 
išgulėjo kluone: negalima 
buvo išgauti leidimo. Kry
žius leista statyti su sąly
ga, kad išrėžtas jame lie
tuviškas parašas būtų pa
naikintas.

šiemet sueina lygiai 10 
metų, kai Vilniuje buvo f-“ 
steigtas žydų mokslo ins
titutas. Instituto sukaktu
ves Vilniaus žydai sumanė 
paminėti labai plačiai rug- 
piūčio mėn. J sukaktuves 
suvažiuosią'beveik iŠ viso 
pasaulio žydų atstovai

su- 
J. svei-

e. o S. M. P. keli as- v. (ja-
uo ir pasi- 

~~Leūkams kiek išsiskirs-
------------------------čius, Arkivyskupą apsupo 

Springfield, Ūl. — ValsJ lietuviai, kurių vardu ke- 
tybės . legįslatūra priėmė i1 esųiėns eme Arkivysku- 
įstatymą, sulyg kurio busi f® y ątsižvelg- 
mokama seneliams pensi- W j prašymą ir bažny-

ja. įstatymas dar gubema- Me įvestų lietuvių kalbą 
toriaus nepasirašytas, bet P^kldų. Lenkiškų 
spėjama, kad gubemato- ^^i^i^1! , organizacijiį 
rius įstatymas patvirtys. mariai, išgirdę tokį prašy- 
Sulyg priimto įstatymo,]^. eme garsiai šaukti, 
puo 65 metų amžiaus sene- ^kti ir net plūstis. Arki- 
liams, valstybėje išgyve- vyskupas paprašė, kad jie nusiėms ne trumpiau 12 *. ^al
metų, bus mokama iŠ vals- kalbėjo lietuviai Jiems ne- 
tybės iždo po vieną dolerį trukdet Tačiau triukšmau- 
į dieną pensijos, jei jų tur- tojai, užuot nurimę ^eme 
tas nebus vertas daugiau g* Arkivyskupu ginčytis... 
$5,00<r Tokio amžiaus se-FH0^ ArK1iV?s^uI)f.s 
nelių dabar Ifiinois yalsty- ^^^ta.1 pareiškė, kad čia 
bėjęlvra - 481,todėl Mitingas ir todelišyšo- 

galen, valstybei priseis iš- He.vi? ■ieR nenutuo... 
mokėt apie pusseptinto L sumišimas,
mflijono dolerių, ■ nelskai- tačiau lietuviai Arkivys- 
tantJ pridėtinės išlaidas,4 kapui išdėstė ramiai. Ar- 
kokių reikalaus pensijos kivyskupaš jiįsnui atsakę, 
administracijos užlaiky- J1S P® Popiežiaus suti-

J • kimo negalįs įvesti lietu
vių kalba pamaldų, bet vis 
dėlto kiek galėdamas pa
sistengsiąs lietuvių reika
lavimus patenkinti. r

Kai Arkivyskupas su 
kunigais nuėjo klebonijoh, 
apie kleboniją susikimšu
sios lenkų katalikiškų or- 

|ganizacijų^ moterys ėmė 

amžiaus, iš Raseinių aps- viai stumdą, mušą, Iš.tik- 
kričio Pa jūrės parapijos, rųjų, tai buvo tik provo- 
žuvo automobilių nelaimėj I kacija. Tai užgirdę “kra- 
14 birželio. Ikusai” šutam tyčią pa-

ruoštais peiliais užpuolė ^lietuvius irima juos blaš- 
nuses amžiaus, iš Paneve-L yti... Lietuviai iš vieno a- 
zįo apskričio Naujanues- » nuttega pa-
cio parapijos, mirė Į6 bir- Įr0(jytį Arkivpskupui. Ar- 
26 z d kivyskupas užpuolikus pa-

Mikas Kiela, 20 metų smerkia. Bet tas nieko* ne- 
amžiaus, gimęs Chicagoj, padeda. Lietuviai užpuola- 
mirė 18 birželio. mi iš visų šonų. Ima lūžti

Andrius Bendaravičįus, traškėti klebonijos tvoros 
46 metų amžiaus, gimęs ir iš visų šonų. į lietuvius 
Lietuvoj, mirė 19 birželio, pasipila akmenys... Arki- 

Katrė Stelmokiene, 46 vyskupas išeina malšinti, 
metų amžiaus, ? iš Trakų Bet jo neklauso... “Kraku- 
apskričio Žiežmarių para-Įsai” ir “mlodziežy katolic- 
pijos, mirė- 20 birželio. kiej” nariai dar labiau įsi- 

Stanislova Jančauskienė, Į karščiuoja ir imasi ‘darbo’

ges apskričio Kvėdarnos I jo skambėti varpai, ir 
parapijos, mirė 20 birželio, triukšmas aprimo. Lenkai 

