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Lietuvių Diena
• • • * ’ • . . * • L I T J

KLAIDOS ATITAISYMAS

Liepos 4-ta
Thompson, Conn.

Lietuvių., Diena jau čia 
pat. Iš dįdžiojo Bostono, 
W. Lytino, Norwoodo va
žiuoja keli šimtai lietuvių 
specialiu ekslmrsini’u trau
kiniu, kuris išeis, nuo South 
Sintim) .8 vai., nyte (Day- 
light Saving Time).

-- ---- ^^nkštančfaT žmonių va
žiuoja privačiais automobi- 

. liais.
Iš Woreesterioy Nasliua, 

LiAvėll, .. :Lawrenee,. Cąių- 
bridge, Brockton, Frovide.n- 
ce, Hartford, Waterbury, 
New IIawvn. ir kitų lietu
vių kolonijų tūkstančiai va
žiuoja busaių ir privačiais 

. ‘ automobiliais* Bus ir pės
tininkų būriai iš Worceste- 
rio ir kitur.

Važi nok i n te vi si 1 Lietu
vių Diena bus tai lietuvių, 
istorinis suvažiavimas. į 
Pirmąją Lietunij Kolegiją 
— lietuvybės židinį. .

Lietuvių Dienos progra
ma prasidės iškilmingomis 
šv. našiomis ’ JO . vak_j:ytc, 
kurias laikys: kun. K. Urbo- 
navičius. . Pamokslą sakys 
iš Lietuvos atvykęs kun. dr. 
Matulaitis, AL L C., Lietu- 

.■ vos ekskursijos vadas. .
Sjiorto olimpiada prasi

dės 1 vah po pietų. Sporto 
programos tvarkytojas ir 
pranešėjas bus stud, B. Iva- 
nduskas. . Jau užsiregistra
vo apie 40 sportininkų.’ .

Teisėjais ir dovanų dalin
tojais yra pakviesti mūsų 
išeivijos įžymūs profesiona
lai.

Basėball loš W.aterbury 
su Norwoo.d; kumščiasviedį 

. žais VVoreesterietės su Nor- 
woodietėmis.

. Tą dieųig liepos 4, išeis 
specialus ‘‘Darbininko nu
meris, kuriame tilps Lietu
vių Dienos programa.

Specialų numerį gaus tik 
Lietuviu Dienos dalyviai.

I’raėjusįūme “Darbinin- 
” jnūneryje (48) žinioje 

“Lietuva- sumokėjo dalį 
skolos’’ per ■korektūros .ne
apsižiūrėjimą. įsibrovė ne
maloni klaida: Lietuva su
niokojo Amerikai, ne 10 mi
lijonų, bet 10 tūkstančių.-do
lerių, kai]) dalį skolos.

Redakcija.

binamItosprogimas
LOWELL MIESTE

GRAŽŪS PRAMATYMAI LOAVELL^Mass — Mics-

J. P. Pilipatiskas/“ Studen
tų žodžio” redaktorius ir p. 
D. J. A verku. .

. Pasižymėjusieji

Kun. Jonas švagždys, L. 
D. S. centro pirmininkas ir 
Lietuvių Dienos rengimo 
komiteto narys, drąsiai tvir
tinai kad, geram orui esant, 
į Lietuvių Dienų, Liepos 4 
d,, suplauks 10,000 žmonių. 
Jis taip giliai įsitikinęs, jog 
pasirengęs net į laižybas ei
ti. ■ ■ • -

Prieš kelias dienas kun. 
Švagždys buvo New Yorko, 
kur patyrė, kad Brookly- 
nas, New York ir visa apy
linkė bruzda važiuoti į 
Thompson. Ypač organi
zuojasi Elizabeth, N. J., Ne- 
wark, N. J., ir kitos vietos. 
Visur ir visi rengiąsi, va

žiuoti f Lietuvių ^Kolegiją.
Tikrai tai bus istoriškas, 

įvykis Naujoje Anglijoje — 
•sutraukti tiek daug lietuvių 
į noną krūvų! ~ .

Kun. J. Švagždys dar pa
sakojo apie Brocktono ju
dėjimą. kurs esąs nepapras
tas visoje apylinkėje. Avon, 
Randolph, Montello, Cam- 

polio. Brockton, Bridgew.a- 
ter, ’Abington, Stoughtoh ir 
kiti rengiasi važiuoti busais 
ir automobiliais, p automo
bilistai tai net biznį darų, 
rinkdami keleivius. Brock- 
toniečiai savotišku būdu pa
siryžę. Lietuvių Dienos fon
dui ir biznio padaryti.

Be to, kun. j. Švagždžio 
praihatymu. Kolegijos lau
kuose turės tilpti 3000 auto
mobiliu.

to jarduose įvyko gąsolino 
ir dinamito sprogimas, ku
rio liepsnos sunaikino mies
to gatvių ir sveikatos depar
tamentus ir srutų, vietas. 
Nuostolių apskaičiuojama 
apie .75,000 dolerių. ■.

Gesinant gaisrą neįvyko 
jokių nelaimių, tik vienas 
gaisrininkas dinamito spro
gimo buvo nutrenktas nuo 
kopėčių apie 10 pėdų, bet 
buvo nesužeistas. Gaisri
ninkai. buvo išsaukti iš 
Chelmsford, Billerica ir 
Dracut.

Pradžioje . gaisras kilo 
miesto viešųjų namų depar
tamente, iš kur liepsnos per
simetė į miesto srutų namą, 
kur btivo nemažai dinamito. 
Čia tuojau įvyko sprogimas. 
Liepsnoms pasiekus gasoli- 
no stotį, įvyko kitas sprogi
mas ir taip liepsnos smar
kiai plėtėsi, kol apėmė di
džius plotus.

AUTOMOBlŪMEGIS-
TRAGIJOS ĮSTAIGA 

PERKELIAMA
Automobilių registracijos 

įstaigų nuo liepos „1 d. per
keliama iš. Commomvealtli 
gatvės į naujų , vieta, į vie
ši] jų darbų skyriaus'rūmus, 
esančius Nashuą gatvėje, 
West End. . .. •

sporti
ninkai gaus dovanas.

Jauniems ir senesniems 
bus proga sporte pasižymė- 
ti;* ■ . '■

Kolonlių stalai bus Lie
tuvių Dienos papuošalas. 
Prie tų stalų bus taip pat 
daug .įvairumo.

. Dainų Šventės programa 
bus turtinga gražiomis dai- 

. nomįs, nes dainuos mūsų žy- 
. .mėsinėji chorai,, kurie suda

rys apie 700 dainininkų 
chorą.

Pamaldos, sportas, muzi
ka, dainos ir šokiai, taijjie.- 

'. . tuvių . Dienos . programa.
Park(' gros TVorcesterio lie
tuvių didžiulis benas, tksve- 
tainėji'.orkestras. šokiams^

Tad VIŠI į pirmąją-Nau
jos Anglijos lietuvių Die- 

’. ną,‘ į Thompson, Conn.

WORGESTERIEČIAI PRI
TRUKO AUTOMOBILIŲ
Lietuviai, norį, važiuoti 

Thompsonan,. liepos 4 d- 
kreipėsi Bostonan, ieškoda
mi automobilių. Anot jų, 
Worcestery jau išsamdyti. 
visi busai ir automobiliai..

Bostoniečiai patarė' wor- 
eestėriečiams .imti specialų 
traukinį, nes kitaip gali pa
silikti namie.

Lika parapijiečių atvyksta i 
Lietuvių Dienų, liepos 4 d., 
Thompson, Conn.

J ei jau net tolimasis Ro- 
chester bus . atstovaujamas 
Lietuvių Dienoje, tai ką be
kalbėti apie Naujos Angli
jos kolonijas ?

Kun. J, Bakšio atvyki
mas labai daug pasako apie 
Lietuvių Dienos būsimą pa
sisekimą. ' .

BRIGHTON AS MOBILI- 
ZUOJASI

KUN. J, BAKŠYS LIETU
VIŲ DIENOJE

KUN. JONAS JAKAITIS, M. I. C.
Tėvų ‘Marijonų Thompson Namo.. Vyresnysis, ’ Lietuvių 
Dienos vyrįausis vedėjas, kurio sumanioje vadovybėje 
Lietuvių Dienos dalyviai turės progos gražiausiai laiką 
praleisti.

TŪKSTANČIAI MIRĖ Kl-
NIJOS POTVYNYJE

HANK0W. — Kweiehow 
rytinės. provincijos dalyje 
siaučia di#Ms potvynis, 
kurs sunaikino svarbų Tun- 
gjen mieštą. Potvynio van
denyje tūkstančiai žmonių 
prigėrė.

Potvynis i sunaikino dau
gelį kaimų, kur buvo ir .a- 
merikiečių protestonų misi
jų ligoninė, kuri ir sunai
kinta.

Ši nelaimė skaitoma Me
na iš baisiausių . laike 30 
metų. Potvynis užklupo 
Tungjen miesto gyventojus 
nakties metu, todėl mažai 
kam pasisekė išsigelbėti.

ISPANAS KALTINAMAS
SPROGDINIME BAZILIKOS

ISPANIJOS NAUJA SU
TARTIS PALIEČIA 

AMERIKį

GUBERNATORIUS SU
DRASKĖ TEISMO 

PRANEŠIMA
; ATLANTA, Ga..— Gu- 
bernatoriui Eugene Talma- 
ge buvo įteiktas teismo, pra
nešimas, jog prieš jį aųkš- 
tesniajame teisme yra už
vesta byla, (hiheniaturius 
smarkiai supyko, jog teis
ino pranešimo lakštų su
draskė i mažus gabalėlius, 
o pranešimą įteikusius šeri
fus įsakė areštuoti.

šerifai buvo išTaikyti ka- 
lejiiihe U valandas Te vėlia u 
paleisti.

BE0ARBIIJ FONBAS HUD- 
SON DIRBTUVĖJE

—'r.. ...... ,
KAINA 5 CENTJŲg

LIETUVOS ŠACHMATE
NINKAI PASAULINĖSE 1

RUNGTYNĖSE 1
, .LONDONAS. ,Per 

liejiką dieni} via tęsėsi

B. Ajauskas, • Brightono 
žymus biznierius ir lietuvių 
visuomenės veikėjas, prane
šė, kad Biighton lietuviai 
smarkiai mobilizuoja auto
mobilius važiuoti. į Lietuvių 
Pienų. Būsi u ir važi uo j an
čių Su soutlibostonieeiais —

Lietu viii Dienos renginio 
komitetą pasiekė linksma 
žinia, jog Rochester, N.,Y., 
lietuvių klebonas kun. Jo- specialiu, t raukiniu. . Valio 
nas Bakšys draugo'su kelio-] jiėnis! .

MADRIDAS. —- Ispani
jos ir Prancūzijoj vyriau
sybės, pasirašė naujų preky
bos sutartį, kuri suteikia 
Prancūzijai daug palengvi
nimų įvežime automobilim

Iki šiolei daugiau 80 nuo
šimčių visų automobilių, 
naudojamų Ispanijoje, bu
vo nupirkti iš Amerikos.

Dėl naujos sutarties lau
kiamas Amerikos protestas.

THTDSON. —šiame mie
ste veikianti Ilill Bi’otbers 
Co. batų dirbtuvė įveda be
darbių l*t mdą; Darbia i nkai 
nuo. savo, algos mokos po 2 
nuošimčiu į.specialų fondą, 
iš kurio bus šelpiami tie 
darbininkai, kurie bus atlei
sti iš dirbtuvės ne dėl jų 
kalios. Dirbtuvėj tą. fondą 
mokės tiek pat, kiek ir dar
bininkai.

Fondui vadovaus komite
tas iš 5 narių. ■ Du nariu 
rinks darbininkai, o kitus 
du dirbtuvė, paskirs. Šio 
keturi nariai, patys išrinks 
penktų komiteto narį..

Ši dirbtuvė prieš dvejus 
metus. įsteigė, taupymo, fon
dų, į kurį darbininkai pasi
dėdavo po dalį savo, algos. 
Tas fondas vėliau buvo la
bai naudingas laikino ne
darbo metu. •

ko*^ 
pa-j 

saulinės.. šaclniiaf i n i n k ų j 
rungtjmės,. kuriose dalyv,a«J|. 
Vo daugelio tautų geriausi 3 
šacl nnat i n inkai... Tarp gau* 1 
si ilgų dalyvių buvo ir Lie- | 
tavos šachmatininkai su sa- 
vo čem])įonu Mikėnu prie- ; 
šaky. A--' J

Rungtynes ir pasaulinį1 ( 
čempionatą, IMmoju Ameri-* 
ka. Antroji vieta teko Č0” '■ 
cljoslavakijai. Lietuva UŽ-* i 
ėmė .septintų, vieta, kas yra I 
labai gerai, nes Lietuvos 1 
užpakalyje atsiliko AngU- ^ 
ja ir keliolika, kitų vaistys r j 
bių. Ih’adžioje Lietuvai 
gerai sekėsi, bet baigiant 
rnugfynes ji pralaimėjo ko- \ 
lis žaidimus,.kas ir nustūmė 
Lietuvą iš antros . Metost į 
septintąją. ■ ■

AMERIKOS GOLFININKAI 
PRALOŠĖ ANGLAMS i

UJDSKARAUy
GIMĖ AKLAS, TAČIAU

ROMA. — Italijos polici
ja suėmė tūlų ispaną De 
metrio Solamon, kurs kaiti
namas padėjime prie Šven
to Petro Bazilikos bombos, 
kuri sprogo birželio 25 die
ną, sužvigdama' keturis as
menis. ' '

Policininkai matę. Sola
mon bestovint arti bazilikos. 
Bombai sprogus, jis pradė
jo bėgti. Jam pasisekė pa
bėgti, bet bėgdamas jis mė
gino numesti savo pasą. 
Jam tai pavyko, tačiau po
licija surado pasą, ir tuojau 
surado viešbutį, kuriame 
Solamon buvo apsistojęs.

Ispanas Solamon buvo 
tik ką atvykęs iš.Ispanijos. 
Manoma, kad Ispanijoje 
esantieji persekiojimai ka
talikų paveikė. į. tą žmogel į 
ir jis. matyti panorėjo, pa
garsėti pasaulyje, mėginda
mas susprogdinti Bazilika.

. LONDONAS. — Birželio 
23 d. Anglijos karalius Jur
gis su žmona priėmė iškil
mingoje -audiencijoje 14 a- 
i neri kiečių moterų, kurias 
karališkai porai pristatė A- 
riierikos anibasad oria u s 
Binghani. žmona.

Karalius, ir karaliene sė
dėjo paauksuotame sostcj 
pasipuošę brangiau s i a i s 
drabužiais, aĮ)k.arstytais au
ksu ir deimantu.

Kasmet Anglijos karališ
koji pora kelis kartus pri
ima amerikietės moteris, žy
miųjų milijonierių bei’ poli
tikierių žmonas ir dukras. 
Šios.'.moterys turi- ypatingo 
malonumo ir jaučią nepa
prastų garbę, galėdamos nu
eiti į karališkus; rūmus ir 
nusilenkti . karališkajai po
rai. Tas parodo, kad ame
rikiečių turtuolių moterų 
galvose ždar daug tuštybių.

SKAITYTOJŲ
. DExMBSJVI

. Sekančią savaitę, dūl Lie
pos 4 d. šventės, ‘‘Darbilun
kas'’ išeis tiktįj.i penktadie
nį, Liėpos, 7d. .

MĄDISON, Wis,— Wis- 
consin universiteto teisių 
mokyklų baigė stud. Brauk 
Bent z, kurs 'drauge su ki
tais studentais • gavo, diplo
mą. Jis niekuo neišsiskyrė 
iš. kitų studentų, tačiau jis 
gal vienintelis žmogus pa
saulyje vienu atžvilgiu.

Frank Rentz gimė prieš 
24 metus visai aklu.i Jo a- 
kyse nebuvo lėlyčių. Kai 
Rentz. buvo 2 metų amžiaus, 
jam padaryta operacija, a- 
kys nuvalytos nuo aptrauki] 
ir į akis’ įdėtos gyvulio akių 
lėlytės. Operacija buvo la
bai pavykusi ir Rentz ne
blogai mato, nešiodamas 
kinius. Jo akys vis dar ge- 
tėja ir.gydytojai jam išrašo 
vis plonesnių stiklo akinius.

Rentz pirmų kartą prare
gėjo būdamas 5metų am
žiaus. Jis kiekvieną vaka
rą daro sayo . akių y] »at iugą 
gimnastikų. Kokiu gyvulio 
akių lėlytės jam įdėtos, 
Rentz nežino, tačiau jis 
t virt in.a,. kad raka ra.is jis 
geriau mato, negu dieną*

LONDONAS. — Birželio 
26 ir 27 dienomis Anglijoje j 
į vyko • Amerikos i r Anglijos 
profesipnalių golfin i nTnjT ’ 
rungtynės dėl vadinamos 
Rvder taurės, n

Rungtynes laimėjo anglų 
golfininkai, nugalėdami a- 
inerikiečius vienu tašku.

Iš abiejų pūsiu žaidė po
10 golfifiin.kų. .

Įš amerikiečių geriausiai 
pasirodė B iii Burke-Bur- 
kauskas, kurs pirmą žaidi-. 
nio diena buvo vienintėlįš 
amerikietis, kurs nepraloše. 
Jei amorikiečių, komandoje 
būtų buvęs dar nors vienas 
lietuvis, tai, tikriausiai, a- J 
merikiečiai būtų laimėję. ■ į

Burke-Burkaūskas buvo 
pakviest as paskutini a in e 
momente; daugelis amen- / 
kiečių golfininkų nenorėjo 
įsileisti Barkausko. Štai . 
Burkauskas ir parodė ame
rikiečiams, kad su lietuviais J 
juokų neverta krėsti.

AMERIKOS MIŠKAI BUS 
VALDŽIOS KONTROLĖJE
TVASTIINGTON. — Žem- - 

dirbystės sekretorius Wall- 
ace yra paprašęs prezidentų , 
Bonse velt suteikti jam teisų 
perimti į valdžios kontrolę: 
daugiau 500 milijonų aitrų Į
miškų, kurie yra viešoje ir j
privatinėje nuosavybėje. . j 
Rooscvplt yra tam siūlymui Į-
išreiškęs savo ; pritarimų ir | .
jau baigiamas ruošti kodek
sas, pagal kurį . valdžią ir 1 
privatiniai asmenis, tarpi- .
pinklius miškų tvarkynąv

. Valdžiai labai svarbu- tu
rėti. savo kontrolėje miškus, 
prižiūrint, kad nebūtų per-, j 
daug iškirtimų ii* t. t / . J

r ■■
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TETINES ŽINIOS
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Kelrodis į Thompson, Conn.
Važiuot per Bures t Ilills, Nonvood, Walpolc iki 

rentham. įuojaii už Wrenthain, kur kelias staiga su- 
į Providence, važiuot tiesu »g,. po •geležinkelio tiltu į. 

I^oonsocket, No. 142, Iš Muonsoclvot imt kelią 102 — 
KVietory Road, kars eina į Putliam. Pavažiavus kokią 

mylių už Woonsocket, kelias staiga sukasi dešinėn — 
gChcpaęhet)., jau tWčia prasidėtla Xw. 101 ir.eina, kol 
įia 12 mylių iki iškabai: ‘‘Thompson^ čia reikia sukti 
įįešinenJr už 2. mylių būsit Švč. Marijos Kolegijoje,

CHORAS JAU PASI-

B PASKUTINIS PRIMINI- 
l MAS

E vJ£ai Liet. Dienai jau pasi- 
gTengta kuo geriausiai, kai 
gidėta daug nuoširdaus dar- 

kai daugelis vietinių 
S^urbu.otojų taip nuoširdžiai 

PĮ^irbo Lietuvių Dienos pasi- 
K^ekimųi, štai atsiralida Lie- 
^tįvių Dienos, neprieteini lm- 

j<.ŽttVaūfojųr blogos. Valios 

į Į; AUVGKATAI Į

JUOZAS GUNYS
advokatas

414 Broądwąy, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0948

> . GYVENIMO 
p Tel. I’arkivay. 1864-VV

. Prisiekęs Advokatas

r.

k;

Vedu visokias protas, Daro vi 
■“*• mus legalius dokumentus.
817 E St. (kampas Brondway) 

. South Boston, Mass.
Telefonas: SUi Boston 2732

: ’Nimų; Talbot 2474
' .jį. .................' ■ r

. f

i

ADVOKATAS 
“Darbininko” Name

" (antros lulios, Reom Į)
366 Broadway, So. Boston. .

Tel.' So. Boston 3357 
Bostono Ofisas: .

60- State St., Room 326 
Tel. Hubbard. 9396 

Gyvenimo: 33 Rosemont-Street. 
Tei; Talbot 2S78 Dorchester,.M:iss.

&

Tel. S. B. 0441.

PR« J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

.414 Broadway, So. Boston.
Room 3,

, gyvenimo vieta: 39 Green St., 
Hudson, Mass.

Tel. Hudson 622.

sr
Tel. So. Boston 3520i Tel. So. Boston 3520 

r Į ADVOKATAI ŠALNAI
P

j . .- DAItpININKp NAME'.
Į. • . 366 Broadwayj .
| ' .' .South Boston, Mass

a

■Jį.
T
t-

PRISIEKUS ADVOKATAS

- J8SEPH P. WALSH
A D V O K A T AI. 
Edwar R. Coplen

■ "" •. Albert Adėlson
. Haroltl Aranofsky J
Benjamin Chesky !

. ‘ OFISO VEDĖJAS
. jonas J. Romanas

*£& Temont St., Boston, Mass.
: . S10 KimbalI Building

Telefonas: Čapitol 9880
- rft f. i s d .v a I a n d o S 

h - < • 9 vai. iki 5 vai. . 
‘ŠOUTIT BOSTONO OFISAS

■ ^455 W. Broądtvay 
"Rlio ė iki T v. vakare .

' Tclefnnnn Sn-nth- Bnshni 361-2
Ibp'MHI. į !!■■■ ' .■! IH»«—

L_

Parapijos - choras, p. M. 
Karbausko. vadovybėje, bir
želio 28 d. turėjo, paskutines 
I nutyląs, . kuriose galutina i 
prisirengta Lietuvių Dienos 
Dainų Šventei.

Mūsų ehoraš dainuos ■ at
skirai ir dalyvaus beųd rante 
jungtiniame chore. Choras^ 
kaip visi žinome, važiuoja 
specialiu traukiniu. Palin- 
k ūki mo mū sų ch< mii gėriaiL 
šio pasisekimo.žmonių, kurie leidžia įvai

rius gandus, gąsdiną žuu>- 
kad tik "■ nevažiuotu į 

Thompson.. Tie provokato’ 
riui. plepa,, kad specialiu 
t raukiniu... važiuosiantiej i
aieinatysiu Kolegijas rūmų, 
kad jie būsią giriose^ palei- 
ist i, kad. už įžangą reikėsią 
i i n< >kėt i $5.()O ir t. t. i r t. t. 

—rFat b-iatrrus mtdasr —
!it’sa yra tame: specialus 

traukines išeis iš South 4'
Statiou lygiai 8 vai. dabai- 
tiiiiu taupymo laiku (gele
žinkelio stotyje tada bus 7 
vai. rvįc, kadangi traukiniu 
ivadovybp- . nesinaiuloja pa
greitintu viena valanda lai
bu), todėl i stoti .geriausiai 
ateiti kokia 15 . mimičiu

. MassaehuHetfs valstijos Vy
riausybė gavo žinią iŠ Wa- 
shingfnn, kad federale val
džia. paskyrė šiai valstijai 
4i,59ZJKMl dulerhu ._skįria.mH 
. v.i-fšiesiems. darbams, ke
liams taisyti..

DAKTARAI
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS ^DAimSTAS

Traukinys susDib tiktai 
Yonvoodc, kur pasitiksiriK* 
,X(H-wocdo lietuvius.. važiu<» 
šiaurius kartu su Simtlibus'- 
toniėčiaiš;

T Thompsou stoti atvyk
si uie 9:20 vai. ryte, Įcidaiui. 
i parką užshnokėsiine įžan
gos tiktai'25.centus.

i 10 vai. ryte išklausysinr- 
atvira uit* ore šv. ruišiu, ku
rias laikys kųn. K. l’rboua- 
\ irius, o p.> tu [irasidės Lie. 
tuviu Dienos kita įvairi 
programa.

Štai ir nieko baisaus. Tik 
visi gerai nusiteikime ip 
gausingai važiuokim^, kai1 
giažiai. pasirodyt mh.čm ir 
linksniai Lietuviu Diena 
,iraleisttunciik • ' *. t

fKASPARAVlOIUa
Naujoje Vietoje, 

525 E. Broadvzay, S. Boston.
Ofiso Valandos: 

“Nuo 8 iki 12 ryte Ir nuo 1 :R0 Er2 
5 ir nuo 0 iki 8 vai. vakare, ofi
sas užilįrytEtfl suhatos vakar&lfl Ir . 
oadžldienlals,taipgi semiomia nuo >

T2-tus dletsĄ ųždarytao. i 
T aipįji nuirau ir X.-rap j

Birželio 27 d. • Lietuviui 
■Dienos rengimo- kijmiteto 
" garbės pirmininkas kun. K- 
Urb< Ura viri us laukėsi Lietu
vių' Kolegijoje^ Thompson. 
Coliu, , Kartu su juo buvo 
nuvažiavę A. F. Kmužys, p. 
Vo\vlu‘Hr ir D. J. A verku, 
lie tai ėsi sukim.. j, Ja
kaičiu apie Lietuvių Dienos 
reikalus.' ’ . . •

Drąsiai galiitia tikėti, kad 
kini. J. J.. Jakaičio'gabioj * 
vadovybėje gausme vii Lie- 
;uv.ių Dienos sveteliai, bus 
geriausiai aprūpinti.

Praėjusiame “Darbinin
ko" numeryje lilpiisi įlaiun 
“ Važi u<>k i m«1 DainiK id«an n * • 
fnii susilaukė Įmestų prita
rėjų.’ Choro ųralybu įuctiu 
v) ra i dainininkai" tą dairą 
linksmai-; smarkiai dnuinvm

Ta daina linksmai .skam
bės. SĮjevialiait-iu traukmy.ie' 
(in.aiįvianio i< Smilli Sfa 
tioli, liepos 4 ik. 8 vai. rytę 
tiesiog’ Į Thompson, Cmm-

Viešųjų darbų viršinin
kas .F, E. Lyman tuojau pa
siuntė .gidiernatoriui Ely są
rašą vietų, kur turėtų būti 
tiesiami, keliai ir statomi 
nauji tiltai.

Valdžios paskirtieji pini
gai pasieks Massachusotts 
apie liepos 1 d. Jų nerei
kės grąžinti. Tikra . val
džios dovana. "

. Štai kokie darbai htano- 
tnn vykdyti už. gautąją do
vanų, ’ '

Viešieji darbai prie Pinos 
Bridgtv tarp Revere ir Sau
gus; kainuos $L115,000.

East Boston-Rėverc vie
škelis; kainuos daugiau mi
lijono doleriiĮ.

Vieškelis iš Cambridge 
per . Ariinm <>h, Belmoht, 

[ Lincoln iki Concord; kai- 
Įnuotų apie $1,1)00,000.

Bjpoklinv jungiamasis 
kelias tarp Worcestėr-Bos- 

Įt- m -- “635,000 dolerių.

I Fore Rivi v tiltas tarp 
[(Juincy ir Mbyinoitth ■— dii 

milijonu dolerių.

. Šių viešųjų darbų įvykdy- 
imas kailiuos daugiau, negu 
Į f ederales. va lūžios duota do
vana, todėl iūnidos.bus arba 
sumažinti>s, aiba bus pridė
ta iš vaisi į jo-.

GERI NORAI
So. Bostone visur darbuo

tojų tarpe girdisi pareiški
mai, jog So. Bostonas nori 
visą .1000 svečių į Lietuviią 
Dieną specialiu traukiniu 
nuvežti, visą 1000 dolerių 
ten uždirbti ir visą 100 
darbiiiinkų ten turėti. Va
lio gražiems pasiryžimams! 

• Bostoniečiai ir apyliukie- 
čiai turė.tii’ kuo greičiausiai 
Užsisakyti ynetas Lietuvių 
Dienos specialiam ti’auki- 
uiųi, nes kitaip geri norai 
gali, netapti darbii. ..

VEDYBŲ SKAIČIUS GE
ROKAI SUMAŽĖJO

Siu rauktos- žinios parodo, 
kad Massachusetts valstybė
je praėjusiais metais vedy
bų skaičius sumažėjo dau- 
gįaų negu 13. nuošimčių, pa' 
lyginus su 1931 metais..

1932 m. buvo 22,819 vedy
bų, kas buvo 3477 vedybo
mis mažiau, negu 1931 me
tais. .

T vedybų skaičiaus mažė
jimą, žinoma, labai atsilie
pi a esant i depresija.

—-----—
Lietuvis Dantistas •

(GALINAUSKAS) .
Tel. Šo. Boston 2300

414 Broachvay, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vali 
rjė».. itin' l:'lo iki ”»:3o p<> pietų , ir 
nuo.(J-iki 9 1.. vakU.re. Šventų dienų 

panai susitarimą..

•Tek So. Boston 2(5(30 

Lietuvis Dantistas

251 W. Broadway, So. Boston
OlNo valandos nuo. 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6. ir nuo 6:30 iki ,9 v. v. 
Seredotnis nuo 9 iki 12 v. diėną. 
Suimtomis mm 9 Iki f> vai.- vakare.. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vak dieną.

(pagal' sutarti)

SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS “
X-Ray

Tol. South Boston 2712 
534 E. Broachvay, 

South Boston, Mass.

i Bostono m.ivoras. James 
M. Curley bii sėlio 28 d. bu
vo priimtas Popiežiaus Pi’ 
jaus XI audiencijoje;

Curley apsilankė pas Po
piežių kartu >u- savo 4 sū
numis ir dukterimi, 
pačią dieną jis laivo priim
tas ir pas Italijos premierą 
Alussolini.

'W

NAMUS ATSIŠAUKITE

: .Liepos 4 d.;, dėl Lietuvių 
1 )ięii< is, Š,x-. I >ct h i lietuvių 
bažnyčioje1 pamaldos bus 
ankstyvesnių laiku.' Pirmos 
šv. mišios bus* 5:50 vai. ry-.' 
te, o antros ii* paskutinės-^- 
8' vai.,. Žmonės, norintieji 
priimti Kbmuilij.-ų galės tai 
padaryti per pirmas mišias, 
jo kiti galės . i š k 1 a u syti 
Tlidmpsone mišias, kurias, 
laikys kun. K. Urbonavi
čius.- Ten išgirsime ir. pa
mokslą iŠ kun* Di“. Matulai
čio, ką tik atvažiavusio iš 
Lietuvos.,

SU KEPURE TEISME NE
GALIMA BŪTI

Tūlas Ilyman Bergstein, 
21 metų, gyv. Brookline, 
ra v< > pat raukt as t eisi n< >' at - 

sak.o-mybėn. už pavojingą 
vairavimą automobili aus ir 
lalikmą nelaimės vietoje 

sužeisto žmogaus. Jis la- 
j-~——— .---t

GRABORIAI

JOSEPH W. GASPER 
(KASPARAS)

G R AB ORIUS 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
. Tel. Šo. Boston 1437 J

’ Bes.. 158 W 7th St. .
Tel. So. Boston 1437 ,M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel? Porter 3789

(REBSYS)
Lietuvis Gydytojai 

Ofisu Valandos: 2—4. ir 6—8 
278 Harvard Street. .

kamp. Inman arti Central Sq,
Oambridge, Mscb. . .

; BŪTI SVEIKU.:! 
; JŪS VISUOMET NORIT Į 
i Il^ai įsishivĄIe-A kraujus, nnrvos, I 
dusulys, odos Ir.Jslši'iiė.hislos ligos, 
patrūkimas,, kojų skaudėjimas, pi- 

Ihs ir votys, nuplikimas 
J nugaros skaudėj i m a s.

i’t'iuiuitiziųas, .malarin ir 
*^dS' rlebuniiis- išgydomas - be 
SjįSF jokio, skausmo ir nėra 

"iV reilailu iAllkti • iš «larb<».
Apžiūrėjimas dykai, <ly- ■ 

.tluo.k's- duodu. Miiiųts u/muko.itik 
hr Rndu-197 Trcmollt^t- 
UhUldlly^Zf Bestos, Mass. 

Į. FiitoadtkK Antradieniais, ketvirtu 
(I’oliIc'Ih ir SeiituLlIenlalB 10--12 ry- ’ 
to. 2- 5, 7—8 rakate; aelttpii'Jlk* 
ulalB 10—12 Ukt«.

13,824 MOKINiy BAIGĖ 
MOKYKLAS

Šiomis dienomis Bostono 
prajlžios ir. aukšiesiies mo
kyklas baigė 13.S2 4 mergai
čių’ ir lierniukiĮ, kas yra 
1000. daugiau, negu pernai.

.Didžiausia laida, buvo 
Rošburv . Memorial High 
mokykloje, kurią btiige 645 
mokiriia'i.

PERSIKĖLIAU I NAUJĄ 
VIETA . • • ■

A. DAOKANTAITE
. . (Siuvėją)

siuvu imu,iauJos mados mot.e- 
rirtklis dnibilžius. '.

• Darbi] iitlivkn m-ral. iv privina- 
moiui4 •l:aiiu>niis.- . ■

I Turiu 2li inetų prityrinui. Dar
iau' unr.-’irt uolas '
317 E. 8th S.t0 So. Boston, Mass.

t . L4
. i

bai nustebino teisėją, kai 
paprašei, kad leistų jam kal
bėti. ir būti teisme užsidėjus 
kepurę. . .

Teisėjas pasipriešino. Ta
da Bergstein išėjo į gatvę 
ir krautuvėje . 'nusipirko 
plaukų pluokštą ir užsidėjo 
ant galvos. Tik po to pa
aiškėjo, kad jo galva . buvo 
visiškai plika,, o jis nenorė
jo .'rodyti žmonėm^, kad 
jain plaukai neauga.

TRYS BROLIAI PRIE 
ALTORIAUS

Birželio 22 d, Węstou jė
zuitų i kolegijos koplyčioje 
buvo įšventintas į kunigus 
Ed. L., Murphy, S. J., 28 m. 
amžiaus jaunikaitis; J«o pir
mosios mišios atlaikytos 
birželio- 25 d. Jam mišiose’ 
imfaiaiavo du broliai —kun. 
t fe o rgi1 ~ M, Mnrpliy, jėzni- 
tak, 1 ras di jak<miif o kit as 
brolis, Paul J. Murphy, S. 
J., bus subdijahonu. šis 
jaunesnysis brolis bus įš
ventintas Į kunigus už pen
kių metu.

NAUJIPILIEČIAI
Praėjusią savaitę South 

Bostono lietuviai susilaukė 
dviejų i imi jų liet u viukų.

- J. ir M. Januk’vįčiai, gyv.
8 National St., birželio 23 
d. susilaukė Sūnaus, o Juo- 
.zns ir Sofija Kėslai, gyv. 59 
Lale St., birželio 25 d. susi
laukė dukters. Abiem šei
mynom patarnavo I)r. j. I 
Landžius, turintis savo o f i- 
są 534 E. Brpadvvay, South 
Bostone.

Laiškas iš Lietuvos My
ki >lui Stalu lokui.y ra pas K. 
j., Viesulą, ;366 W. Broad- 
wav, So. Boston, Mass. Jei 
kas žino apie M.. Stalmoką, 
taip pat malonėkite praneš
ti.. ’ ■

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bite laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus, jokio atlyginimo nereikalauju.

P. J. AKUNEVICH
(AKUNĖVIČIUS)

16-18 Intervale. St., 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston* Mass.
Tel. Brockton 4110 Tel. S; Boston 4486 .-

TMITERIAI
visit išdirbysčhj 

Parduodam ir Rendavojam 
žemiausia kaina

SIDNEY PRINTING SERVICE 
315 E st. prie Btoadway, 

So. Boston, Mass.

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA '

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERALHOME

naujoj vietoj ■ •
564 E. Broadway $o. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0815
Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarmių tikies .. 

mūsų įstaiga uiią visus patogumus. Naujosios mados- kamba
riai šermenims..DYK.AL TTit,arnavimas dienų' ir naktį.• Pil
nas- pasivinlunias metiiliiinį iir.kietd medžio grabą’, Užgnneili- 
nunas,. teisingumas ir nuoširdumas, tai mūsų. aukščiausias 
tikslas. ‘ ' • , - .
D. ArZALETSKAS, .

(Graboriuš)

I ■

F. E. ZALETSKIENĖ 
(Balsaniuotojn,)

T^L B. B. 2805-R.
LIETUVIS

OPTOMEIRISTAS
laegrumltiuoju akli 

yįgffižįiži. priskiriu akinius 
kreivas aklu atltle 
sinti Ir amblijoni; 

tarno (akloji (Utyse ktitrąllmi Svie- 
tią tinknnju lalktu

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

IVAIROS SKELBIMAI
Tėlephone ’ • ’ 

SO, BOSTON į|i|įM58 1
BAY VIEW 

MOTOR SERVICE
STUDĖBAKER IR ROCKNE 

Automobiliu ir Trokų 
Agentūra.