Juozas Rimkus, pįsės nuėjo į bažnyčią, o lietu- 
amžiaus, iŠ Tauragės aps- viai — namo, nes tikėjosi, 
kričio Pajūrčs parapijos, kad, jiems suėjus į bažny- 
mire 19 birželio. čią, tie patys užpuolikai ir

Juozas Solis, 54 metų ten juos užpulsią. Nenore- 
amŽiaus, iš Kretingos ap-1 darni, kad šventykla būtų 
skričio Kartėnų parapijos, Į suprofonuota, lietuviai dėl 
mirė 15 birželio. šventos ramybės išsiskirs-

Leonas Mažeika, gimęs tė”. <J
Chicagoj, mirė 15 birželio. Štai kuo pasibaigė Arki-

Juozas Nežeistas, 54 me-(vyskupo vizitacija Kalen
tų amžiaus, iš Telšių aps- Inykuoze. Dabar reikia tik 
kričio Plungės parapijos, laukti, kaip į tai pažiūrės 
mirė sužeistas automobilių “*—
nelaimėj 19 birželio. Įžio apskričio Pagiegalos 

Kazys Dambrauskas, 50 parapijos, mirė 19 birtelio.
metų amžiaus, iš Panevė-1

mas.

CHICAGOJ MIRĘ 
LIETUVIAI

Jonas Žemeckasį 65 me
tų amžiaus, iš Tauragės 
apskričio Upytėles parapi
jos mirė 12 birželio.

Jonas šemeta, 42 metui rėkti,. kad neva jas lietu- 
amžiaus, iš Raseinių aps- viai stumdą, mušą, Iš.tik- 
kričio Fajūres parapijos,J rųjų5 tąi buvo tik provo- 
I

14 birželio. su tam tyčią pa-

LYTAUS '
Chicago šįmet Chica- 

goj labai daug lytaus. Nuo 
pat pavasario pradžios ir 
iki šiol dažnai lyja ir kar
tais taip labai, kad van
duo* užsemia rūsius. Dėlto 
nukenčia ir pramogos, nes 
jei kurį sekmadienį nelyja, 
tai Žemė būva labai pri
mirkus taip, kad daugelis 
nedrįsta į laukus išvažiuo
ti. Yra manoma, kad jei ir 
ma£tasa^ar^ai^iau pa* I pus^s amžiaus,^ iš Taura-1 iŠ naujo/Tuo tarpu pradė- 

brangs, nepriskaitant to, 
kad su 1 diena Liepos pir
kėjams reiks mokėti vieną 
centą "pardavimo taksų” 
daugiau.

30,000ŽMONIŲGAUS
DARBUS

Chicago.

tomą šelpiamuosius bedar
bius i darbu kategorijas ir 
tūli jų imami į darbus prie 
viešųjų darbų, kurių Žymi 
dalis tenka Chicagos mies
tui, kurio. pagerinimui iš 
f ederališkos valdžios skir-

-—Dabar visa* 
me Cook apskrityje skirs-
. .. w - • *- JZ’T.. « - *• '

bius i darbų kategorijas ir 
tūli jų imami į darbus prie 
viešųjų
tui, kurio pagerinimui iš

KAZLAUSKAS
GRABORIUS

.8% E. PearlSt.,
NASHUA, N.H.

Tel. 1961-R

IMS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Valiausios Mados

-ČEVERYKŲ > KALIOŠŲ • ŽLIPIŲ
Vyrams ^Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBĖ ČEVERYKUS
Darbiniu) ir Šventadieniniu)

1152 Wwhington St., 
«anVo&t’ . " ■ Masi

DUNDULISLUNCH
Lietuviška Valgykla
Gamina skanins ir šviežius 

Valgius
ATDARA:

Nuo 6:80 ryto iki 12:80 vakaro
■ 1118 Washington St,
Nonvood, . Mass.

EOW. V. WARABOW 
(WUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhington Si. 
NORVTOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
' TEL. Brockton 2005

Tel. 3368 te .

ADAM WAITERUNAS
‘ LIETUVISGRABORIUS

Virš 13 metu, kaip tarnauja 
Lietuviams Mbntėllo ir apylin- 

• . . * kšje., ■
• Laidotuvių Iitalca:

124 Amėg St, Brockton, Man.
Gyvenimo vietai .

26 Interprise Si, Brockton

M|liiiiiii>Hiiu<iiiiiiiiil>«iriwmnnwiiiiHHilliiiniiiiiUiin>E

MARATHONIAN HAT 
ULEANINGOO. 

Pataisome ir Nuvalome 
(tevarytais 

Ar jau ušijote į mtuų xuraj% 
- W 

Mee atliekame vūvdlę akrybe- 
lią valymo Ir čeveryką taisy

mo darbus, au vttiauaiaia 
, Įtakai*. 