Taisome visokių iSdirb.vsC’lų mito- 
Dlobirius, Taisymo ir. deinonšlravi
mo vieta:vieta: .

1 Hamiin Street 
ir E. Eighth St. 

(SOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kai/tiPlunatf. ir Pclcr Trečiokas 

. savininkai

PARSIOUGUA
T'oi ii ko išdirby Klę su visomis ma
šinomis ir įtaisymais. Taip pat 
turini ir “beer” Inisnius. Esu 
našle ir to. biznio nebepajėgiu 
vešli, ’

Kreipkitės asmeniui ar laiškais 
“Darbininko” adresu 366 Wcst 
Broadvvay, So, Bustoji, Mass;

AUTOMOBILISTAMS 
SVARBUS DALYKAS

Pentįnu. ir nudailinu karus. Iš
taisau. Sulankstytus sparnus ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai;

Taipgi paieŠkau prityrusio vy
ro, kuris galėtij prisidėti piiiigis- 
kai prie automobilių.taisymo biz
nio. Kreipkitės

A. KASPAR,
' 66 Victoria SL

. W. Somęrville, Mass,
. Tel. Brospeci 2469-M

Į BEAUTY SHOPPE ■
| (L Street Beauty Shop) Į
| Kampas L ir 6th Šts., . j 
Į So. Boston, Mass. | 
į Tel. . So. Boston 4615-11 | ' •
f Atdara nuo 9 v. iki 8 v. |
| (JAKOBINE (’ASPER, Savininkę | 
| . Eugene Permanei IVaVe .$5.00 |
f Vidury. . ”. 
į • (I’hanta System) 
: Einger Wave .. 
Ė Marcei' \V'avė . •

airi 10c 
, ♦ • • 35c ■ 

35c

| JUOZAS M. DIUS |
Į LAIKRODININKAS Į

: Parduodu įvairiausios rūšies j 
j auksinius ir. sidabrinius daik-1 
į tus. Taipgi. ir pataisau.

366 W. Brdadway
i SO, BOSTON, MASĖ.

1

!•

Į INSURANCE
! Apdrausk namus, ..rakandu* 
| automobilius pa^
1J. S. MBSUS

455 W. Broad'vay, So. Boston I 
Tel. SiK Boston 3612 I -

I 
'.f

i INSURANCE
i APDKAUDfcU VISKĄ.
Į K. J. VIESULĄ, .
| 366 West Broadwify,
t So. Boston, Mass.
I , T<:1. So. Boston, 0620 :*I

c

•c
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DARBĮKINKĄS

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
SHENANDOAH, PA.

LEITENANTO RĖMO 
PAGERBTITVĖS

Birželio 22 d. Šv. Jurgio 
parapijos Šv. Vardo drau
gija surengė leitenantui 
Juozui Reniui pagerbti va
karą. Birželio 12 d. leite- 
naiitas Reinas baigė Amerir 
kos MHitarę Akademiją,. 
West Point.

Iki šiolei dar; nė vienas 
. Slienaiidoali jaunuolis, ne

žiūrint tautybės, nebuvo 
baigęs šios akademijos. Toji 
pirma garbe atiteko lietu
viui,

Pliiledalphijds ir Apylinkės lietuvių

LEIT. JUOZAS RĖMAS, 

šiai s metais baigęs Mest 
Pųint Militarę Akademiją. 
Slienanddah lietuviai -jam 
pagerbti buvo surengę iškil- 
jningą bankietą.

, tarę Alcadeiiiiją reikia tvir
tos politinės įtekmės ir už
tarimo. Jaiuiuoliai ten pa
tenka per Senatorių bei ’koiū 
greso atstovu rūmą narių 
rekomendacijas, bet Juozas 

. Rėmas ten pateko, tiktai per 
savo gabumus. Jis įstojo 
pirmiausią į kariuomenę, 
kur gerai pasižymėjo ir vy
resnybe tai įvertino ir pa
siuntė į West Point. Po ke-Į 
tveriu metą kariško, mokslo, 
jis šiais metais garbingai 
užbaigė tą mokyklą.

West Point Akademijoje 
įeit. Ramas pasižymėję ir 
kaip gabus sportininkas. 
1932 nu jis buvo Amerikos 
Iiiter Collegiate Cliampion... 
Tais metais jis buvo pasi- 

. rengęs vykti į pasaulinę 
olimpiadą, bet tani sutruk
dė netikėtas susižeidimas 
futbolą žaidžiant. Mokyk
los vyresnybė sulaikė jį nuo 
vykimo. Jis pasižymėjo 

. taip pat. pinuose futbolo 
basębolo žaidėju eilėsę 
kitose sporto šakose.

' BANKIETAS
Nežiūrint, kad. bankioto, * . .

laikas pasitaikė nelabai pa- 
* togas, nes tą vakarą buvo 

aukštesnės mokyklos moks
lo metu, užbaigtuvės. Į ban- 
kietą prisirinko žmonią pil
na švetaiiiė. Banlrieto nuo
taika labai . graži ir rimta. 
Laike kalbu žmones užsilai
kė labai ramiai, kas Tetai 
pyksta tokiuose susirinki- 

. muose. Toks rantus ir rim
tas užsilaikyunas daro gar
bę mūsą lietuviams kitatau
čiu tarpe. Kitataučiai ste
bėjosi tokia gražia nuotai
ka ir rimtumu.

KALBĖTOJAI

Bankieto vedėju buvo Al
binas Miliauskas, stambūs 
Shenadorio biznierius, vie
nas iš savininką vadinamos 
ShenandoaĮi- Abattoir Pack? 
ing Co. Jis savo pareigą 
gerai atliko. Afąldą atkal
bėjo kun.. St. Dobiniš iš 
Sliamokin, Pa.

Pirmas iš kalbėtoją buvo 
miesto mayoras Juozas Sar- 
polis ^(Sepąuley), kurs pa
sveikino leitenantą . Rėmą 

•. . miesto vardu ir džiaugėsi, 
kad Sbenandoaii susilaukė 

’ pirmo jaunuolio baigusio 
tokią ailkštą mokyklą su.di
deliais pasižymėjimais rnbk- 

, sle ir įvairiose sporto sako:

ir 
ir

ser pagyrė Šv. -.Vardo drau
gi ją už surengimą šio poky
lio ir palinkėjo Įeit. Rėmui, 
tapti ne tik pulkininku, bet 
ir generolu.

.. /Vid ru< > ju kai bet o j p b 11 v< > ■ 
kun. Vincas- Brucktnann 
(vokietis). Jis pasakė la
bai rimtą kalbą, pagyrė lie
tuvius, ją gabumą ir sveiki
no įeit. Rėmą, linkėdamas 
jam pasiekti aukščiausias 
vietas kariškoje tarnyboje;

Kun. Kazys Klevinskas, 
iš Tamaąua,- Pa., kalbėjo 
lietuviškai,. sveikindamas J. 
Rimą, jo tėvus, pažymėda
mas, kad tokie lietuviai, 
kaip Rėmas, Sliarkey, But- 
ke. ir Gudmoūas ne tik gar
sina, bet ir garbingai aukš
tina ir kelia lietuviu vardą 
amerikiečiu tarpo.

Senatorius Siudenmeir 
išgyrė lietuvius ir pasi
džiaugė turįs progą dnly> 
vauti šianie pokylyje ir -as
meniškai pasveikinti įeit. 
Rėmą, jo. tėvus, .miestą ir 
Šv. Jurgio parapiją, iš kur 
J. R^’nas ■ paeina ir .kam 
gaTbęL'.eša,

Kalbėjo, nors ir trumpai 
mūsą klebonas kun. J. A. 
Karalius, sveikino Įeit. Rė
mą, jo tėvus, brolį, seserį ir 
1bįkėjo pasisekimo. atei tyje.

Šv. -Vardo draugija sutei- 
Lė leitenantai dovaną.
. Paskutiniu kalbėtoju bu
vo pats Įeit. J, Rėmas, kurs 
savo trumpoje kalboje dėko
jo visiems, o ypač Šv. Var
do draugi j a i už suren girną 
vakarienes ir už suteiktą 
jam garbę. P.-įsižadėjo, jog 
niekados neužmirš to poky
lio ir to, kad jis yra lietu
vis.

B.ankictas savo rimtumu 
suteikė šios apylinkes lietu
viams daug garbes, ameri- 
kiečią spauda labai plačiai, 
aprašė.

BIRUTES PARKE
4G E. CHUB.CH KB., ELKINS PAP.K, PA.

Liepos-July 4 d., 1933 m.
CHORAI, PANTOMIMAS, ŽAISLAI IR ŠOKIAI .

Du Orkeštraif —■ Pirma, nuo’ 10 vai. ryte iki 7 vai, vakare. 
Įžanga 35c.

EKTRA! EKTRA! EXTRA>
Antra 7 ypatų,, nuo 8 iki 12 . vai. nakties/.

. . Įžanga į Salę 25c.
Gerbiamieji Philadclpliijo^ ir Apylinkes Lietuviai ir Lietuvaites:— 

šiame išvažiavime dalyvaus U. LUKšlS ir trinks' Kr-nlainiLs 
Paveikslus su habb rekiu’daviinū visų, piknike esarivin Tie paveiks
lai bus rodomi Lietuvoje, taigi jūsų tėvai.bei gimii <"s netik matys 
jus, bet ir'jūsų kalbų girdės,.

Toliau gyvenantieji nuo hažnvėių, norintieji tr-resniu patogu
mų, -Įsudarykite 30 pašažieriu.. tai Ėvtrn-busaa bus p Austas; kokiu 
antrašu ir laiku norėsite. Bušų tikiefus įsigykite iš kailio

Taigi; visi Pliiladelphijos ir apylinkės Lietuviai m-paisant oro 
ar bus šilta ar šalta, lietus'ar giedra, (Naujame Birutės Parke, pa
sislėpsite nuo H e taus ir nuo kail ros').’ atvykite J .M istorinį išva
žiavimą ir parodykite savo, tėveliam< ir giminėms, laetnvoje, kaip 
Amerikoj ūefųviai gJ^rra^rTnfksnFnas..- T

Kviečia . Rengimo KOMITETAS, 
KELROTUŠl Važini»kife Rroad Street Sulnvnv iki- Loffra St-Uiom'iš ten 
imkite Bilsa fu užrašu IIolĮyuond .Nn. O h- vn7.iimki.ft> iki Jonklnton-a Komi, 
fęn išlipė eikite ]><> kaire 4 blokus. Automobiliai.4 važiuokle Broad Street 
tKonte (UI) 9d OgonĮž,.salrite.rToštuei j Choreli R. (RmuIp 73)' iki .T«n- 
kiiitown Rrl.

r? w—”WWi

Birželio 23 dieną, Ele 
Dobrovolskyte; kun., J. Č 
pakaičiu vyriausios. .sesort' 
dūkto, įstojo į ,šv. Kamilei ! 

ro vionitoliją, Chicago.

silankiiisius. Jaunimus tu
rės progą pasišokt, prie pui
kios muzikos,. Taigi, lietu
viai ir lietuvaitės, nepamir
škit minėtos dienos ir vie
tos. Prašome visus Pliila- 
doĮ pili jos ir apylinkės lietu
vius ir lietuves dalyvauti 
Šiaine jubiliejiniame pikni- 
,ke, kuris įvyks. Liepos-Ju
ly lt) dieną, Gedimino sod- 
m», Clievv’s Landing, N. j. 
Visi būsi te. maloniai priim
ti ir laiką linksmai pralei
site. • '

B i rželit >. 2G d. ^klebonas S 
kun. J., Čepiikūitis išvyko f -9 
Ovorlook atlikinėti metinei | 
kunigą rekolekcijas.

‘ • t • - • •

Sr. Kazimiero Parapijos 
J'iibiliejas. .

Jjiemct liepos. Ū) d.,, su

kanka Šv. Kazimiero para- ’ 
p.ijos 40 metą gyvaviino sip 
kak t ū ves ir drauge klebono 
kun. J. J. Kaulakio. kunigy
ste^, sukaktuvės. Toks įvy
kis yra iKųvaprastas ir retas, 
kuris turėtą atki'(’i])ti (tome 
ne tik šv, Kazimiero para
pijas, narią, bet visos Phi.la- 
(leli)hijos lictuviiĮ, nes iš 
pradžios buvo, tiktai viena 
pai'apija ir vienas klebonas 
visoj. Pliiiadtdphijoj; Tai
gi, Philadelphijos lietuviai 
rengiasi iškilmingai tas ste. 
kakt ii ves šą -esi i.__ Šy. Kaži -
iniero parapijiečiai džiau
giasi sulaukę savo parapi
jos ir savo klebono 40 me
tą sukaktiivią. Parapijos 
organizatoriai gaji dži-augtis 
savo darvo vaisiais, turėda
mi parapiją ir puikią mūro 
bažnyčią, kuri yra gražiau
sia šioji’diocezijoje taip lie
tuvi ii bažnyčią. . Iškilmes 
paminėjimui tų dviejų su
kaktuvių tęsis per. kai kurį 
laiką. Iškilmingas bažnyti
nis sukaktuvių apvaikščin- 
jinuis įvyks kada nors ru
denyje,. nes vasaros laiko 
nėra taip patogu ir nialonu 
l.aikdi ilgas pamaldas baž
nyčioje. Taipgi nėra pato
gu suruošti puotą vasaros 
laike salėje. Taigi, tie du 
dalykai buvo atidėti.iki. ru
dens.' Vienok,, liepos 1G d. 
per sumą bus atlaikytos 
trumpos pamaldos toms iš
kilmėms. O po pietą, Go- 
(limino sodne, Chė\v’s Lan
ding, N. J., Įvyks, didelis, 
jubiliejinis piknikas, į kurį 
yra. užkviėst i į m ra į )i jos ve
teranai., tai yra seniausi šio 
miesto lietuviai gyvonthjai 
— šen e] i ai, kuri e 40 metą, 
atgal sutvėrė Šv. Kazimiero 
parapiją. Taipgi yra už
kviesti visi parapijos na
riai, draugijos, lietuvią klu
bai1 ir bendra visuomenė. 

Į Jubiliejaus paminėjimo 
piknikui daug dirba parar 
pijiečią jubiliejaus komite
tas, kuris rūpinasi, kad visi 
atvažiavo į pikniką ‘būtą ap
rūpinti geriausiu patarnavi
mu. Prie šio pikniko ren
giasi, seni ir jauni, nes ten 
visi smagiai- ..praleis laiką. 
Bus daug ■ įdomumo ir įvai
rumo. Tą dieną parapijos 
veteranai seneliai bus viešai 
pagerbti. Bus prakalbu. 
Parapijos choras prisidės 
dainomis, kurios sužavės at-

7>f ir Aš.

■* 
. Birželio 27 d. kun. J. Ha- 1 

laburda išvyko į (Jhicagtą 
Šv. Kryžiaus ligoninę*. kilt 
kai kun laiką , pabus šavo/5 
sveikai ai sustiprinti. 5

šv. Andriejaus parapijoj 
birželio 23 d’, 8 vai. vakaro 
Įvyki) mokyklos mokslo" Ine
tą užbaigimas iir diplomų iš
dalinimas. Programa buvo 
labai. įvairi ir graži. Ypa- 
1 i ngai vi ši geroj < >s.i esi rados 
i ši luoši iriu.
__ Atidarant vakarą, klebo
nas kum J. Čepakaitis pa
sako t lakamą prakalbą, ku
rio,ju jis ragino baigusius 
•mokyklą ir atsilankiusnis 
prie morališkos drąsos,, ku
lią parodo Apaštalai ir 
šventieji ir kurios ypač šio
mis dienomis, pasaulis rei
kalingas.

Už pasižymėjimą . inoky- 
nesi dovanas .gavo: 8 sky
riaus — K. Danielius ir O. 
Budryte — jiems American 
Legion modalius su paliudi
jimu Įteikė vietinis Ameri
can Legion kapitonas ir 
pro f. J. Gudavičius; 7-fo 
skyriaus — J; Sakaite; G-to 
A. Adomaitis; 5-to — L. 
Danieliūtė; 4-to ’ — . E. 
(įruoštas; 3-čio — V. Bud
riui ė; 2-ro — R. Muizaite 
ir i-nio — E, Raman i s.

D. L. K, Keistučio Draugijas •< 
JIBILEJINIS ?

PIKNIKAS. 1
Nedėlioję, Liepos-July 2 d., 1933

Savam Darže • • • ’ 
OAKLAND GROVE DARŽE ,

East Dedham, Mass. r 3 
: Šis Piknikas rengiamas pairti-' ^ 
net i 25 metų. Draugijos Jubileu" 
jų!. Šiais jubilejiniais metais ~': 
JJrauglfSL priiiniu —naujus—narni#- 
nuo 18 iki 5(1 metą už. PUSĘ ĮS
TOJIMO; Tad šiame piknike bus 
proga suvažiavusiems - lietuviams , 
netik gerai pasilinksminti, bet sy- j 
kiu ir prisirašyti į Draugiją, ku- 1 
ri netik skaitlinga, •nariajš.«ir I
t Inga . finansais, bet sykiu turi iiĮ •< 
gražų daržą, kuriame šis pileni* 
kas įvyks. Kiekvienas nary#* 
Draugijoje: moka po 50c. mene^ 
kinių mokesčių; . Užtai gauna li
goje pašalpos $7.00 .savaitėj ir 
$200.00 pomirtines. Narini mi
rus jeigu lieka našlaičiai, tat 
Draugija juos gjoboja. Apsau
gojimui savęs ir savo šeimynoj. 
kiekvieno lietuvio privalumas ta-, 
pti šios Draugijos nariu.

Piknikas rengiamas su dijejia 
sporto programų kuriame at.siŽy* 
mvję gaus dovanas. Taipgi- buS 
geri muzikantai, o valgių -ir gėr 
rimų tai kiek kuris norės. Visi 
dalyvaukime šiame’ pikniko, • ku- 
r i.a m p j spū < l i n ga i ir Ii n ksin ai 1 ai- ‘ 
kų praleisimo. Prasidės 1U vai;
ryte. ' ’ .

Dr-ios Metinis Piknikas ?
įvyks Liepas-July 4 d. k?
Toje Pačioje Vietoje,ę

' Oakland Grove
. Bus geras programas, muzika, 
ir visokie’ pasilinksminimai. Kvie?" 
eiamo visus dalyvauti ir linksmai-■ 
laikų praleisti. t

Rengimo. Komitetas.,

Payorhlm ės

Birželio 22 d. vakare Bal
čiumi šeimyna savo namuo
se surengė vakarienę pageri 
bimiri savo.- dukters. Teklės 
ir. jos drauges Elenos Pu- 
pifites, kurios užbaigė kata
likišką higli sdiool. Vaka
rienėj dalyvavo daug gimi
nių, ir drauou. Atsilankė 
kuli. A. J. Al.-niskas. Vaka
rienė, buvo slcni ir visi lin
ksmai laiką pndeido.' Rei
kia paž;vmėti. kad Teklė 
Balčiūnaitė yra Sodalieri.ii 
pirmininkė, b Elena Pupiū- 
tė vici’-pirmininkė.

V (staras

Birželio- 19 d., su iškil
mingomis. šv. Mišiomis įvy
kt.) Marijonos. Ša rj a kiūtė.s- su 
Alberį Ne\vall jungtuvės. 
Šv*.Mišias laike ir moterys
tės sakramentą suteikė jau
navedžio brolis kuii. F. Ne- 
Ayall, misijanierius kunigas.' 
Bažnyčia buvo pilnute pri
sirinkusi ii giminiiĮ ir drau
gai. Po mišią visi susirin
ko į Šv. Kazimierą mokyk
los svetainę, kurioj buvo su
taisyti skanūs pietūs. Buvo 
titsilanke į šias vestuves' 
svetimtaučiu kunigą; taipo
gi ir mūsą klebonas. Tūla
me pažymėti, kad. Atari joną 
Šarki lutė buvo pirmininke 
Sodai iečių draugijos keli 
metai atgal. Daug, pasidar
bavus šiai draugijai.

Šios vestuvės buvo vienos 

iŠ gražiausią Šv.; Kazimiero 

parapijoj; Linkime j.aūna- 

vedžianis linksmo gą^veninu> 

inoteiystėje.

ir m corpore ėjo prie Šv. 
[Komunijos.,. .Mišias, vaikui 
intencija atlaikė . klebonas 
kun. J. J. Kaulakis ir pase
kė vaikučiams gražu pa
mokslą.. Po Mišią vaiku
čiai išsiskirstė, pilni džiaug
smo, kad pasibaigė sunkūs 
mokslo metai.

S ešerys Ką zi ni i < Ti et ės a - 
’tosfogaiija Vilią . Jnso |)li. 
Mario, Ncwtown,. Pa.

'Maldos ApasltAfirinio 
D rati (f i jos. 8 veide

Birželio 23 d., minėta de
ja apvaikščiojo Viešpaties 
J čzaus Š i rdies š ven t e, V i eš- 
paties Jėzaus Širdies alto; 
rius buvo gražiai išpuoštas 
žvakėmis, lemputėmis i? gė
lėmis. Visos narės dalyva
vo Šv. Mišiose ir ėjo prie 
Šv. Koiimnijus.'. Šy'. Mišias 
atlaike kun. A,, j. Alaiiskas 
ir pasako pamokslą, pritai
kintą tai šventei.

Turimo čia pažynieti, .kad 
kun. A. J.. Alauskas yra. -di
delis darbuotojas ir didis, 
pamokslininkas mūs ątarp-e. 
Tikimės, kad jo pamoki
nanti pamokslai praskam
bės-po visą koloniją. Šv.. 
Kazimiero parapija turėtu, 
laiki’ti sau garbe, turėdama 
tokį jamią ir žymą .pamoks
lininką. ir veikėją. Dieve 
Jums padėk!

S.od  ėdi erių Susirinkimas

. Birželio 20 d., tiiojaus. po 
bažnytiniu pamaldų, įvyko 
Sodalįeęią susirinkimas mo
kyklos salėje. Susirinkimą 
atidarė, su malda dvasios 
vadas kun. A. J. Alauskas. 
Protokolas iŠ pereito susi-, 
rinki mo. ir. finansų raportas 
buvo vienbalsiai priimti. I- 
n-ešimąs turėti išvažiavimą į 
AVildivood, N. J,, rugpiūčio 
5 d. buvo vienbalsiai, pa
remtas. Taigi Sodalietčs 
su nekantrumu Jaukia tos 
malonios dienos, kada įvyks 
ją išvažiavimas į pamares.

Per 'susirinkimą Sodalie- 
tos pasveikino savo drauges 
nares Teklę Balčiūnaite, EI. 
PiĮpiūtę ir Matildą šintku- 
liaitę už pasekmingą užhai 
giliuj katalikiškos II i g h 
SehooL

St. Joseph Iligh School 
baigė K. Stadėlninkas ir J. 
Darinis, Catholic,Iligh— P., 
Šokas ir E. Vilkus.

Kiekviename vyno stiklė, 
yra velniukas.
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Į Padaryk Tą Dažymo Darbą į
Su “All-Dutch Boy”

Į Del ilgo laikymo viršaus darbo |
Į Vartok Dutcli Boy Ali-Purpose Soft Pašte j
f Wlnte-lea>d, Dutch Boy Linseed OĮ1, Buteli Boy j 
Į Color-in-Oil and Buteli-B(>y Liąuid Drier. . | 
| 4 Del gražąąs iiumazgojančio vidaus darbo | 
| vartok Dutch Boy All-Pūrpose Soft P a g, t e j 

Withe-lead, Dutch Boy Wall •/Pri- I 
mer, Dutch Boy Flatting Oil and į 
Dutch Boy Col’drs-in-Oįl. |

Mes parduodame’'Buteli Boy Pro- | 
Lt. dūktus dėlto, kad jie “lieka piirduo- f 
“ * tais.”

Pirk “tuos padirbimus” čionais.

UN1?ERSITY HARDWARE CO
1147 Uambridge St., Cambridge, Mass.

Savininkas J. H. Snapkauskaš 
Tel. Porter 0755

DUTCH
BOY

h
A

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA

Liepos July 8 dieną j Rugpjūčio-Augusi 5 diena
S,S. “FREDERIK VIII” į S;S. ‘‘UNITED STATES’’

Visais- keliones reikalai* kreipkite’,s tunjnns asnionkskai'
' • arba rastu į

r ... A W E SS O N & CO., .
319 E.‘14tl| Street, New York, N. Y.. ’

.. arba \

Scandinavian-American Line

PHILADELPHIA, PA.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

, Parapijos.'SIdkyltta
. 7 . tPzsibpiye

Pereitą, penktadienį para
pijos mokykla, vedama sc- 
šeriį Kažinucą’iečiu; užsidū
rė. Ryte visi mokyklos vai
kučiu dalyvavo Šv. Mišiose

- PIRMOJI VASAROS JUNGTINE
LIETUVIŲ-LATVIŲ
EKSKURSUA

Į Klaipėdos ir Liepojaus uostus tik su vienu persedimu 
iš laivo į laivą Kopenhagoj.

RENGIA ŽYMUS EKSKURSIJŲ ORGANIZATORIUS 
IR EKSPERTAS A. VESONAŠ,

Scandinavų- Amerikos Linijos Laivais iš New Yorko

LIETUVOS nnKTMRŲ DR-JO3 
PO GLOBk MOTINOS tV6.

’irmfnlnkč — Eva Markslenė,
.625 E, Sth-St, So. Boston, Masu. 

V'ice-plrinlnlnkfl— Ono Slaurlou?.
443 E. 7th St, So. Boston, Naša 
Tek So; Boston 8422-11

Prot. Rašt — BrouįJ CjunienG,
20 Gould St, \Vest Ro.vbury, Mnss.
Tel. Parkwriy 1S04AV

Fln. RnSt — Marjona Merkontnti
83 Nnvarre St, Rosllndale, Klase.

Tol,- Durkyray 0658-W .
iždininke — Oną StanluIlutC

105 Weat 6th Št, So. Boston, Mum 
TvarkdarS — Ona Mizgi rdienS

' 1512 ColumblM Rd„ So. Boston, Narni.
. Kasos Globėja ~ Ė> JanuMonlenC

1426 Colųinbln Rd., So, Boston. Masu 
Draugija savo suairlnktnms įniko kas

antrą utamlnką kHkvle.no menesio.
7:8Q vai. vakaro, pobnŽnytinM are- 
tainSJ.

Vlaate drnngljoa rolkalatš kreipkite 
pM protokolų raJUninkf.

s « 
iv. JONO EV. BL. P Ai ALPINA ■

DRUJOS VALDYBA
Pirm. — J. Potruuskas,. ‘

. 24 Thomas Park. So. BoBton, Miun. 
Vica-pirnĖ—V. Medonls,

1430 Golttiubla Rd., S. Boston, Mm 
Prot Ra8tiniuk|i«— J. GUnockfs

5 ThotHM ParK. So, Boston, KIm 
Fln. RaSlinkikas — M. SeikU .

256 E. Ninth St, Sfc Boston, Mm 
Ifdlnlnka? — A. NaiRinGhu

885 Ę. Bromh'vjiy, So. Boston, Mm, 
Maršalka -? j. Zalkls

7 IVlnflekl St, So, Boston. Mm 
Draugija laiko sUfdrinklhiiB ka* , 

■ nwir>hll<*n}. kiekvieno 2 vH 
po-plotų. Parapijos siUių, 402 H 
St, So.. Boston, Mm

Profeatoi'ahii, blnnlerlal pmtriohliv 
kai, kurie skelbpuit “Darbininke?' UkS . 
rtU verti Skaitytojų paramos. ~ 

VI3I garsinkite “Darbininko."

iiiiiinnii.il
kHkvle.no


ctedieius, “bti^elio 3Č, 1933

DAflBiriIJ<KAS
' v(Th« Worker)
pablisliod cvcry Tnesday and Friday esept Holidays such as < f 

» Year, Good Friday, Memorial Day, Indepcndence Day, J 
Labor Day, Thanksgįvmg and .ChristmaS -1

MUKT JOSEPH’S LITHUANIAN b. 0. ASSO0IATIOM OF LĄB0B
Mmad u taond-daM matter Sept 12,1915Jhe pert pfllc* at Boaton, Mas*. ? 

: *■ . ęmderthe Act J

BjĮdllDg at apatiai rate of ©ortage proridad for In 8*ctlon 1196
. Actof October8,1917, aathorteed onJuly 12,1918

PRENUMERATOS KAINA: 
Apierlkoja matam* ........ •... .*4.00 
Dtsleny metama ............. . * .*5.00 
Vieš* kart aavaltOje metama... .*2.00
Užsieny 1 kart savaitėj* metami. .*2.50

ĮSveikata^Braiigus Tur tas’
KĄ DARYT KAI SAULĖ 

ŽMOGŲ PERKAITINĄ

r 8UBS0RIPTI0N RATES:
iįitanMttę yearly .*4.00
pffcMten ywly.........,. . ? r. .*5.00 
UpiteMstle once per week yearly. .*2.00 
Lyoeiten teic* per w*ek yearly.,.,*2.50 
f DARBININKAS ‘ .

TOST BR0ADWĄY ' SOUTH B0ŠT0N, MASS.
t ' TĘLEPtiONE SOUTH BOSTON 0620
fe’ • • • f '

' BOLŠEV IK AI IR N U O-
Į SAVYBĘ

f7 Komunistai nepripažįsta 
I nuosavybes kitiems, bet sau 

norėtų viską pasigriebti. 
**Kas tavo, tai mano, o kas 
mano — tai ne tavo daly- 
kas,”—Jai komunistų pjan- 
cipas. Žinoma, paėmus kaip

Į Y jis skamba, toks principas 
] labai kvailai atrodo, taigi 
t komunistai jį padailiną ši- 

taip : “kas . tavo, tai yisuo- 
p m^nės.” .Visuomenės var- 

du jie,, žinoma, . supranta 
jį darbininkus. Bet ar už- 
Jc grobtasis bolševilui turtas 
į* tenka darbininkams? Jei 

jis tektų, tai Rusijos darbi- 
k mnlcams nereikėtų badauti, 

nes komisarai prisiplėšė 
tiek turto, kad jo būtų užte

ikę atstatydinti Rusijai ii* ją 
g' maitinti. Bet išplėštas ca- 
p- riį) kapitalistų ir cerkvių 
!į. turtas ėjo kur kitur. Štai 
į vienas tik mažas pavyzdys.
I- Kad komisaras Jankiel 
& Jurovskij sušaudė carą Ni- 
ik kalojų II ir jo šeimyną, tai 
L jam teko, daug daiktui ir 
fcVbraaigenybių, kurias pas.ida- 

..R lino su centro komisaru ša-
§ • ja Gološčekinu.. Savo kuy- 

gojo “Ubijstvo carskoj 
' semji” (caro* šeimos nužu-

į dymąs) rusų advokatas N,.
S Sįokolov štai ką sako: 
g “Balandžio menesį 1919 
I - m. Admirolo (Kolčako) te-, 
g., ritorijoj darbavosi slapia 

.llolševikų orgąnizącija.' Ji
K-buvo atidengta. Tos orga- 
B nizacijos dalyvis, raudona-, 
r . sis karininkas Loginov, nia- 
fc iio tardotnąs, parodė, kad 
l a 1918 m. lapkričio mėn. jis i 

į‘ Jcelįąvo į Maskvą organiza- 
į ei jos reikalais. Su juo va- 
Į žiavn bolševilve — gydytoja 
į Golubeva ir jos civilinis vy- 
| ras, . kažkoks darbininkas. 
J Prieš . eidama gult vienam 
š” bute Maskvoj, Loginov pa- 
* prašė Golubevos paskolinti 

; i jam pagalvę (padiišką), nes 
savo neturėjo. Ji atsakė

» negalintines su ja yra jos 
R vyras ir prie to pridūrė, 

kad viena jos pagalvė yra
R “istoriška.” . Loginov, su- 
®. sidomėjęs,. prašė jos paaiš- 

. kiiifi ką tai reiškia.. Tada
W P’asak^kad tą “istoriška-, 

pagalvę davęs jai. Go-
® loščekinas iš kitų daiktų ca- 

ro. šeimos. Taip, pat Kolu- 
bęya pareiškė, kad ji gavusi

. jg nuą Gološčekino ir caro šei- 
fil mai, priklausančius batu-

.. Jį)^ąkd,:kad gauti 
g' ką nors iš caro daiktų yra 
S .labai sunkti ir reikią turėti .dėlto,

r B Gol()Ščokiiią “protekci- 
•II ' . - . . -

sėtoji ” psl. 193—194).
Toj pačioj knygoj (psl. 

236) pasąkojąnia toliau.: •
Ant rytojaus, po caro už

mušimo ‘ ‘ J urovskij.., atsi
kėlė 9. vaj^ i r at e jo j komen
danto kambarį, kur jau bu
vo sovietų apskričio viršyhv 
Bielobrodov, komisaras Go-.. 
leščekių ir Ivan Aiidreevič 
Starkov, tų dieną laikęs sar
gybą. . Visuose kambariuose 
buvo didelė netvarka: daik
tai išmėtyti, klipata! ir .če
modanai atvožti; ant visų 
stalų buvo prikrauta krūvos 
auksinių ir sidabrinių daik
tui. Ten taip pat buvo ir 
kitos b raugtai, v bes atontos

Vidimuišary saulės spin
duliai karršti, ypač vidudie
nyje jie yra stiprūs. Tada 
pavojinga yra vaikščioti be 
skrybėlės, ypač tiems, kurių 
plaukai ant galvos yra reti.

Kai nuo saulės spindulių 
žmogus perkaista, jis alpsta 
ir griūva aut žemės. Ii* jei 
kiti jo negelbės, tai nelai
mingasis gali numirti/ O 
jei ir.stengsis gelbėti, bet 

nežinos kaip, tai nelaimin
gajam padalys daugiau ža
los, nei gero. . -

Saulės, pritrinktąjį reik 
šiaip gelbėti:, apalpusį skiv- 
biai. nunešti į pavėsį.. Pa- 
gtildyti aukštielninkų ir nu
imti visus drabužius, nuo ka-

•ki<>, nuo krūtinės ir juos
mens. Atliuosuoti visus 
raikščius,, kad nevaržytų 
kraujo cirkuliacijos. Ant

galvos ir smilkiniu uždėti 
ledų, tąipgi ledu apdėti‘ran
kas ir visą kūną. Su didė
liu ledo gabalu palengva 
trinti jo š? nikaulius i r nu
garkaulį. Jei arti rauda
si vanduo, tai nuolatos pil
ti .ant kūno šalto vandens., 
Gerai yra prikišus arti no
sies laikyti skudurų- prnnir- 
kytą amanijojev Jei po ran
ka randasi ‘koxygen tank,” 
p ridėti prie i ipsies * ‘ oksigv- 
no” vamzdį ir iš lėto leisti 
tą gaivinančią, dują. Sykiu 
riek išilgai, trinti kojas ir 
rankaSj kad kraujas geriau 
gyslomis tekėtu ir kad šir- 
dis nedusto:ii plakusi. Taip 
reik daryti i R i atvyks gydy
tojas arba anibulansas. Po 
suteiktos pirmosios pagal- 
Los; ligonį tiiijjTreitcvežti r 
ligoninę.

Bet, štai, mieli skaityto
jai, atminkite ko nereikią
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daryti. Nereikią saules pri
trenktąjį mušti, purtyti ir 
smarlviai braukyti. Nerei
kia • .nelaimingajam duoti’ 
vandens gerti, į burną snap
so ar kitokių stimulantų 
pilti. Nereikia leisti žiop
liams ratu nelaimingąjį ap
stojus žiopsoti,mes apalpu
siam reik kuo . daugiausia 
tyro oro ir gaivinančio vėje
lio. -

Saulės. pritreųkimas, nėra 
paprastas apalpimas. Kiek
vieną. saulės pritrenktą, po 
piinuosios pagalbos, reik 
skubiai vežti į ligoninę; Jei 
saulės pritrenktasis nesu
lauks tinkamos inedikalėsj 
pagalbos, ypač kai saulės 
pritrcnkiinas yra smaugian-

PASISTATĖ KAR- / 
. . TUVES

t

d>nią -— brastelei, žiedai, 
laikrodžiai. Tuos brangius 
daiktus sukrovė į dvi dėžes, 
atneštas iš. karietos.”

Tie daiktai teko komisa
rams, kurie paskui šį-tą da
lydavo. savo ištikimiems pa
kalikams pagal jų pasitar- 
hąvimą
kaip ana “istoriška” pagal-

ir “protekciją,

Pranas E, Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
1932 METAIS

Iš. visų jūrų, Baltijos jū
ra turi mažiausia druskos, 
vos 7 nuošimčius, kuomet 
Šiaurės jūra turi 3.5 nuoš- 
B alt i j < is jū r oii supi auk i a 
daugiau 200 upių, todėl jos 
vanduo nelabai sūrus ir ma
lonus maudytis. 1

Pabuvę Baltijoje apie 20 
minučių, bėgiojom . keletą 
minučių prie jūros ir pas
kui gulėjome Palangos žolė
mis apaugusiose kopose. 
Man kapitonas išaiškino, 
kaip. Falangos pajūris yra 
padalintas į tris dalis. Prie 
Birutės kalno maudos visiš
kai nuogį vyrai, priė Tiške
vičiaus tilto inaudos nuogos 
moterys, o tarpo nuogųjų 
maudos bendrai su kostiu
mais yyraij moterys ir vai
kai.. Vasarotojai maudos 
tik ryte, o po pietų, jie ma
no, kad nesveika maudytis1''

Bet nė viską suskubo k‘o- 
inisarai išsiveži. . Daug ca
ro šeimos daiktų buvo pas
kui atrasta pas Imlšcvikų 
sargybinius: Let e m i n ą, 
Mcdviede.vą, Starkovą, Ly- 
lovą — viso 218 visokių 
daiktų, pradėjus nuo. maž
možių ir baigiant, auksiniais 
žiedais ir brilijautais.