Garantuojame moto dtabm. ; 
Kaip praeityje, taip ir ateityje 

atlikime jlUrų darbus. 
Priefcda Brockton National Bank

L» B, i įjjH0i»w***<****^ i *

i



Ketvirtadienį, liepos 4 <j 
(X V. Nepriklatuemybžsį 
tventeje) ! Marianapolį

’ Thompson. Coun. važiuoja! 
__ įetuvianšilaeft NaujoiloiĮ 

Anglijos ir iš tolimųjų 
New Yprko ir Vetasylya- 
Mijos valstybių.

PROGRAMA į
10 vai. ryte, £ M" Vys-;

Čiai kunigai, taikė miŠiij 
giedos VVaterbitrio šv. Juo
zapo par. choras, komp. A. • 
Aleksiui vadovaujant.1 
Vargonais pritars muz.’ Jj 
Žemaitis.

Pamokslą sakys kun. P* 
M. juras.

■t .

DAINŲ PROGRAMA
Tuoj po pamaldų įvyks 

dainų programa. ‘

SPORTO OLIMPIADA
BašebalI it kiti sportiš

ki žaislai prasidės 1 vai. 
po pietų. Baseball los šv. 
Jurgio par. (Norivood, 

, Mass.) ratelis su šv. Pran
ciškaus par. (LavTence, 
Mass.) rateliu.

“LituanicA UI” atliks 
tuojau po pibtų, nusileis 
MariaUapolio parke ir VŠi 
pakilūs isdariričs nepapra- 
stus triukus (sturits).

ŠOKIAI >
Marianapolio "Kolegijos 

auditorijoj, po pietų ir va* 
kare bus šokiai. Gros Wa- 
terburio Melpdians orkes
tras; muz. ĮįJ Aleksiui va
dovaujant. į šokiui jokios 
įžangos iiebtis. Dykai vi
siems. Galėsimo šokti kiek 
'tik norėsime.

-■ Sportininkams skiria
mos brangios dovanos. Į

* Skanių valgių įr gėrimų! 
bus galima gauti prie visų 
kolonijų stalų. .

Kun. K. Urbonavičius 
savo nuoširdžiame kvieti- 

’ ; mfe J šių melų Lietuvių 
‘ Dieną tarp kiikd štai ką 

rašo: ?
“K? jam (suprask DSdei 

Šamui) smagu ir mums 
malonu, malonų ypač tuo 
atžvilgiu, kad mūsų diena 

. yra rengiama IdkųaUsiais
katalikiškosios ako j j o s| teitį katalikiškosios akci-t sus Naujosios Anglijos lie 

j tiksldįst katalikų spaudos jos pagrindais. 2 >

MUZ.JUOZAS ŽEMAITIS, 
Lietuvių Diends Muzikosi irDainų programos komisi
jos Įiarys,' šv, Kazimiero par. (WorCester;Mass;) var
goninkas, liepos 4 d. atvyksta į Marianapolį sti savo, 
didžiuliu chorii daiyvaiiti Lietuvių Dienos dainų prog
ramoje. Muz. žemaitis laike mišių gros vargonais.

. * KOMP. Av ALEKSĖS, > ;
šv. JuozaptrįįĮstiivių •parapijdfe ^Watėrbury; Conur)" 
vargoninkas, "atvyksta Vadovauti Lietuvių Dienos, lie
pos 4 d; Dainų programoje, * ‘

Kartu sd juo* atvyksta jo vedamas didžiulis cho
ras ir Melodians orkestras,, kuri labai gabiai , veda 
kompozitoriaus sūnus Norbertas. >•

Liepos <dpasimatysime Marianapoly, Thomp-' 
sony Cbnn. /*•' ', •

' V _ . KUN. JONAS KRtt’AS, • . ;
Ltetuvnj Dienos, liepos 4, Transportacijos ir Spaudos 
Komisijos narys, jis labaį nuoširdžiai darbuojasi, kad 
į Mariinapolj vyktų visi liėtuvi&i.-sjSėcialiu traukiniu 
ir hus’ais.’ ............ -.. .

ti ir atsigerti; Bus' ir dau- į 
giau įvairenybių. | 

* Važiuokime kaip ir kua 1 
norime, tik važiuokime, 1

Worcester įBoston, Broė- 
kton,: Providence, ,West- 
fįėld kolonijos turės Savo nes šių metų Lietuvių Dįe- J 
stalus, prie kulių bus ga- nos programa ir tvarka J 
Įima gauti sočiai pavalgy- bus nauja.. ibusnauja..