Taip bolševikai pasielgė
su caro turtu. Bet jie ne 
vienų tik Caro šeimą nužu
dė. Laidojant čekos pirmi
ninką Džieržvnski, vienas 
kalbėtojas -^-komisaras pa
brėžė kaipo ypatingą na- 
bašninko nuopelną, kad jis 
nužudė 1,956,650 “revoliuci
jos priešų!” Be abejonės’,' 
tarpe tų “revoliucijos, prie- 
šiy'buvo daug dai-bininkii ir 
neturtingų inteligentų — 
buržujų, bet ten. yra buvę 
Įr daugelis turtuolių; kurių 
nuosavybę komisarai konfi
skavo. Kur tie turtai? Ko
dėl Rusijos darbininkai ba
dauja? Atsakymas aiškus.: 
dėlto, kad bolševikų komisa
rai negrąžino jų visuomenei, 
kuriai, anot jų, ..tie turtai 
priklauso, bet pasiėmė sau. 
Tie faktai privalo būt žino
mi ^Laisvei,” kitaip ji ne
turi teises vadintis komu- 
ni.st ų .organu. J i taipgi tu
rėtų susivokti, kad tie . fak
tai yra žinomi ii' kitiems, ir 

rašydama, ką nors 
nuosavybes klausimu, ji 

(“Ubijstvo carskoj privalėtų tai daryti.su dicle^

le atodaira, vadinasi, gerai 
apsižiūrėti, ar patys komi
sarai nelaužo savo skelbia
mųjų principų. Bet “Lais
vė,” su nekalta nesusipratė
lio mina, štai kaip pasisako 
Bažnyčios nuosavybės klau
simu:

41 Bažnyčių nesviet i š k. i 
turtai, kurie suteikia progą 
kunigams poniškai gyventi 
ir engti darbininkus, turėtų 
būt paimti į visuomenės 
rankąs.”

Kodėl gi ne apvertus ar
gumentą kitu galu ir liepa1- 
sakius.taip: “Carų, cerkvių, 
bažnyčių ir Rusijos turtuo
lių nesvietišld lobiai, bolše
vikų. užgrobti,, kurie, sutei
kia progos komisarams po
niškai gyventi ir engti dar
bininkus, turėtų.- būt paimti 
į visuomenes;• rankas?”

Kai. ponai komisarai išris 
šitą klausimą ir atsileis su 

■ nuskliaustais.'.ir užviltais 
' Rusijos darbininkais, tai ta

da galėsimo su jais pakal
bėti. ir apie bažnyčių nuosa
vybę. . K.

ir visi slenka i pušyną klau
syti gusarų orkestro.

Neužilgo sugrįžome į 
“Gintaro” vilą. Sukvietėin 
visus vilos svečius ir pada
rėme keletą nuotraukų,. Pa
skui grįžau pietauti Jūrai- 

!tęs viloje. Po pietų pradė- 
’.jo lietus lyti, todėl iiąsiten- 
kinau rašyti laikš.us ir at
virutės savo draugams ame
rikiečiams, labai teisingai 
girdamas Palan g o s p a- 
jiirį. Atėjo mintis gal
von ištyrinėti, kas yra po
nas Maggio iš Pemisylva- 
nia, kuris gyveno 15-tame 

kambaryje. Paaiškėjo, kad 
Maggio jau prieš kurį laiką 
šį kambarį apleido. Duris 
atidarė labai graži ir sim
patiška Amerikos lietuvaitė, 
Ona Ramanauskaite, i š 
Pittston, Pa. Ji nusiskun
dė apie “vilos kai kuriuos 
trukumus. Jau ji kelias 
dienas šiame kambaryje gy
veno, bet jos vardo ant. len-. 
teles tarnaitė dar nesurado, 
laiko parašyti. Mes turėjo
me labai, tikrą džiaugsmą 
netikėtai susipažinti ir kal
bėti apie Ameriką ir kriti
kuoti Europą. Man but’o 
įdomu žinoti, kaip pakliuvo 
panelė' Ramanauskaitė Lie
tuvon. Užėjus Amerikoje 
nedarbui, jos tėvas atvyko 
Lietuvon ir nusi])irko na
mus KyJiartuost1. Jo žmo
na ir vaikai nenorėjo. Ame
rikos apleisti. Jam pasise
kė tik vieną dirivlerį atvež
ti Lietuvon. . Dabar ši jo 
duktė,. Ona, Lietuva nepa
tenkinta ir labai norėtų grį
žti Amerikon prie motinos 
ir sesučių. Bet tėvas nega
li apleisti- namo ir nenori 
vi(?nų vienas pasilikti Lietu
voje. Todėl jis ])asiuntė sa
voOną Palangoii šusipažin
ti su turtingesni.lis Lietuvos 
piliečiais, pasidžiaugti • gam
ta ir. phmyleti labiau Lietu
vą,' .

(Bus daugiau)

tai žmogus gali uuimi-ti. Be 
to, beveik po kiekvieno sau
les pritrenkime, ž m b g u s 
gauną smegenų )>lėvolių už
degimą (meniugi.tis), kas y- 
ra . žmogaus gyvybei ir svei
katai labai pavojinga. Kiti, 
išsigelbėję nuo mirties, kar
tais gauna proto pamišimą, 
kitiems baisiai galvą sopa, 
beveik kasdien, kiti patam- 
pa baisūs,.pikčiurnos. Tai
gi tinkamas gydymas po to
kio .n(‘laimingo atsitikimo y- 
ra būtinas.

Vidurvasary, kad išveng
ti saulės pritrenkimo, reik 
vengti karštų saulės spindu
lių, ypač vidudieny reik ieš
koti tinkamo pavėsio.

Dr. Al, RacfcuS'

Kada žydai buvo išvaryti 
į Babilono nelaisvę,, kara
lius Assuėras turėjo minis- 
torių pirmininką Amaną. 
J ausdamas savo' galybę, A- 
mahas buvo netik pilnas 
puikybės, bet ir labai žiau
rus. Jis išleidė įsakymą, 
kad visi žydai, jį sutikę 
klauptus! ant kelių. '

Vienas žydas . Mardokie- 
jus, karalienės Esteros glo
bėjas, prieš Amaną nesi- 

leK] klaupė. Tada ministeris 
taip supyko, kad pasiryžo 
visus žydus išžudyti. Jis 
tiek pasitikėjo karaliaus 
])alankn-pm, kad drąsiai ■pa-- 
sitikėjo gauti iš karaliaus 
įsakymą visus žydus išžudy
ti. Labiausiai Amanas ne- 
apk-entė .Mardolciejaųs, ku
ris nesi klaupdavo prieš jį. 
Ir jis liepė ties, savo namais 
l)asfatyti didelės kartuves.

Tačiau, piktų žmonių su
manumai ir Dievo Apveiz- 
dos keliai dažnai yra skir
tingi. Ir čia atsitiko, kad 
vieiią naktį karalius Assu-

• “Ąmauai, ..dabai’ eik ir 
viską, ką shkei, padaryk žy
dui. Mardoldejui?’

Nuliūdo nunistoris. Bet 
išeities nebuvo. Karaliaus 
įsakymas turį būti išpildy
tas. . '
.. Labai piktas , ir nuliūdęs 
grįžo namo Amąuas, išpil
dęs karaliaus įsakymą. Tuo 
gi' tarpu karalienė Estera 
išpasakojo karaliui visą A- 
mano piktybę, visus jo blo
gus darbus ir žiaurumą. Ka
ralius didžiai užsirūstino iš
girdęs apie tokį mini storio 
nedorumą; '

Karalius išėjo j sodą pa
sivaikščiot i. Žiūri ij* mato, 
Jūulkprin.-Amano- namu uto- —- 
vi. naujai, pastatytos kartų- 
\ės. Pašaukė kareivius ir 
jiems tarė: . : '

“ Pakarkite ant“ anii kartu
vių ministerį Amaną. ’ ’

Ir taip žuyo Amanas kar
tuvėse, kurias buvo pasta
tęs nekalt am žmogui.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENĖS VADAMS

ZALETSKŲ DOVANA 
SPORTININKAMS

P. ])< Fr. ir D. Žaletskai, 
žinomi Bostono .laidojimo 
įstaigos savininkai, paauko
jo gražią taurę, kuri bus į- 
teikta Watcrbury-Nonvood 
baseball žaidimo. laimėj tįsi ai 
komandai.

Waterbury baseball ko
manda žais prieš Norwood 
baseball komandą Lietuvių 
Dienoje, Liepos 4-tą dieną, 
Thompson, Conn. Šios įdo
mios rungtynės prasidės 1 
valandą po pietų Lietuvių 
Kolegijos sporto aikštėje.

EEMKIMESAVUdSIUS~
Mes ypatingai raginame 

remti tuos biznierius ir pro
fesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke.”

migti, paliepė skaityti jam 
valstybės istoriją. Skaity
tojas kai]) tik pataikė skai
tyti aprašymą, kad kartą, 
karo laike, žydas Murdo Įdė
jus išgelbėjęs karaliaus gy
vybę.

“0 ar buvo Mardokiejni 
už tai atlyginta?” paklausė 
karalius.

“Nebuvo, šviesi ausis. ka- 
rali au, ” at sakė ska it y t < > j as.

Ir štai, netikėtai tuo tar
pu atėjo pas karalių jo mi
nisteris Amanas.

“Klausyk-j ; Amarai,” 
klausė karalius, “ką reikia 
padaryti žmogių, kurį kara
lius nori pagerbti?”

Ministeris manydamas-, 
kad karalius mano jį pager
bti, tarė:

“Karaliau, reikia tokį 
žmogų apvilkti karališkais 
rūbais, ant galvos uždėti ka
raliaus vainiką, užsodinti 
ant gražiausio arklio, ve
džioti per miesto gatves ir 
šaukti: “Šitas žmogus yra 
karai iaus gerbi amas. ’’'

Išklausęs tai karalius da
vė ministeriui įsakymą.

Amerikos Lietuvių Kala- . 
ikų Studentų Organižąęi- 

jos Centro Valdyba nuošir
džiai kreipiasi į visus mūsų ‘ 
katalikiškųjų parapijų kle- 
lonusj -kųpigus,. seseris, mo- 

' rytojus ir apskritai į visus . 
musų lietuviškos katalikiš
kos visuomenės vadus, viso- . 
se lietuvių Amerikos kolo- 
ni jose, prašydama dabar su
organizuoti, visą .mokslą 
einantį jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa
rapijinių inokyklų baigian
čią moksleiviją ir visus auk
štųjų mokyklų.studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Centro pir- - 
inininką — John Č. Morkū
nas, 253 Berlin St., Roches- 
ter, N.. Y. ’

Amerikos Lietinių Kata
likų Studentų Organizacijos

Dvasios Vadas
K'im. Joną# J. Krivis, 
Pirmininkas — 
Jonas Č. Morkūnas.

Važiuokime Dainuodami
Kad mes pirkom traukiniui kortelę 
Hujnokėjotn pusantro rublelio, 
Sumokėjom Įiusantro rublelio; ‘

Ir atėjo ketvirta, dienelė __
Ir susėdom mes į traukinėlį,
Ir susėdom mes į traukinėlį;... . ’ 

Privažiavę Norwo()d<) niiesulį, 
‘Mes painisiin brolelių būrelį, 
Mes. paitnshn brolelių būrelį...

Štai važiuojam į Thoinįisono šalį .
Pamatyti ką Lietuviai gali, .

. Pamatyti ką Lietuviai gali....
Puška; Irata, laukus, tolį rija
‘‘ Specialis’’ neria. kū r. Alaviją,
9‘Specialis” lįėria kur Marija.;.

(Speciale keliones daina, važiuojant “specialiu; Irau , . • . ■ .M T, j • • • • . • ••• ‘ A .. 1Į.; 1 :

r/ •

(Speciale keliones dailia, važiuojant “specialiu: trau-įU’ 
kiniu, iš Bostono-į pirmą Naujosios Anglijos Lietuvių
Dieną, Thompson, Comi.. Ją galima dainuoti. dainos. 
“Kad aš jojau per žalią girelę’’ gaida.).

JONO KMITO EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kum K. Ur
bonavičiams eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi, gėrisi 
jos turiniu; gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

• Knyga gražiai atspausdin
ti ir turi 191. pusi. Jos kai- 
la $1.50. Bet dabai’“Darbi- - 
ninku ’ ’ s] unidos va j aus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kainą tik 75 centai; popie
rių viršeliais 50 centų.
-Dabai* yra geriausias lak 

kas įsigyti šią taip brangių 
naudingą eilių knygą’ . ' 
.‘•DARBUTINKO’’ ADM.,

36G W. Broad\vay, • • 
South Boston, Mass.

daryti.su


Panktadienls, birželio 30, 1933
 . ■ >

BLAIVININKŲ SVSĮVIENYMO CENTBO 
VALDYBA

Kpn. J, J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Jonas Bakanas—pirm.; 
Kurt J. Matulionis-*—I-a»is vice-pirm.; Pr. Maukus—Il-aais vice- 
pirm.; V, J. Blavackas—ražt., 7 Mott str„ Worceįter, Mass., O. Sf- .

,. dabrieiiG—ižd., 6 Čommonvealth Avė., Woręe«t6r, Mass.. K. Rai
nys ir J., Svlrakas—Iždo globti ėjai; Kun. Fr. J.: JuŠkaitls—redakto
rius, 432 Wlndsor at, Cambridge, Masą.

Atsišaukimas

vus ir siųstų į šį vieną svar-' 
nųjį" ^kongresų,Turis nu 
statys gaires visam Ameri
koj Lietuviu katalikiškam 
veikimui. . \.

Spaudos Komisijos
. Narys Lietuvytįs.

WORGĘSTER, MASS.
Neio York ir Ncw Jersey . 

PrasiSlĄianis ir visiems i
Blaivybes .Pnetėliams ; 

.' ... jau apie dešimt metų prą-i 
bųgo, kada Amerikos lietu
viai katalikai bendipiiiis ją- 

; gomis dirbo bkūvinimo dar- ;
bą.. D’ šiandieną yra tų- 
žmonių, kurie dirbo tą grą-- 
žų darbą. I&d ir dabartį-’ 
iiiu laiku nioloniaį kviečia
me visus dvasiškius ir blai- 

■vybes prietelius apsvarstyti 
inūsįi šį atsišaukimą ir visi 
bendromis jėgomis ateau- 

' jįnkime blaivinimo-.darbą-,_
Būtų labai gražu, jei Ncvv-

York i r N ew: J ersey visi lie
tuvi aų * su pagelba Dvasiš- 

. luti sušauktų apskričio bląi- 
viniiikų seimą, kuriame tu
rėtų pasisekti atgaivinti bu
vusias blaivininkų kuopas, 
kad sujungtomis jėgomis 
dirbtumem su centru.

Visi žinome, kad centre 
žmonės -dirba su geriausiais 
norais.j bet be . visuomenės 
paramos darbas labai sun
kus.

Prisidėti i centrą labai 
lengva. — prisiųsti centrui

kuopų narių skaitlinę įr po 
25; centus nuo liaiių, kurie 
gali užsimokėti. Toks jau 
metinis mokestis, už ką pa
laikomas Blaivybės sky
rius ^Darbininke/ ’

įSušaukus apskričio sei
melį, reikėtų priimti- atitin
kamos rezijiucijos, ktiriąs 
pasiųsti spaudai ir centrui 
prieš metinį seimą.

Blaivininkų 23-čiasai sei
mas Įvyks rugsėjo 17 dieną, 
Mariauapolio kolegi j o j e, 
Thonijison, Conn., kuriame 
bus patogu dalyvauti ir 
Nevy York apylinkės atsto
vams.

Siunčiant centrui narių 
mokesčiu^, malonėkite išra
šyti vardu POna Sidabrie
nė” ir siųsti V.. J. Blavae-. 
kas, .7 Mott St., AVorcester, 
Mass.

Pilnai tikimo, kad gerb. 
Dvasiškiai ir visi Blaivybės 
p h eteli ai ši mūsų atsišauki
mą priims ir parems.

K u n. J. B alfa mis,
Centro Pirmininkas,

F. J. Blaraekas, 
Sekretorius.

’ NAUJAS. KUNIMS J 
Birželio 17 d į Šy. Kazi

miero parapiją atvyko kum 
B. Vembre, kuris su klebo
nu kun. A. Petraičiu čia 
gražiai, darbuojasi; Sveiki- 
name ir. linkime. kunigui S., 
Vembrei geidausiu pasek
mių, - .. ’. .

IŠVAŽIAVO
Šv. Kazimiero Seserys po 

sunkaus mokslo metu 4.arbo 
išvažiavo atostogoms. Lin
kime laimingos keliones, at
gal sugrįžti ir vėl .darbuotis 
mūsų tarpe.___

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PADIDĖJO ŠEIMYNĖLĖ
Zof. (Blaveclkaitė) ir Bt. 

Biekšai birželio .20dieną su
silaukė dukrelės. Motina ir 
dukrelė geroje sveikato
je. Pakrikštyta birželio 23 
d., Šv. Kazimiero bažnyčio
je.. Dukreles vardas Joan- 
na Zofija. Šv. Krikšto sak
ramentą suteikė.’-.kun. S. 
Vembrė. Krikšto tėvais bu
vo A. Tamulevičius ir M. 
Bįavackaite. . Krikštynos 
buvo blaivios.

Dukreles tėvai priklauso 
šv. Kazimiero parapijos 
chorui. Sveikiname ir lin
kime pavyzdingai išauklėti 
naują lietuvaitę.

S Reporteris;

n A n R T NĮ NK A St L 
■ bu i1,,,1 m į . .."r—....... t.........
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APOLONIJA STOŠKIŪTĖ,
Įžymioji lietuviu dainininke, _Worcesterietė, dainos me
no artistė, kuri Lietuviu Dienoje iškilmingų pamaldų 
metu pagiedos solo. • ■

Namų Savininkų 
Dėmesiui

CHICAGO, III.
LEDE RACIJOS MĖTI

NIS KONGRESAS
Šie metai yra nepaprasti 

metai, ypač Chicagiečiams 
Liet., katalikams. Ir štai dėl- 
ko! Dėl C-llicagoje -įvyk
stančios pasaulines parodos, 
šią : vasalų Chicagoj • įvyks 
daug katalikiškų, seimelių, 
seimų, suvažiavimų... bei kon
gresų., Ir štai bene vienas 
iš svarbiausiųjų kongresų, 
tai įvyksiantis Katalikų Fe- 

. derįici'jos metinis kongresas, 
kuris- Įvyksta Chięagoje 
rūgpiūčio 22, 23, 24 dieno
mis. Šis kongresas yra tuom 

• svarbus, kad jame bus nu
statoma ■ ateinantiems me
tams darbo programa ; tani 
kongresui rūpės visų katali
kiškų organizacijų reikalai, 
jame kalbama ir svarstoma 
visas katalikiškas veikimas; 

; Šianie kongrese jungiasi į- 
va,iriausios katalikiškos idė
jines ir pašai pines draugi
jos, kilnos veikia po gar
binga Kristaus ir.- Tautos 
vėliava.. . . ’ .

• ■ • v

A. L. R. K. Federacijos 
Cbicagos apskritis jau nuo 
senai pradėjo nioštis ir da
ryti planus, kad šis .kongre
sas būtų. įspūdingiausiu ir 
skirtingu nuo- kitų ir. štai 
Clm-agos apskritis buvo iš- 

. rinkęs.laikiną komisiją, ku
rios tikslas buvo sušaukti 
apskričio, visų organizacijų 
valdybas ir iš. jų sudaryti

komitetą Federacijos kon
gresui ruošti. Tą darbą 
komisija atliko tinkamai, 
šio mėnesio pradžioje su
šaukdama organizacijų ap
skričio .. valdybas, iš kurių 
sudarytas nuolatinis komi
tetas kongresui rengti. Kad 
tas darbas sklandžiau eitų, 
komitetas iš savo, tarpo, iš
rinko komisijas, kurios pa
siskirstė darbais ir .žengs 
pirmyn be jokiii atodairą.

Be paties komiteto, kurį 
sudaro apskričių, valdybos 

f po tris asmenis, išrinkta dar 
' Koncerto; Baliaus, Spaudos 
komisijos ir svečiams pri
imti komisiją, kurios adre
sas 2334 S o. Oakley Avė. 
Visi atstovai bei svečiai, at
važiavę iš kitų miestų, krei
pkitės tuo adresu, kur gau
site Įvairias informacijas.

Nors ląiko yra per du 
mėnesiu, bet, kiek teko pa
stebėti, įvairios komisijos 
jau išsijudino i darbą.

Šiame kongrese tikimasi 
sulaukti daug žymių svečių 
iš■ visos-.Amerikos ir net iš 
Lietųvosį nes, .atvažiavę į 
garbingą kongresą, ta pačia 
proga galės aplankyt ir pa- 

:saulinę parodą.
Komisijos ; darbuojasi 

seimą taip p r i r u o š t i, 
kad svečiai iš Chieagos par
sivežtų gražiausius Įspū
džius^ gi katalikiškai visuo- 
nieįioi tik tenka iiriminti, 
kad. per'savo orgiimzaeijas 
daryt ii iiaudiugus snniany- 
nius', įnešimus, rinktų atsto-

IAWRENCE, MASS.
BAIGĖ MOKYKLĄ

Birželio 26 d. aukštesne 
.mokyklų (Lawren.ce Higli 
Scliool) su ypatingu pasižy
mėjimu bei pagyrimu baigė 
Malvina T. Zapėnaitė, Sta
nislava Krasauskaitė ir EI. 
Zarembaitei. :

Vietos lietuviai džiaugia
si, . kad priaugančioji, karta 
pasižymi mokymesi gabumu, 
ir stropumu.

CAMBRIDGE, MASS
PARAPIJOS PIKNIKAS

Liepos 2 d.., Spot Pond, 
Stonelram, ’Mass. įvyks 
Cainbridge lietuvių parapi
jos piknikas. Kadangi nu
vykimas bus nebrangus, ti
kimasi daug žmonių. Šei
mininkės senai rengiasi vi
sus svetelius skaniai pavai
šinti. . .

ANTR AS PIKNIKAS
Liepos 10 d., Vose’s Pa- 

viliohe, Maynard, Mass.,. į- 
vyks milžiniškas parapijos 
piknikas. Visi. iš anksto 
užprašomi atvažiuoti.

Rengėjai.

SYKES & SYKIS
P.’ A. Sykes ir B; G. Sykea 
LIETUVIAI, ADVOKATAI 

Ofisas:
ŠANBORN BLOGS 
681 Washington St . 
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwoėd 0330

Gyvenimo vieta: • 
32 Walnūt Avė.

Tel. Noi'ivood 1315*W

' ft
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VIETINES ŽINIOS
Biznis Ąr Kas?

I

-•Mt

• ' ~~ . ...A ,
So. Bostone pryčėris Km. rašo: “jūs galite gauti dL

Home Ovmers- Loan korpo
racijos skyriai ir jau .atsi
rado agentų, kurie siūlosi 
namų savininkams patar
nauti, žinoma, reikalauja ir 
nuošimčių už patarnavimūs.

Kas išgali ir nori mokėti 
nuošimčius . agentams, gali 
mokėti,' bet gauti inortgi- 
čius iš valdžios -įsteigtos 
korporacijos agentai nerei
kalingi. Korporacija ir jos 
skyriai -yra valdžios agentai 
ir ju patarnavimu naudoki
tės. Valdžios paskirta ta
ryba nustatys . mokestį, už 
peržiūrėjimą “titlc,” bet ne 
agentai. Ir. nežiūrint, kiek 
kas sumokės agentams nuo- 
šijnčių (komišino), tarybos 
nustatytą mokestį vis tiek 
turės sumokėti.
.. Korporacija ; turės savo 
darbininkus, kuriems . bus 
pavesta įkainuoti aplikanto

Praeitame i t Darbininko ’ ’, 
numeryje rašėm, kad val
džios įstaiga Home Ovmers’ 
Loan korporacija pradės 
veikti nuo liepos 1 d. š. m. 
ir kad. didesniuose miestuo
se bus atidaryta tos korpo
racijos skyriai.!

Namų savniinkai paskelb
tomis žiniomis labai susido
mėjo. Redakcija gavo įvai
rių klausimų,. Daitgiansia 
klausia ar Home Ovmers ’ 
Loan .. korporacija skolins 
pinigus namų savininkams, 
kurie norės išmainyti seną 
mortgičių su 6 nuoš. į nau
ją, su .5 nuoš. 1.5 metų? At
sakymas, ne, nes Home Ow- 

’ners Loan ‘ korporacija ne 
tam įsteigta, kad iš banku 
atimtų biznį, bet kad pagel
bėtų išlaikyti namus nuo 
bankruto.

^Vadinasi,. Aome 6wnėrs’t yeį narnas bus vėr- 
Loan koiporacija skolins ' '
tik tiems namų savinin- 
kams, kurie iš niekur kitur 
negali gauti mortgičiaus ir 
kurių namas nėra didesnis, 
kaip 4 šeimynų.

Pakartojame: 1 mortgičių 
duos nedidesni kaip 80 nuoš; 
namo vertės, ir • nedidesni 
kaip $14,000.00.

Narnų savininkai, norėda
mi gauti mortgičįų, aplika
ciją galės padubti tik val
džios Įsteigtos korporacijos 
skyriuose,.

Šiais krizes* laikais yra 
labai daug ir lietuvių, kurie 
be naujos paskolos savo na
mų nebegali išlaikyti. To
kiems savininkams Home 
Ovmers’ Loan korporacija 
bus išganymas. .

Namų savininkų; nelaime 
naudojasi kas tik gali: vie
ni’atima namus už. mortgi- 
čius, kiti -siūlosi savo patar
navimais ' gauti" ii a ū j u s, 
mortgičius ir lupa aulyŠtus 
nuošimčius. . '

Dar nespėjo atsidaryti

^bilius pasiskelbė socialistui deliiis palengvinimus iš vai* 
laikraštyje, kad jis galįs iš• yf ! ' J ----
gelbėti jūsų namus, nes tu^ namus,. ’jei žinosite kaip^

rįs ryšius su valdžios pu- prieiti prie valdžios pagaLk« 
slurta komisija. .bos. -4ei ųori-te.išgelbėti saŲį

Kubilius su Home Ow~ vomumis iš pražuvimo ir 
ners’ Loan korporacija ne-\ išgauti pagalbas, miiūsteris. 
turi jokių . ryšių, nes toji B. P. Kubilius, kuris turi, 
korporacija dar nėra įgalio- ryšius sų valdžios j»askirta 
jus nei viėno agento. Vai- komisija, su mielu noru pė
džia dar nėra paskyrus nei 
vedėjo. Korporacijos ofi
sas Bostone bus atidarytas 
tik apie liepos 1, d.

Žmonės,, kurie buvo nųųjv 
pas pryčerį Kubilių, pasa
koja, kad jis. už savo patar
navimą gauti . mortgičių iš 
-valdžios įsteigtos kerrpomei- 
jos reikMaująs V/2 iiuoš. 
nuo paskolos sumos. Vadi
nasi, nuo $5,000. šulinis išei
tų $75D0. . ; ■

Jei p. Kubilius užsiimti^ 
mortgičių bizniu iie su val
džios komisija, bet su ban
kais ir privačiais žmonėmis, 
tai.nieko ' tokio,, būtų pa
prastas brokerio biznis.

Bet p. Kubilius skelbiasi luinas dalyvauti mišiose, 
turįs ryšius su valdžia. ‘K.? ‘ . Basi. J. (Biiieekis.

<džios ir sutaupysite'. savo

B. K Kubilius, kuris turi.

tarnaus tiems, kurie kreip*. 
sis prie jo....”

P. Kubiliau, būkite, at
viras ir paskelbkite viešai 
su kokia valdžios, komisija,, 
turite ryšius, ir ar toji ko\ 
misija reikalauja 1 tį nuoš.9-

K«SW
Primename draugijos na-• ’ 

riains,„kad mūsų•. draugija' 
mirusių narių, intencija Šv. 
mišios bus atlaikytos liepos ■ 
4 dieną, 8 vai. ryte. Nariai 

'sueikite anksčiau. į bažnyti- > 
| nė salę, iš kur eisime in cor- 
pore, nes visų nariui pi.iyą*

TEISINGAS ŽMOGUS vii-iias jūrininkas iitiieši; du. didu-, 
liti- gabalu anglies; Palaidojimo 

Darbdavys: “Kaip tą gali iŠ- i«l<Hniės . prasidėjo ir tąsėsi ra* 
aiškinti. Visi kiti darbininkai niiai, kol likęs lietuvis, žiurčda-- ' 
neša po dvi- lenti ant pečių —Tnas į sav° draugo prirengtą la
pais neši tik vieną lentą.” voną palaidojimui, prabilo grau-

T, . . . , ,rxr dzin-balsu: “Petrai, Petrai, vi-.
Darbininkas:- Aeziūrčkito iii , -ii-' •'• x. ... ..... suomet maniau, kad miręs eisi te- ■

. ią tingi antį ą sy q sngųzti n nį(.Į<aą0S nemaniau, kad ■"
paini i ; tą entą. ; sykių su savim pasiimsi angliųJ’1 '

ŽINOJO PAVARDĘ NEMATĖ

tas, pavyzdžiui, $10,000, tai 
savininkas galės gauti $8,-. 
000 mortgičių.

NEPAPRASTA PROGA
1. 60 AKRŲ FARMA, dvieji 

gyvenamieji namai ii’ kiti budin- 
kąi su įtaisais ii’ elektros švie
soms.; 40 akru lygios be akmenų 
dirbamos žemes, 200 medžių sod
nas; prie gero kelio ir tik 13 my
lių i didmiestį; tinkama dėl dvie
jų šeimynų. Parsiduoda su vi
sais padarais, gyvuliais ir paukš
čiais tik už $5Q00.

2. VASARNAMIS, 5-kių kam
barių • šu dviem šuliniais; didele 
‘‘barn’e” su skiepu; 2 akrai gc- 
ros žemes, 100 fruktavų medžiui; 
17 mylių nuo Bostono prie gero 
vieškelio; budiiįkai atstume nuo 
kelio, todėl yra tikrai • ideališka, 
vieta praleisti vasara arba ir-gy
venti visados. . Kaina $2800.

3. CITY POLNT, South Bosto
no, arti prie byčių. 3-jų šėimy-. 
nų, 15 kambarių patogus namas 
su visais intaisais ir pjazzais; di
delis daržas. Parsiduoda tik už 
$67000 su lengvomis išlygomis. 
■Dėl platesnių paaiškinimą ■ kreip
kitės t prie • . • •

JOSEPH BALUSZAITIS, 
Bostoą Realty Trust, 

317 E St. prie Broadvvay 
South Boston, Mass.

Dirbtuvės perdūtinis, prisiarti
nęs prie naujo darbininko, klau
sia:

“Ar tu esi mechanikas?”
“Ne, tamstą”, atsakė naujas 

darbininkas, “aš esu Petras Kli
mas.”

PRANAŠAS

lietuviai keliavo iš
Ameriką. Kelionėje pasi-

Laivo

Lietu-Du 
vos į 
įpire vienas iš draugų, 
prižiūrėtojai prirengė, -visa, kas
reikalinga palaidojimui jūrose. 
Bet, nelaimei negalėjo surasi i 
švino pririšti prie. lavono, kad 
greičiau skęstų.. Nesuradę švimų

Klimišauskas, sutikęs savo kai
myną, klausia: “ Petrai, kada pa
skiausiai matei savo seserį?”

Petras atsako; t( Paskiausiai 
mačiau ją prieš devynis mėnesius, 
kai ji atėjo į mūsų namus, bet 
nerado manęs namie.”

“Tai nematei jos tada?’*
“Nemačiau,, kadangi nebuvau 

tenai.”

NESISKUBINA

Ponia ( aiškina savo naujai tąr-. 
uaitęij: ‘.‘Kas rytą užkandžius• 
yultjonie api<* valandą.”

. Nauja tarnaitė: “Gerai, joij?u . 
neateisiu, tai nelaukite manos.”

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN * EUROPA
Specialiu} i tu tikinta i storinti’Salhniih gachitvio Bmnovlnmna1 

. užtikrina ir.rtoęlittisist -kelionę J, l.mtVVA?
GREIČIAUSIAIS KELIAIS I SENĄJĄ TbVYNŲ 

hifornnul.lų .Klauskitv litis- vietinius ag<'i>iuš,’urbą

NORTH GERMAN LLOYD
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Specialaus traukinio ti-..
' , kietai platinami didžiausių 

stropumu. Štai šie asmenys 
įsi 6 j o . į tikintų platinimo 
darbo armijų: M. Kilmoniū- 
tė,.A. Majauskai!?, Vosyj le
ne, Pindlis, Kavolius, Bara- .

. se virius, Masionis, P i vari ii-, 
nas, Barauskiene, Brazaus- 
kas, D. Averka, Tumuli ii-

. nas, Jakimavičienė, J. Ma
tui iauskai te, G. Žovytč, M. • 
Grile.vicius, J. Griciūnas, K.

l.Avcnkaitn,- AL Valatkiene, 
V, Širka, V. Kališiųs, Baro- 

1 lyte.

Be to, tikintų 'galima gan- . 
ti ir “Darbininko” admini- . 
stracijoje.

X Lietuvių Ekskursiniu
XI Traukiniu Važiuoti

Iš Bostono į Thompson ir 
atgal (round trip) 1 bilietas 
kainuoja $1.75; iš ^orwood 
ir atgal (tuo pačiu trauki
nių, kuris sustos Korvvood 
Central ir Winslows stoty-. 

... se) $1,50.
Vaikai, tai svarbi proble

ma. Bet traukiniu važiuo
jant ir su vaikais nebus bė
dos, nes jie iki 5 metų .am
žiaus bus s vežami nemoka
mai; nuo 5 metų iki 12 m. 
už pusę kainos.

Važiuokime spe c i a 1 i u 
• traukiniu, kad užsitikrinus 

nuvykti laiku, nes Lietuvių 
Dienos programa prasidės 
10 valandų ryte, iškilmingo
mis pamaldomis.

* ■ . ■ . •

Įsigykite važiavimui bilie
tus dabar pas bilietų platin
tojus arba “Darbininke,n 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass,, o NonvooHo ir 
apylinkes lietuviai pas Lie
tuvių Dienos komiteto pir
mininkų p. V. Kudirkų, 37 
Krankliu Street, Norwood, 
Mass. .

Tad Thompsone, Švč. 
Marijos lietuvių kolegijoje 
Nau j osioš, Angli j os Lietu
vių Diena bus istorinė. Ren
gėjai energingai ruošiasi, 
kad ir 20,000 žmonių malo
niai priimti ir pavaišinti.

Važiuokime visi!

f t ra.(NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOJE)

Švč. Marijos Lietuvių Kolegijoj
■ • - • ■ ■ . . ■■ . . ’ . • • . ’ ... i . ■ ■ ’ ■ ■ •

Thompson, Conn.

' i
ra

•
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ra

Švč.Marijos Lietuvių Kolegiją, Thompson, Conn.

Lietuvių Dienos Programa:
10 vai. ryte jDaylight Saving Time| Iškilmingos Pamaldos 

Po pamaldų pietus. Visą laiką groja benas

1 vai. po pietų Sporto Olimpiada

■į Baseball los Waterbury su Norwood
r 
T f

f ra

3 vai. po pietų Dainų Šventė, 
kurios programą išpildys 16 pa 
r apijų chorai, atskirai ir bendrai. 
Jungtiniam kelių šimtų daininin
kų chorui vadovaus muzikas J. 
Žemaitis.

Dainų Šventės programai pa
sibaigus, Thompsono miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybes.

PARSIDUODA PIGIAI

Dorehostory — G šeimynų po 5 
kambarius medinis namas., Yra
stram heat ir vieta, dėl gaVaŽianš. 
pigos $136.00 į mėnesį. Kaina 
9500'dolerių. '

.So., Bostone; -t- 2 šeimynų na
mas už $1500. Kreipkitės

Tel. Columbia 4971
L-ll

Į LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi KoliojiS, Žemos Kainos; 
DG1 platesniu informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen
tą arba /

SCANDINAVIAN- 
AMERICANLINE
248 Was’hington Si, 

Boston

T
Y 
T ark

I Specialus traukinys iš Bostono išeis lygiai 8 vai. ryte [Daylight 
| Saving Time| ir eis per Norwood ir iš ten be sustojimo į Lietuvių 
i Dieną - Thompson, Conn. Važiuokime visi! įžanga 25c.