- T-'" ' ' FlTCHŽuS

PoRtLanpF

Ę&^aURNHAM) ML^tL

&
;LINT&n

ir moksleivijos rėmu Kun. Urbonavičiaus ir 
_____ ___ _—_ ______ r.kitų mūsų išeivijos gar- 

kurs .nors mintyje išdrįstų I bingu VADŲ kvietimas ir 
pasmerkti tą visuomeninę raginimas važiuoti į Ųiė- 
pastangą — kurti mūsų ,a- tuvių Dieną tepasiekia vi-

tuvius. Vaduokime visi j

? DR. JUOZAS LANDŽIUS 
iŠ* Sd. Boston ir šįmet Lie
tuvių Dienoj prižiuręs,, kad /

.* -visi būtų sveiki. Susirgu
sius at susižeidusius pa- •

? gydys. ’ •' ■ ’
• » £ - . A ’ * . A’ •

SPRlMCTlELOj

'WJKTICl/T

niOMMafiJhrj 
ttaiąEiįcE 
w>ĄL.

šis; VVaterbury Melodians lietuvių orkestras gros Lietuviu. Hienos /šokiams.

L *1

JO^ĄŠDiRSlįDIKON),. 
žymus . sportininkas ja 
Nomood, Mass., Lietuvių - 
Dienoj; liepos 4, . loš 'Nor- 
wooda Sv. Jurgio par. ta* 
tely <prieš *LaWrenoe,

^įHOOL
• COLL.LCkEx.<į^nSLANO,^. __

F^^^tHOHP5blM,CONM

KOLEGIJĄ



DARBINIU BĮ£S

Rytinių Valstybių Žinios
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r WATERBURY, CONN.
. DRUM CORPS AMATO- 

‘ RIŲ VAKARAS

į Aną vakarą, šv. Juoza
po parapijoje įvyko nau
jas ir nepaprastas įvykis, 
tetent, pirmą kartą mūsų 
parapijoje naujas lietuvių 
tugninkų ir švhpininkų 
įjsenaš ėjo parodoje per 
Srooklyn, kai mūsų vaiku* 

‘įiai maršavo ir parodė sa- 
^o gabumus. Šimtai žiūrė
jo. Reikia pasakyti, kad 
tie vaikučiai yra padarę 
Jabai didelę pažangą. Gar- 
bė- ir kreditas abiem Jo- 
jaam Stokes’am (graboriui 
ir mėsininkui) ir mokyto
jui Terry O’Connor iš 
Naųgatuck.

Vaikučiai parodavo ir 
pagarsino savo amateur 
night. O tą vakarą buvo 
Naujojoj Salėj puikiausia 
programa. Visi buvo nau
jokai vaidintojai. Vieni Šo
ko, kiti dainavo, treti juo
kavo, kiti pamėgdžiojo 
Popeye ir kitus, o dar kiti 

; yiaokiausius triksųs išda- 
'finėjo. Duota trys dova- 
•hos. Visas pelnas ėjo nu- 
pirkimui naujų uniformų 
ir būbnų. Tie būbnai jau 
Užsakyti ir randasi. Mc- 
Coy’s Mušic Store languo
se. Puikiai atrodo, bet 
daug kainuoja. Tas vaka
ras, kad ir buvo nepasek- 
mingas pinigiškai, bet la
bai pasekmingas tuo, kad 
išgarsino mūsų vaikučių 
Beną, kuris žada vykti Ma- 
rianapolin į Lietuvių Die
ną, liepos 4.

Po visų numerių, kaip 
kjįąu sakiau gavo tris devo
nas. Teisėjais buvo rapor- 
teris Waterbury Democrat 
Henry McGrath ir radio 
Skelbėjas WATR Mr. Duf- 
fy. Jonas Stokes, grabo- 
rius vedė programą, o pas- 

. įui Brinkman’s orkestras 
grojo šokiams. Tik gaila, 
kaip sakiau, kad tokią pui
kią programą matė nedau
gelis žmonių. Bet tai nie
kis, nes jėgos tų visų dar 
jaunos, energingos ir greit 
neišsemiamos ir mano ru
deny panašiai pasirodyti. 
Taigi lietuviai, kurie nesį- 

; lankėte tą vakarą, stengki-

tęs nors rudeny, kai vėl 
atsikartos, ateiti.
. Reikia duoti viešą gar- 
?ę abiem Stokes-am už to
ki gražų pasidarbavimą ir 
susirūpinimą mūsų vaiku
čiais. Jiedu beveik kas va
karį'su jais darbuojasi.

Tame bene randasi apie 
60 lietuvių Šv. Juozapo pa
rapijos, Matyti, kad lietu
viai vaikučlaituri gabumų 
muzikoj, tik' reikia jiems 
tinkamų vadų. Mes linki
me jiems gražiausio pasi
sekimo!