Į CHARRON'S 
į PIANAI-RADIOS 1

ŠALDYTUVAI 
į Aliejaus pečiai, Skalbiamoi į 
| mažiuos ■ ‘ i
| M TRUMBULL 8TB»T
į VOBOISTIR, MAJKS.
| Tel.
| Lengroe Illyffoe—B* MuoUmdtai
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{Rytinių Valstybių Žinios
A p ž v a 1 g a

foicinet daug mūsų vadą 
Švenčia jubiiiejmd,; sukak
tis. Ne j iriomis prisimena* 
ii.e, kacl gyveni mas žengia 
šuoliais. Lietuvybės veikę* 
jų būrys 'retėja, likusiąją 
galvelės žyla, linksta, Jų 
būrelyje predomįnuoja ku
nigai,. Taktiniu veikimo ve
teranai gali pasidžiaugti sa
vo darbą vaisiais. Gausin
gos. (L augi j os, . orgairizaei 
jos, Įdubai, bažnyčios, m<D 
kyklos ir kitos įstaivūs liu
dija ją ’ pasišventimą bei 
ilarbu.it c. Žinant praeities 

'aplriikmiią, ’sątygtis^AmoiT^ 
. koš, veik; „ų. darbas vertm 
tu svirs ir tautai brangesnis, 
iiei Li< ‘duos Veikėją ! .'Dė
ka triūsų žilagalvių gilaus 
patriotizmo ir .r-uuštidavo 
pasišventimo tautos trečios 
dalies gyvata išliko dar čie- 
lybėje. Iš kunigą sukaktis 
šventė kun. pralotas AI. L. 
Krušas ir dar švęs kun. J. 
In čiūrą ir kun. A. G. Ežers- 
kis. Amžiaus sukaktį bir
želio 26 d. šventė inūsu tar
pe veikias kun. Matas Pan
kus, Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, Bridgeport, Conn. 
Iš virš. minėtą asmenų gy
veninio bruožu teks skaity
tojams sužinoti iš kitą, laik
raščiu. Tik Šia proga nori
me kun. Mato Pankaus pen*

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
. Pirmas jungtinas Lietuvių —« 
.Latvių ekskursijas į Lietuvą ren
gia žymus ekskursijų organizato
rius ir ekspertas. A. Vesonas iš 
Nevv Yorko.
.. Pirma ekskursija išvyks liepos 

’8 d. laivu S. S. “Frederik VIII,” 
o antra rugpiūeio. 5 d. laivu S. S., 
“United States,”: Seandinanj A? 
merikos Linijos.

■Keleiviai važiuos tiesiai į Ko
penhagą, iš .kur persės į kitą lai
vą, kurs eis tiesiog į Klaipėdą.

Šios linijos laivai yra žinomi 
. kaipo geriausi, švarūs ir patarna- 
. vilnas ir valgis kogeriausis.

Visais, kelionės, reikalais kreip
kitės pas vietinį agentą.

kiasdešiuits metą amžiaus 
sukaktį paminėti. Birželio 
30 d, , š. ui. jh minės jau 
dvi dešimts septintu o s i u s 
metus kunigystėje.. , Kun. 
Matas Pankus Lietuvoje gi
męs, augęs, išmokslintas ir 
už Litvomaiiiją iš Kauno 
seriiindrijos pasitraukęs 
(prieš pat šventinimus) at
vyko Amerikon 1905 m. Iš
gyveno Amerikos Lietuvoje 
28 metus it nenuilstamai 
tai pačiai litvomanijai dir
bo, pradžioje Scranton vys* 
kūpi joje, o vėliau ir jlabar 
Hartford vyskupijoje, Bri
dgeport, Coim. Savo kuk
liu, bet griežtu lietuvišku 
darbu parapijose j .sėjo pat
riotizmo . sėklą.. . Kai kurį 
laiką bendradarbiavo spau
dai. Visą laiką buvo Kata
liku Fedefacd j os darbinin
kas (Tautus Fondo), uolus 
‘‘Motinėlės” veikėjas ir 
Kunigą Vienybės. stiprinto*, 
jas. Paskuiiiiiuoju laiku, 
kada tautinis veikimas ypa
tingai atslūgęs, kini. Matas 
Pankus kelinti metai figū
ruoja “Motinėlės” ir Kuni
gą Vienybes Centrą Valdy
bose. ’ New York, New Jer- 
sey ir Coimeetižut valstybią 
lietuviškame darbe jis visa
da aktyvus. Tad šiuo in6- 
riientu sveikiname mūsą ve
teraną sulaukusį pusamžį 
metu! Visagalio malone, 
linkime kun. Matui Pankui 
dirbti Dievui ir Tėvynei 
dar ilgus, ilgus meteliusi. 
Ad muitus anuos!

. Šią mėtą Liet.. Kat. stu
dentą organizacijos seimas 
Thompsone išrinko sendrau- 
giii komisiją paruosti' stu* 
dentą (kolegiją ir universi
tetą) ir šenclraugią statuto 
projektą. Komisiją sudaro 
kun.. K. A. Vasys, Di\ Auk
štikalnis (Waterbuiy), adv.

K. Balanda,, red. A. Knei- 
žys ir kun. J. Balkonas; 
Komisija pasiryžusi į šešis 
mėnesius paruošti projektą, 
išsiuntinėti nariams ir į or
ganizacijos konstituciją įra
šyti. Dabar laikas katali
kams pi'ofesijonalams ir ko
legiją bei universitetą Mu- 
denta'ms duoti savo suma
nymus minėtiems komisijos 
nariams. Galima įduoti bįlė 
kuriam nariui arba komisi
jos pirmininkui kun. K. A. 
Vasiui, 15 Highfield Boad, 
VVoTeester, Mašs.

ŽINUTĖS
Birželio 26 d. kun. Matas 

Pankus, Šv. Jurgio parapi
jos klebonas, Bridgeport, 
Coim., su. draugą būreliu
jaukiai šventė savo penkias
dešimts metu amžiaus su
kaktį. Birželio 30 d. su
kanka dvidešimts septintię-

bet parapijos draugijoms 
paprašius, visos narės no* 
riai pavedė tą dieną para
pijai ir dabar parapijiečiai 
su. Šv. Rožančiaus draugija 
priešaky, žada liėpaprastą 
išvažiavimą surengti. Bus 
ir choras su savo damomis.

•> . '*

Federacijos apskričio iš
važiavimas įvyks liepos 30 
dieiią irgi Forc'st Parke. 
Taigi, jau laikas pradėti 
rengtis..

Federacijos apskričio su* 
sirinldmas, girdėjau, įvyks 
Šį penktadienį^ birželio .30 
dieną, Karidienčs Angelą 
parapijos svetainėje po pa
maldų.

Kap. a Darius ir Girėnas 
laukia patogaus oro. . Vis-
kas yra prirengia kelionei. 
Orlaivis geriausiai n stovy j. 
Pasitaikius geram orui,

uLithuanica,” kuri sveria 
apie{ 8 tonus, kils į padan
ges ir tik Lietuvoje žada’ 
nusileisti ant žemes. Lai
mingo pasisekimo!

PAGERBK KUNIGĄ
, J.BALKŪNĄ

- Joninių dieną Rožančiaus 
draugija pagerbė kun. Joną 
{Bullctiną. Kun. Jonaš atlai
kė 9 vai, mišias ir davė Pa
laiminimą Šyč. Sakramen
tu. Žmonių buvo apipilnė 
bažnyčia. Altorius gražiai 
papuoštas. Visos Ražam 
eiaus draugijos nares iii 
corpore ėjo prie šv. Konm- 
nijijš. Po inišin draugija 
įteikė savo dovanas. Be jų. 
dar sveikino ir apdovanojo 
Moterų Sąjungos'24 kuopa., 
Altoriaus vaikai, . ęiioristai

milžiniškas rekolekc i j a s. 
Jei jo sVeilcata išturės, ke
tina dalyti atskiras reko
lekcijas ne vien merginoms, 
kai i> pernai, bet ir jaunuo- 
lialnš ir suaugusiems ! Die
vo garbei 1

ji kunigystės metai, ?.

Šv. Petro ir Povilo lietu-, 
vią mokykla Elizabetli, N. 
J. šiais metais išleido 5Q 
niokiniu.. Graduacija įvyko 
birželio 25 d. Dauguma 
sieks aukštesnio mokslo.

Kun. M. Kemėžis, naujai 
įšvęstas kunigas Newarko 
vyskupijoje, paskirtas -vika
ru į Šv. Marijos parapiją 
(amą), Faterson, - N. J.

LDS. Kuopų Susirinkimai
ELIZABBTH, N. J.

—LDŠ. 16 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 1-mą dieną, 7-tą valandą 
Vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prirfi- 
gyti. ■ Valdyba

BALTIMORE, MD.
Liepos 2 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam- 
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

FHILADELPHIA, FA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį liepos men. %2 dieną 
vakare, mokyklos , kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo
kėti duoklės. Valdyba

ir kiti. Kunigai ir draugai 
pasauliečiai sveikino asme
niškai ar telegramomis.:

WORCESTKk, MASS.

LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 
vyks liepos 2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuoj po sumos 

; Visi nariai prašomi pribūti, ne? 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

. ' 7^*77“~
NASHUA, n. h

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- 
mim įvyks liepos 2, tuoj • po pas
kutiniųmišių,, pobažnytinėj. sve
tainėj. Kviečiam^ Barius ateiti, bes 
yra. keletą svarbių sumanymų1 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie iioc orgtPizarijo*.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas. į- 

vyks liepos 2 d., tuoj po sumos, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi bariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsiipokėti.

M.Songaib

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis sutrin

kimas įvyks liepos 2, tuoj po su
mos, Šv, Kažimiern parap. salėj. 
Kviečiami ris nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti

N. S. PHILADKLPEIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, liepos/ 2, 
tuojaus po Šurnos; šv. Andriejaus 
pat. svetainėj, 1123 LėitiOtt St, 
KvieČimnė narius Ir barės ateiti ir 
kurių u ž vilkt 03. duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nofrš po vie
ną naują narį, prie kuopos prira- 
gyti. . . • Valdyba

Brooklyne praeitą savai
tę svečiavosi iš Connecticuf 
— kun. B. Rybokas ir kun. 
B. Gauronskas. Kun. B. 
Rybokas kunigaus Portland 
vyskupijoje, Maine valsty
bėje (ten gimęs, ir augęs),. 
Tai pirmas lietuvis kunigas 
Maine valstybei. (Kim. N. 
Pakalnis trumpą laiką ten 
buvęs" 1916 metais).

Šiomis dienomis Brookly; 
ne susekti organizuoti auto
mobiliu vagys, kurie ap- 
drausdavo automobilitis ir 
paskui pavogdavo ir pelnu 
dalydavosi.

John Hylan, buvęs ,NeW 
Yorko miesto mayoras, ku
ris švariai užlaikė miestą ir 
visokį politikieriai neturėjo 
Alėtos miesto valdyme, žada 
vėl būti kandidatu į New 
Yorko miesto mayorus. Ti
kimasi, kad laimėjimas jam 
užtikrintas, nes jo svarbiau
siu uždaviniu bus palaikyti 
dabartinį penktuką už#važi
nėjimą visais subtvays ir 
viršutiniais keliais. . ,

Liepos 4 dienai Coiięy Iš- 
land maudniese bus pasta
tyta net pusantro šimto sar
gą (guards), kad apsaugotą 
publiką nuo nelaimingą at
sitikimą, .

’ Apreiškimo parapijos Šv. 
Ražančiaus draugija ren
gėsi turėti.liepos 9 dieną, iš
važiavimą į Forešt Parką,

MllįĖ
Pirmadienį, birželio 19 d., 

Baltimores apylinkės van
denynuose. įvyko skaudi ne
laimė. Patrikas UlČinskas, 
1321 N, CaroJ.ine St., prigė
rė besimaudydamas Essėx, 
Middle upėje. Jaunuolis te
turėjo 18 metu, it iš tos ne
laimingos šeimos jau yra 
aštuntas vaikas karste. Ul- 
čmską jau keturios dukte
rys ir keturi sunūs pasimi
rė pačioj jaunystėje! Ve
li onis nesenai baigė Voca* 
tioiial Mokyklą ir buvo ga
bus elekt,ristas. Jisai pri
taisė Šv. Alfonso scenoj 
pirmą radio siųstuvą ir ke
lis kartus radio tobulino. 
Laidotuvės įvyko birželio 22 
dieną, Holy Redeemer ka
pinėse.

nigą Dobiną. Jojo artimi 
giminės- apsigyvenę toj apy
linkėj, ir pakvietė savo dva
sininką bent trumpai pas 
save. , Kunigas - važiavo ly
dimas savo sesers. Marijos. 
Prieš tai, pereitą savaitę, 
ir taipgi .atgiedojo mišias 
Šv. l’etro airiu parapijoj, 
kur jis ėjo pradžios mokyk
lą. ' - •

. Garsi Peniisylvanijos lie- 
tuvią tarpe radio artiste, p- 
nia Yarfdw, kuri senai pati 
viena daro radio pusvalan
džius kas savaitė, buvo at
vykusi į Baltiinorę pasisve
čiuoti. Viešėjo pas savo gi
minaitę Strungienę, 1640 N. 
Monroe St,, uolią kortą va
karėliu rengėją. Tikimės, 
kad viešnia su savo . vyru 
linksmai praleido atostogas 
mūsą tarpe,

Krizostomas Kairys,. 70 
metu amžiaus, pasimirė bir
želio 23 dieną ir buvo palai
dotas su trimis mišiomis 
birželio 26 d. jo mirties 
priežastis buvo vėžys. Kiek 
tenka girdėti, velionis pali
ko stambią sumą pinigu pa
rapijai. Be to dar,.yra įpa
reigojęs kunigus išdalinti 
vargšams tam tikrą dalį sa
vo palildmo, išmokėjus gi
minėms paveldėjimus. Jis 
buvo labai ištikimas katali
kas ir pavyzdingai užbaigė 
savo gj’veninią. .

IR ŠIS IR TAS

• Kun. KeidošĮus, mūsą 
Įiriinicijantas, pereitą. sek
madienį, atgiedojo savo se
kundai jas , Shamokin, Pa. 
lietuvių parapijoj, pas ku-

Ilangiau kaip 60 choris
tų išvažiavo pereitą sekma
dienį į metinį choro pikni
ką. Du dideli autobusai iš
vežė linksmą draugiją toli 
už Annapolio miesto, ir iš
laikė nuo anksto ryto iki vė
lyvi > vakaro, 1 >ėsi i naudai it ir 
bežaidžiant.

Nekalto Prasidėjimo mer
giną diaūgįja rengia, ir sa
vo pramogėlę liepos 9 die
ną. Piknikas bus ruošia
mas gerbi amų p.•• Grebi iąus:- 
kn šore. .

Kun. L. J.. Mcnd(‘lis*šią 
savaitę buvo išvykos, .reko- 
lėkcijoiiis į ,‘Šv. Marijos Se- 
toinariją. Tenai .būdamas 
žada susikaupti ir teikti vi
siems parapijiečiams5 tikrai

Bofros Vargai
.Pereitą savaitę Fabijono 

Večerskio, jo žmonos, dūk
tos, ir Enriko Kollmaii ir 
žmonos skundas p r i e š 
Paskolos Bendrovę baigėsi 
bendrovės nenaudai. Skun
dėjai, turį apie 17,000.dole
rių indelių joje, reikalavo 
.atskaitos; bendrove gi teisi- 
riošt ii egaTTiif i j iii Ogus ai mo- 
ket i. Teisėjas tat nuspren
dė su įlenduot i visus bendro
ves, darbus ir įsake ruošti 
jai likvidaciją, t. y., galuti
nai užsidaryti.

Šitokiu būdu pagali aus 
] iriojo prie laipto galo jau 
kelinti metai šlubavusi mū
siškė BoJ’ra. Tepėjas i no 

i jaus i>askyre buvusi mayorą 
Broeningą. likvidacijos ve
dėju. Jis yra buvęs per il
gus • metus pačios Bofros iš
tikimiausias darbininkas. 
Broening pasiėmė sau rašti
ninku — padėjėju Juozą 
Vasiliauską, bendroves sek
retorių. Žmones tokiu,pa
skyrimu nepatenkinti ir 
protestuoja. .

Netrūkus po šios žinutės 
skelbimo, susirinko būrys 
šėrininkų ir sudarė komisi

ją rengti apeliaciją Teis
mui pašalinti minėtus du Ąs* 
menių. Šios komisijos dar-, 
buotė pasireiškė tuomi, kąd 
bažnyčioj ir kitur skelbta 
viešas visų šėrininkų susi
rinkimas, kurs įvyks penk* 
tadieiiio. vakarą, birželio 30 
dieną, , ’

Šio protesto susirinkimo 
vyriausias tikslas bus pati-į 
krinti esamą stovį, ir suda
ryti sąlygas greitai, bet teL 
singai likvidacijai. Prie, to 
norima palaikyti esamus 
viršininlms po pinigine 
kaucija iki jų darbų revizi
ja įvyks.

Žiūrint. į šitą šuširinkL 
mą iš šali es, niki a sakytą 
kad jis’ turėjo įvykti jau šey 
n ja i. Per ilgai žmonių kęs* 
ta. ‘

Kokia ateitis laukia tos 
bendroves, tiksliai pasakyti 
negalima. Eina gandai, būk 
arti milijono dolerių esama 
ten įdėtų žmonių pinigų, gi 
turtu tėra apie 80,000 dole
rių. Ar tai tiesa, pasakys 
tuojaus resyveriai? Kielę 
žmonės gaus, centų iš savo 
dolerio, sužinos a t e į ty; 
tarpu Juozas Čeplinskas įr 
Tuo ta fpiį J u<>zas Čeplins- 
kas ir Jonas Mandravickaš 
paskirti, susirinkimą ruošti.

Tolefonas; Plaza 1850.

JONASMEBLIAUCKAS
Graborius ir Balslmuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Įsteigta 1837 metuose 

Mūsų Bendrovė pristato

Bažnytinius Reikmenis
Misijoms Medžiagą

Katalikiškas Knygas
i .. • ................ . .. • ’ • ...

Bažnytinius Rubus
^Mielai pranešime Kunigų bei Altoriaus taruukų 

SUTONŲ BEI KAMŽŲ kainas. :

John Murphy Coinpany

219 PARK AVĖ., BALTIMORE, MD.

Didžiai. giriamės gerbiamo Baltimores Šv. Alfonso Bažnyčios 
Klebono prielankumu.

ŽIŪRĖKITE!
. VISU BALDŲ NUPIGINIMAS.

Rūpestingos Sririihunkes visuomet pertvarko savo namus 
kasmet pavasarį. Ir. visur atsiranda vienas lutas galas jau 
pasenęs,, ar sulūžęs. Kas-daryti?-Reikią naujų.