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Rlasa 1350.

Į JONAS GREBLIAUCKAS
K t. Graborius ir B&lsamnotoj&s
L A. 423 S. Paca Street

baltim6re,md.

įlūHAS. B. KUCH AUSKAŠ
I LIETUVIS GRABORIUS
I ir Balsamuotojas . i 
į 637 S. Paca St
L Baltimore, Md.
Į Laidotuvėse patarnauju gerai 
K " ir pigiai. Pagrobus paruošiu.
I Nuo ?75—4100-4150 ir . 
i . aukičiau 
E Tel. — South 0083

Liet. Meno Teatras, pa
sinaudodamas šioms gra
žioms vasaros dienoms, 
surengė išvažiavimą į In- 
dian Point,birž. 16 d. .

Jame dalyvavo beveik 
Visi Liet Meno .teator. na* 
riai su savo draugais. Die
ną praleidome miške* kvė
puodami tyru oru ir besi- 
inksmįndami prie akordi-. 

lies muzikos.
Lietuvių Meno Teatras, 

pasižymėdamas nepapras
tu draugiškumu narių tar
pe, ką daugelis ir iŠ pasa- 
iečių pastebėjo, susispie
tę į vieną būrelį grįždami 
namo, kaip ir į ten plauk
dami, pradėjo linksmai lie
tuviškas dainas * dainuoti, 
pritariant akordiniai mu
zikai. Nors ir paprastos 
liaudies dainos 'buvo dai
nuojamos, bet svetimtau
čiai klausytojai, buvo taip 
sužavėti, jog smarkiu fan
tų plojimu ir asmeniniu 
prašymu teko jos kartoti 
vieną po kitos. ' ■

Studento V. Trainaičio 
dėka visi klausytojai buvo 
informuoti, kad mes esam 
lietuviai ir dainos yra lie
tuvių liaudies. *

Nežinantiems kur randa
si Lietuva buvo paaiškin
ta još geografinė ir istori
nė padėtis.

* Lietuvių Meno Teatro 
susirinkimas įvyko birž. 
18 d. ~ Tame susirinkime 
naujoji valdyba su pirmi
ninku p. V. Raudonaičiu 
perėmė valdybos pareigas.

Priimta pora naujų na
rių. Nutarta padaryti dar 
vienas išvažiavimas rugp, 
4 dieną. _ ,

P. A; Osteikos dėka, L\ 
; Meno teatras gavo 30 nau
jų veikalų iš kurių mano 
pasirinkti veikalą savo su- 
kaktuviu parengimui.

Liet. Meno Teatras yra 
dėkingas p-ms B. Vait- 
kiutei ir N. Marozaitei už 
leidimą jų kambariuose 
daryti susirinkimą. M. J.

DIENA RYT. KOLONIJO

'^«W**«**.i~*i****™^*. 

ilEIGU GALVA SVAIGI

. SVAIGULI SU NUGA- 
s.;'- TONE .
t - Nuodai, kurie susikaupia jusu or- 

fantome paeina nuo to, kad jisai ga-
t Bitinai neiisivalo ir tod€l praplatina 
i bakterijas kurios uikrečia jusi Ilgo- 
f mb, susilpnina ju*ų organtomų ir jus 

kenčiate nuo svaigulio, galvos *k*ih
L OOjimo Ir tt.
[7 MUGA-TONE Išvaro visus nuodu* tt 
, j»*U systemoA.Yra milijonai moterų 
E!r vyrų — kurie atgavo sayO spčku 
llr patnisč savo sveikata su lino pa* 
7*t*Mtinū vaistu. Jeigu jus jaučiate* 
strvargęe4 arba nesveika^ pamėginkite 
bNUGA-TONE.
K Reikalaukite tikro NUUA-TONE. 
t Parduodama* visose atsakomingose 
p vaistlnyčioee.
[ <Nuo ulkietčjlmo Imkit *- ’----------
J *- Idealų Lluoauotoja vidurių 25c. f£

Šių metų liepos ’4-ta d. 
Klasčiaus Parke, Maspe- 
the, įvyksta šeštoji L. Die
na Ryt. Kolon. Į ją 'Nu
plauks tūkstantįnė lietu
viu minia, netik linksmai 
laiką praleist, bet ir pasi
semt jėgų kilniame lietu
vybės darbe. '

čia ypatingai teks pasi
džiaugt, jaunimu, chorais, 
kurie pavieniui ir jungti
niu! iš penkių šimtų jau
nuolių chorui pasisakys, 
jqg Lietuviais esame gi
mę lietuviais ir būsime.;.

Pati Ii Dienos pradžia 
prasidės iškilmingomis pa
maldomis 10 vai*ryt Mas- 
petho parap., kur pastpra- 

•uGA-soL įę Aukščiausiąjį mūši 
” ' Tautai palaimos, vyksime

į virš minėtą parką, pa
matyti kitą programos da
lį. Sporto žaislus atliks N* 
Y. ir N. J. Vyčių Apskri
tys, dainas išpildys apyl.. 
katal. chorai, beto išgirsi-, 
me dainuojant ir Brobkly-, 
no parau. vaikučius veda
mus muz. Brundzos. Gražu 
bus žiūrėti ir malonu 
džiaugtis busimaisiais lie
tuviško darbo vadais.1

Lietuvių Dienoj susitik
sime ir su ginklo mylėto
jais r A. L. Legijonieriais 
Dariaus Girėno Postu 
No.>l, su Teisinguoju wall 
Streeto Grigu ir visais ar- 
tymais, pažįstamais.

Tad visi pavieniai Ir bū- 
reliais žygiuokim į Šią 
šventę liepos 4-tą Klas
čiaus Parke. Bettš ir Mas- 
neth Avė., Maspeth, N. Y. 
įžanga į Parką 40c. Par
kas atdaras 11 vai. ryto. 
Šokiams grieš Avižonio 
Radio orkestras.

Pats dalyvauk ir kitą pa
ragink.
z _ ? _ Prąsciumetis.

ŪPAS GERAS. VISI RUO
ŠIASI Į CONN. APSKR. 
TRILYPĘ GEGUŽINĘ

Gegužinės rengimo ko
misija labai buvo susirūpi
nusi iš priežasties, kad rei
kėjo dėl blogo oro perkelti 
Gegužine į Liepos 14 d.

Bet jau visi jaučiasi 
smagūs ir dirba, ir sten
giasi įvairiais būdais pa
daryti ir sutvarkyti šią 
Gegužinę kuogeriausią.
t Priežastis komisijos sma 
gurno yra tai, kad gavo 
laiškų iŠ visų kolonijų, 
nuo veikėjų ir kuopų su 
padrąsinimais .ir pritari
mais remti šią Gegužinę 
savo skaitlingu atsilanky
mu. \

* i
< Waterbury, Conn., pra
neša per savo veikėjus, sa
ko: “Mes dar skaitlingiaus 
dalyvausime, mes turėjom 
daugiaus laiko prisiruošti, 
dauginus žinomų prikal- 
binti,ir daugiaus automo
bilių suorganizuoti, ir tu
rėjom progą daugiaus 
skambučių sūsitaupinti 
idant praleidus Gegužinė
je. z;.' ■ ...

Hartford, Conn., rašo: 
“Mūsų bus’ai užsakyti, 
žirgai pabalnoti, laukiam 
saulėtos Liepos 14 d. trau
ksim į Gegužinę.

New Britain — rašo pas 
mūs ūpas geras' visi ruo
šiasi į Gegužinę jr nepasi
duos kitoms kolonijoms.

Warehouse Point ir Wa- 
shingtoū Depot rašo: ‘Mes 
atvykom į Gegužinę kada 
lietus Ujo, taigi -ir dabar 
ruošiamės skaitlingai da
lyvauti, pasišokti ir pasi
klausyti smagių dainelių. 
Kaip paprastai iš Bridge
port ir Ansonia nieko ne
girdėti, bet jie ruošiasi, 
nės jie nebijo nei lietaus.

Vardan rengimo komisi
jos, kuri taip rūpestingai 
dirba, kad nęt žilų plauku, 
gavo, ir kaktos susiraukš
lėjo, kviečiu visus šio aps
kričio ir kitų kolom jų lie
tuvius skaitlingai atsilan-

■y ---- ------ —------------- ----------------------- ---- - -------*

y WATERBDRY SAVINGS BANK |
! [ WATERBURY, CONNECTICUT |
ji Brooklyn Office |

* l Waterbury’o Savinas Banko* Broolriyn’o Skyrius gali aprtb Š
. pinti tavo visus banko* reikalui. J

Tos pačio* banko* knygutei, kurias eavote nuo Waterbury «
Savings Bank galit* naudoti ir BrooSyn’o Bankoje. Taipgi jį 

turime: ' \ Sii 
n

U
ii 
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. .TAM, ' +M******11** ", 
Profesionalų ir Studentų 
organizacijos pirmininkas, 
liepos 3 d. iš New Yorko 
išvyksta Lietuvon. Jis ir 
prof. Jonas Pilipauskas 
“Studentų žodžio” redak
torius vadovauja ekskur
sijai.

Pirm. Morkūnas ir prof. 
Pilipauskas yra nuoširdūs 
“Darbininko” bendradar* 
biai. Linkime mūsų ben
dradarbiams ir visiems ek
skursantams laimingos ke
liones.

LIETUVOS ŽINIŪS
MERE KLAIPĖDOS VEI
KĖJAS V. ŠALLINSKIS

Gegužes įį d. Klaipėdo
je po truinposrbet sunkios 
ligos mirė žymus to kraš
to lietuvių veikėjas spaus
tuvininkas Vilius šaulins- 
kis. Velionis buvo seniai 
susipratęs ifetuvis, aktin
gai dalyvavęs . Klaipėdos 
sukilime, buvo vyriausio
jo Mažosios Lietuvos gel
bėjimo komiteto nariu- Jo 
asmenyje Klaipėdos kras 
to lietuviainustojo žy
maus lietuvybės' šulo. Tsb.
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Tel. WEėt 7O31
v BĖlkALAUKITM

BRIDGECLUB
Pale Dry - Vitalized - Golden

CUNGER ALE
Lietuviai Savininkai:

R. SimonaviSius, AletDialtuva
23 Ohaffee St., Providence, R.I.

FOREIGN DRAFTS B
■ p

Ateikite mes juma patamauaime, kaip ir ienoje Bankoje, < 
793-797 Bank St. |

, . ,, y|.._ . ■   , , ............................................... ......... ...............................................  - ■ ■;  - ‘111

LIETUVIŠKI ŠVENTŲJŲ 
PAVEIKSLAI

~ KAUNAS — Iki šiol be
veik visi religiniai paveik
slai, paveikslėliai ir kitos 
devocijonalijos buvo labai 
gausiai gabenami iš užsie
nio. Tuo buvo ne tik palai
koma- užsienio - pramonė,' 
bet ir gadinamas žmonių 
skonis visiškai svetimais 
lietuviui dalykais. Po ilgo 
delsimo ryžtaniąsi tam pa
sipriešinti. Šiomis dieno
mis “Maldos” Draugija iš
leido žinomo mūsų dailih. 
grafiko V. Jonyno padary
tus keturius religinio turi
nio paveikslus, kurie vaiz
duoja Šv. Kazimierą, Šv. 
Jurgį, Šv. Pranciškų ir nu
ėmimą nuo kryžiaus. Pa- 
veįkslai krupščiai padaryti 
ir turi lietuvišką stilių. To- 
liau manoma ir daugiau 
tokių paveikslų leisti. Tai 
gražus,, žygis, lietuviškam 
religiniam menūf ugdyti.

laidotas V. 20 d, Daujė- 
nuose.
. A* a. kun. Kiznis gimė 
1871 X. 1 d. Krinčino pa
rapijoj. Mokslus ėjo Pane
vėžio realinėje gimnazijo
je (1883—89) ir Žemaičių 
kunigų seminarijoje (1891 
— 95). 1895. XH. 23 d. į- 
Švęstas į’ kunigus, • buvo' 
paskirtas Jurbarko vika
ru. Klebonu buvo Šeduvo
je (1906—-20), Ramygalo
je (1920—24), Naujamies
tyje (1924—26). 1926 XII. 
31 d. paskirtas Salamies
čio kuratu, o 1934. XII. 31 
d. atleistas nuo Salamies
čio kurato pareigų ir pas
kirtas Pasvalio altarijon, 
kur gyveno lig pat savo 
mirties.

MIRĖ KUN. KIZNIS

Pasvalio altarijoje gegu
žės 26 d; X7% vai. mirė 
kum Antanas Kiznis, pa-

Gražindama ir tobulin
dama Kauno miesto staty
ba, miesto savivaldybė nu
tarė už gražiausia ir pato
giausiai pastatytus namus 
Kaune .duoti tam tikras 
premijas. Tuo norima pa
raginti naujų namų savi
ninkus, kad jie stato
miems namams duotų vi
sus patogumus ir gražintų 
pačią jų išvaizdą. Tsb.

LiETuvosvray seimas
Lietuvos Vyčių organizacijos 23-eias Seimas iš

vyksta š. m. rugpiūčio 13,14 ir 15 dienomis, Hartford, 
Conn. •: * * '

• Visos L. Vyčių kuopos^ apskričiai ir katalikiška 
visuomene abelnai yra kviečiama šiame seime daly
vauti. ■ • " '

Daugiau žinių apie seimo programą ir parengi
mus bus paskelbta spaudoj.

'A. J. Mažeika, 
’ - ... D* Vyčių Centro Pirm.

DIENA ,

. Rengia Lietuviu Romos Katalikų Susivienymo A- 
merikoj, Moterų Sąjungos ir Lietuvių Darbininkų Są
jungos apskr|Įys liepos 14 d., 1935, Maenner Chor 
Park, Orange Avę.# West Haven, Conn.

, Pradžia 12:00 valandą ryte. įžanga 25c., vaikams 
iki 10 metų įžanga Veltui, nuo 10 iki 13 metų 10 centų, 
nuo 13 in. pilna įžanga. . s

Dainų ir muzikos programą išpildys šy. Juozapo 
parapijos choras iš Waterburio, vad. gert), varg. A. 
Aleksiui, Šv. Andriejaus parapijos choras iŠ New Brį- 
tain vad. varg. K. Žalnieraičiui, Šv. Trejybės parapi
jos choras i$ Hartford, vad. gerb. varg. V.-Burduliui, 
šv. Kazimiero parapijos choras iš New Haven, vad. 
gerb. varg. Va, StaSevičiui.

Dainų įfr muzikos programa prasidės 4 vai po.
Taipgi bus lenktynių ir kitokių pamarginitfių. Bus

kvti i Šia Trilvne Oeoiiži.jif šokiai, kuriems gros Young Melodians orkestras.po 
ng ir Dainų Šventę, kurį į- vadovyste N. Aleksio. . < ;
vyks Liepos 14 d. Maenner 
Chor Park, West Haven, 
Conn.

_ Būsiu Ir aš^ '
....................... .. .*/•

Dievas ir Tėvynė 
Reikia mums mylėti, 

Tada ir vargelis
Bus lengviau kentėti

Širdingai užkviečia visus Rengimo Komisija 
v Kelrodis: Važiuojant iŠ Hartford, Manchester, 

New Britain reikia važiuoti per New Haven Route 
No 1 Boston Post Road iki Milford Tumpike. Priva
žiavus Milford Turnpike reikia važiuoti tiesiai į kalną, 
kur po kairei pusei randasi Maenner Chor Parką

; Važiuojant iš Bridgeport ir Milford reikia važiuo
ti Route'No. 1 Boston Post Road iki Orange Avė., 
Weat Havenj kur randasi Maenner Chor Park. : '

DE 7582 '

Specialistas
PLUMERIS

S. F. MCZELOWSU
22 PrinterySt., 
Providence, R. L

********

Tel. DExter 2053

EXCEL3IOR BROOM CO.
Išdirbėjai

ŠLUOTU ir ŠLUOTELIŲ

25 Danforth St, 
PROVIDENCE, R. I.

. Tel. 6-1036

JONAS SEKYS
LIETUVIŠKA 

KRAUTUVEAGENTŪRA
Visokių rūbų vyrams, valkams. 
Laivakorčių ir pinigų siuntimo 
agentūrą. Daroma visokie notari
niai įgaliojimai, raštai. Pardavinė
jami lietuviški laikraščiai Ir knygos 
Užeikite ir būsite patenkinti

433 Park fit., Hartford, Conn.

LATIMER SKALBYKLA
Skalbėjai, Rūbu Valytojai ir 

Kauro Plovėjai
Atliekame visokios rūšies šei

mynos'skalbimų- plovimo 
darbus

WILLIAM J. CH1SH0LM
GRABORTOS

‘ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS’ 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. I.

yTelephone: 
Ofiso :Dexter 1952 4

Namu: PI. 6286 /

ĮSTEIGTA 1903 
Telefonai:

Waterbury - Enterprise 6500 
New Britain 321

X

E. ČIOČYS
VIENINTELIS LIETUVIS

GyvaŽčią Afcdraudos Agentas 
šioje Apylinkėje

188 Clifford St,
PROVIDENOE, B. I.

s, " ...........'■. ■ . ■ 7

'7 * Tel. 755 

JOSEPH S. KANIA 
DANTISTAS
47GMainSt., 

NEW BRITAIN, CONN.

WE. Q689 W

NATIONAL BAKERY
T.TKTTTVTftKA KEPYKLA i

■ B. BARTOSE VIETOS į 
(Savininkas)

48 Elorence St, 
Providenoe, R. L

A. VAITKUS 
-SAVININKAS 

BUSYBEE VALGYKLA 
Užlaiko specialius pietas, 

užkandRHua ir 
taipgi " 

GR081RN* ir RM08 
KRAUTUV1

302 Orms M., Brovktenoe, RX

AIHS. KARLONAS
Oratorius ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruožes patarnauti 
kuogeriausiai diena ir naktį 
visiems Connecticut Valstybes 

Lietuviams; -
716 Stanley St. arba 

278 Oheitnut St.
Td. K1W BRITAIN 6TC B.

NOTARY Telefonai;
PUBLIC A ŠT*w WS0«

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUB

•60 Grand Str*»t,

, BROOKLYN, N. Y,

Paikiai Iranttoa dti koplySo* d*o» 
«mo« mylimi**** do*
tanai. Nulindtaio valandoj kreip
kite* pat mwk Paumartaiat yr* 
UUkrtM** Ir*4 prieinu**
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