Ateikite tat pas mus. Rasite čia netik gražių naujų bal
dų, bėt Šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis;

. štai.; Apvilktas matrasaš, buvęs ^19.50 -r dabar $9,99. 
Nendrinė supamoji kėde, $8.50 vertes — dabar $4.98. 
Plati gonkų supuoklo, būdavo $14.95, — dabar $9.98. 
“Kire King” dujinis pečius, keturių skylių, stalo viršus. .

- paraduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95.
Ir . netik šitie dalykai, bet visokio namų reikmenys žy-’ Į 

minis nupigintos. Teikiame lengvas išmokėjimo sąlygas. *

SHEVITZ FURNITORE CO.
.. . 728-30-32 Washington Blvd. • • .. .

. BALTIMORE, MD. • 
Tol. Plaza 3925

Jri ’rifiu.ste. sK'dUai rtr)arbtftinfcQ.‘‘
—7‘amstfti telK-sime miolaidą. .
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KUO BUS MUMS LIEPOS 
‘ 4-JI?

vikaru i Šv. Marijos airiu 
parai n jį, -. Pat ersone.

SVEIKINIME!

■ Liepos-Jnly 4-ji jau via 
pat, Taigi ir Ryt. Valsty
bių. LIETUVIU DIENA

► atplauks nejučiom kartu su
■ ją, Kai daugelis tą dieną 
’ girtuokliaus, barsis ar šurn- 
t kusiomiesto užkampyje liū- 
< cinai laiką praleis, . tai Di 
! džiojo -New Yorko ’ apylin

kės lietmnai, šlaniančiam
į Klasčiaus parko medžių pa- 
i vėsyj, linksmoj draugų 
į kompanijoj, smagiai- laiką 
į praleis. Čia šimtai ■ mūsų 

F tautiečių ir iš tolinnijų apy- 
linkių atvyks, čia susitiks ir 

į kelius nietus nesimatę drau
gai ir pažįstami. Nim tos 

■ dienos visi gyvensimo liauju 
gyveniniu. : Ir prezidimtas 
Rooseveltas, pasiėmęs ato
stogas iki Uep. 4- d., .pasakė, 

7 ĮduUjaiif grįžus iš atostogų, 
milijonai ' bedarbių grįš į 
darbus. Taigi, 4-ji liepos 
gal bus netik mūsų Džiaug
smo -Diena, bot ji. bus ir 
naujo gyvenimi) pradžia. Gi 
be to, ji lietuviams bus tuo,, 
kuo nei viena kita- diena 
metuose nėra : ji duos mums 
dainų šventę, fiporto olimpi
adą ir daugelį kitokių įvaį- 
TUinėlių. Taigi 4-ji liepos 
bus tikra Lietuvių Šventė, 
kuri, kiekvieno pasenusio 
pradžiugins širdį, ’ išugdys 
naujų pasiryžimo jėgų.

—O. pražilęs seiK'li, seną i 
apleidęs savo Tėvynę, o jau- 

■ nas kūdiki — jaunuoli, ma
žai . pažįstantis savo tautie-

, Birželio 14 d. laivu liBc- 
rengaria” iš Lietuvos atva- 
žįavo. kun, S. Stonio gimį- 
n ai te stud. Elzbieta Š;.ų>kai- 
Įe. Ji vyksta į ČĮiicago, 
pamatyti -pasauline parodą. 
Laikinai apsistojo pas -savo 
tetą E.Šapkaitę. .

Birželio 23 d. vaisi i jos 
mokytojų kolegiją baigė M. 
Navickaite. Birželio 24 d. 
vakare. . jas močiutė, surengė, 
dukrelei pagerbti bankinių, 
į kurį susirinktii daug sve-' 
čiii. Visi atsilankiusieji 
linkėjo jai laimes ir Įteikė 
daug dovanu.

Lietuviai, džiaugiasi, kad 
ir Patersuiie pradeda. iitsi- 
rast i daugiau inteli geni iškų. 
pajėgų;

T Šv. Teresės draugi japra
ėjusį sekmadienį turėjo iš
važiavimą į Lake ITapet- 
ckmi. Oras buvtr gražus, tai 
ir išvažiavimas gerai pasi
sekė; .

Šv. Rožančiams moterų 
draugija liepos 9 d., Vyš
niausko, ilky jo rengia pikni
ką, kurs. Imsiąs labai įvai
rus, 
si

Visi jau dabar ruošia 
važiuoti.

Jigsoir

BROOKLYN, N. I

* •

(Kum Jonui Balkūnui Jo -Vardo pienai paminėti) 
.. • • ■ ■ ' ' •’ . .

Gyveni Tu ne sau, nes dirbi kitiems,
. Ari akmenuotą ją-dirvą;’ r .
. ,Tu<) karžygiu būti nėr’skiria visiems. Pr

idėjai didvyriai tik dirba!
Žengi tankumynu dygliųjų erškėčių, ’ 
Skini mūsų ateičiai .taką, 
Vadovu buvai ir esi sąjungiečių, ■' 
Tad ragink skubiai mus į talką,

Šiandieną gal dilges Tav’ darbus puošia 
Šiandieną .gal dilgės Ta v ’ darbus į igpuošia 
Atmink, jog už tai gal rytojus Tau ruošia •. 
Vainiką nevystantį skirtą už. vargą.

•Gyveni Tu nė sau, neš. dirbi kitiems, 
Ari akmenuotąją, dirvą, ’

Tu.o karžygiu būti nėr1 skirta visiems — 
Idėjai didvyriai Hk dirba!

A. L. l?. K. Mpicrįį

apniokėti darbininkams. 
Visos baudos ir kiti su tuo 
surišti mokesčiai būsią iš
ieškomi priverstinai. • Iš tų 
lėšų sudarys fondą remti 
atsilikusioms žemės Tildo 
kultūros ūkius.
‘ Taūtiiūukai gal būti iš
leis įstatymą ką ir kaip 
žmogus turi valgyti,, kaip 
gulėti ir t. t. Jau dabar 
žmogus, mažai beturi laisvės 
Lietuvoje, bet gali jos ir vi
sai, netekti. Prievarta ne
išeis į gerą.

STEIGIAMAS VALSTYBĖS 
SAUGUMU DEPARTAMENTAS

primicijos

?!

r.

>

viu Švente, čia pajusi iš 
naujo, galią savo lietuviško 
kraujo, čia užgims tavyje 
garbus pasididžiavimas,sa
vo lietuvi Ška .kilme.. Tad 
Liepos 4-ji tebūna mūsų 
džiaugsmo, laisvos ir atgim
stančios niūsii garbės bei di- 

.. dybės pradžios šventė.

. , Kun. M. J. Kemežį, iš 
Hąrrison, N.* J., tik ką įš
ventintą į kunigus, vysku
pas. Walsli paskyrė laikinai

Birželio 21 d. įvyko Iro- 
terų Sąjungos .29 kp. susi
rinkimas. Prie kuopos pri
sirašė M. Mąčiokioiiė. Iš
važiavimo renginio, komisija 
išdavą raportą, iš kurio pa
aiškėjo, kad kuopai liko 
gryno pelno $19.64. Pasi
darbavo šios sąjungietes; V. 
Gaigalienė, O. Vaitiekūnie
nei U. čižauskienė, J. Tere- 
beizienė. '.

Lietuvių Universalio Biu
ro laiškas skaitytas ir pri
imtas. Nutarta rengti iš
važiavimą laikraščio naudai.

Kitas kuopos išvažiavi
mas įvyks liepos 2 d., Fo- 
rest. parke. Visi, kviečiami

ietuvių bažnyčioje įvyko 
primicijos. Kun. B. Bylio
ms la ike pi.nnas iški 1 m i n - 
gas šv. mišias. Jis buvo įš
vęstas į kunigus birželio 10 
dieną/Hartforde;

Po pamaldų paraĮiijiečiai 
susi linko į svetainę kun. B. 
Ryboką pagerbti.. Ten jo 
garbei buvo surengtas ban- 
kiętas. Priiųicijanto var
du pasakyta daug sveikini
mų ir linkėjimų. Kun. B. 
Ryboko tėveliai gyvena šio
je kolonijoje ir yra pąvyz- 
d i ugi ] larapi jieči ai.

Naujam Kristaus darbi
ninkui linkimo ilgiausių 
metu. . Ėmp.

LIEVUVIU DIENA JAU ČIA
Brooklyno ir visos apylin-. 

kėš lietuviai su didžiausiu 
sti’opumu rengias švęsti lie
pos 4 d., Klasčiaus parke ir 
svetainėje labai iškilmingai-

Pereitais metais-šioje die
noje dalyvavo tūkstantinės

žmonių minios, daug; ebom, 
kalbėtojų, ir svecity Šiais 

■metais šios dieno.; komitetas 
irgi dirba išsijuosę.;, kad 
tikrai padarius ją pasek
minga visais, atžvilgiais.

Šios dienos programa biis 
labai plati ir susidės iš kon- 
ceidmes dalies, .sporto ii; 
kalbėto, į'ų. Joje dalyvaus 
apylinkės chorai. Kalbės 
daug įžymią kalbėtojų,.

Kad dainos ir kalbos bū- 
tii geriau, girdimos, parke 
bus įtaisyt i garsiakalbiai. 
Programai užsibaigus seks 
šokiai, kuriems grieš geras 
orkestras lietuviškus ir a- 
merikonišims šokius.

Iš to viso matosi, jog pro
grama bus labai įvairi ir į- 
donii,.kuria bus patenkinti 
kaip seni, taip ir,jauni.

Taigi visos apylinkės vi
suomenė bė’ išimties, yra 
kviečiama dalyvauti šios 
dienos (liepos 4 dj iškilmė
se ir tokiu būdu prisidėti 
padaryti ją tikrai pasek
minga.. O dalyvaudami šio
se iškilmėse ] >atys dalomai 
turės progos praleisti laiką 
t ikraį naudi ligai ir. links-

’ ' A. J, M,

| Vidaus reikalų ministeris 
! nutarė pertvarliyti krimi- 

n/.o;p7. nn]jnp policiją..' Kriminali
nė policiją bus pavadinta 
valstybės saugumo departa
mentu, kurį sudarys: 1. 
Saugumo pidicija ir 2. .Kri-

Saugumo policija turės 
pareigą . žvalgyti, įspėti ir 
■aiškinti, nusilcalstamus dar
bus vąlshLės saugumui, 
rinkti parodymus, Įrodymus 
ii* nusikaltimus, pristatyti 
teisingumo įstaigoms.

Krimalinė policija tokias 
pat. pardgas eina kriininali- 
nių nusikaltimų srify.

Šiems reikalams atlikti 
steigiamos saugumo polici
jos apygardos, kurių numa
tomos šešios: 1. Kauno, 2. 
Šiaulių, 3. Panevėžio, 4. 
Marijampolės, 5, Ukmergės 
ir 6. "Klaipėdos.

LIETUVOJE YRA 12,400 
SVETIMŠALIŲ

Lietuvoje iki šiol dar yra 
perdaug, svetimšalių. Gegu
žės 1 dieną jų.buvo 12,458. 
Apskaičiuojama; kad visi.

V.

m ai.

: Sąjuūciieie.

•• • V- ■

• ...• • ■ \ ; : *•

Telephone: STAGG 2—0706 ~

DU BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

X-^DAY
Namtj Telefonas: Mlchlgan 2—4273.

VALANDOS; 
Nuo 9—12 iš ryto, 2—8 vak. 

Šventadieniai* susitariu . 
499 GRAND STREET . 

(kampas Union Avė.)’ .
_________ _________ _______B R O O K L Y N, N. Y.

H

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AUTOMOBILIO NELAIMĖ

JE UŽMUŠTAS JAU
NUOLIS

N. ATTLEBORO. —Au
tomobiliui atsimušus. į. me
dį, užmuštas Tl. Ėuller, 18 
metu jannuol i s ir sužeista 
dvi merginos ir du vai kinai, 
Sužeist i e j i yra pa v< > jii ig< > j e 
būklėje,.

Jaunuoliai grįžo iš aukš-. 
tesnės mokyklos m o k s 1 o. 
metą užbaigimo iškilmių.

Vėlesniu pranešimu, vie
na sužeisto,įLiiicigiiia miiiV

Kronson nuteisimo jos gali 
numirti, Teisėjas paklau
sė advokato ir paskyrė kito
kią bausmėbūti savo na
muose. ’

uPolcija prižiūrės, kad- 
Krimson liūtų namie.

Gėrimas pirmiausia ap
temdo. Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

MM

NAUJI BANKININKU 
TYRINĖJIMAI

Tel. Stagg 2—6048 Notnry Pnhltc

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius irB alsam uoto

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

WASIIINGTON, — ši 
savaitę .bankų reikalams ty
rinėti senato komitetas p ra
dėjo tyrinėti Kuliu, Loeb 
and Co. banko reikalus.

Tyrino j i mui vadovaus
komiteto patarėjas Tordi- 
nand I’ecora,. kurs vadova
vo J. B. Morgano banko ty
li n ėjimams.

Pirmiausia ištyr i n ė t a 
bankininkų Kulnį ir Loeb 
taksų mokėjimas. Viso ty
rinėjimo tikslas yra supras
ti ir sužinoti bankų vedimo 
ir įvairių šėrų spekuliacijos 
praktiką.

ia

NUTEISĖ BŪTI NAMIE

| KLASČIAUS

Į CLINTON PARKUS
5 pikulkflms, ballama, .koncertiiins, 
| Šokiams Ir vieoktėms paslllnkamlul- 
j mama . smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspetlie. Jau laikas užsisa- 
I kyt! salę žiemos sezonui., 
| kanip. Maspeth ir Bettą Are..
Į JONAS KLASČIUS, Sav, 
j Maspeth, N. Y.

Tcl. Evcrgrcen 6-5310

JOSEPH GARSZVA
GR AB ORIU S

BALSAMUOTOJAS
231 REDFOBD AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—0788 Sotnrj Public

' JOSEPH LEVANDA
.(LeyandauškaB)

GRABO RIU8
107 Union Avė., Brooldyn,- K.Y.

Providence. — Už apgau
dinėjimą teismo, teisėjas 
Capotisto pripažino tūlą 
Kroiison kaltu ir paskyrė 
jam tokią b>usmeKron- 
son negali išeiti, iš. savo na 
imi iki liepos 22 d.,, išsky
rus antradieny, kada, jis ga
li aplankyti savo sergančią 
seserį.

Teisėjas norėjo nubausti 
Kronson kalėjimu, bet kal
tinamojo gynėjas labai pra
šė, kad kalėjimo bausmė ne
būtų taikoma, k a d a n g i 
Kronson žmona ir sesuo y- 
ra labai ligoti žmonos ir dėl

metus uždirbą apie 2.0 mili
jonų litų, iš jų vieni vokie
čiai 12 milijonų litų. Jų 
uždarbiai daugiausia eina į 

.•’m 
užsienį ir atimama uždarbi s 
Li etų vos pi lieči am s. .

Įvairiomis . profesijomis, 
svetimšalius galima suskir
styti taip: pirklių 555, 
amatininkų — 1688, juoda
darbių — 2962/ molvytojų—- 
247, menininkų (artistui, 
muzikanhi) — 67, valstybės 
taniautojų 73, inžinierių — 
65,. gydytojų — 355 ir t. t.

Vokiečių yra 4372. Iš. jų 
Vokietijos piliečių 3301 ir 
optantų (priėmusių piliety
bę) — 1341. Latvių yra 
100 žmonių.
IŠRINKTAS .KLAIPĖDOS MIE

STO. SEIMELIS

| Telephone : STAGG 2—0106 J I

DR, J. PETSIU |
(BZTBIOK): . s

LIETUVIS DENTISTAJS Į
221 S. 4th St, Brooklyn, N. Y Į

Žinios Iš Lietuvos 
stovas ir mokesčių inspekci
jos atstovas. .

Nurodymai apie ū k i ų 
tvarkymą bus duodami ūkių 
savininkams ir jie bus pri-. 
valomi. Pranešimai bus da
romi per seniūnus. Jeigu 
savininkai nurodymų pa
skirtu laiku neįvykdys, ga
lės būti baudžiami piniginė
mis baudomis. Be to, įsta
tyme numatGa, kad jei. iš 
savininko Jkaltės nurodymai 
tyčia nebūtu įvykdomi, tai 
argonomai, žemės ūkio de
partamentui leidus, galės 
paimti darbininkus ir viską 
nudirbti, o- savininkai turės

APLEISTIEMS ŪKIAMS SKIRS 
PRIEŽIŪRĄ

i Rytinių Valstijų

i Lietuvių Diena
F, Antradieni —

į LIEPOS-JOLY 4 D, 1933
Klasčiaus Clinton Parke

U Bett ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
y . Dainą programoje dalyvauja
[. Karalienes Ang-elą parapijos, šv. Jurgio parapijos ir '
r Grėat NeckO A. L. R. K. Fed. ‘‘Birutes” chorai.

| Įdomią sporto programą' išpildys Liet. Vyčių Didž.
t-. Ne\v Vorko Apskritys.

^Komiškuose si>orto numeriuose dahųrauja ir publika.
Laimėjusiems skiriamos įvairios dovanos.
Parke ir salėj įrengti garsiakalbiai (ęmplifiers), 

kad viskas girdėtus, ir matytus.
Visą laiką, groja septynių ■ muzikantų V. Berėnio 

Radio orkestras. _
■ Iš anksto iierkant- tikietus^po- 40c. Vaikams-

; . 1 ’rie durų tikietai po ūOė,—Vaikąms—25c.
Tihietus galhim gauti visose orgiuiizaėijusp ir Lietuviu UiūviM-nalinm

. Biure, 423 Gnmd St^ Brooklyią N-. Y. • . ’ ’

■20c.

KAUNAS. — Žemės ūkio 
departamentas paruošė įsta
tymą prievarta- sutvarkyti 
apleistus ūkius. Įstatymo 
sumanymas perduotas mini- 
sterių kabinetui apsvarstyti 
ir greit būsiąs priimtas.

Jame numatyta, . kad ū- 
kiams, kurie yra atsilikę iy 
blogai tvarkomi, žemes ūkio 
ministeris tani, tikram, lai
kui galės skirti ūkininkavi
mo ir Tildo tvarkymo prie
žiūrą. ■»

Priežiūrą vykdys agrono
mai inspektoriai. Jie 
duos nurodymų apleisti} ū- 
kių savininkams ir tie nuro
dymai bus. privalomi. Prie
žiūra lies, sodybos tvarky
mą, trobesių būįdę, laukų, 
pievų. ir ganyklų tvarkymą 
ir įdirbimą, sėklos sojai pa
ruošimą ir kovą su piktažo- 
lėmis.

Nustatyti. kuriam ūkiui 
reikia t okios priežiūros; bus 
sudarytos komisijos. 1 jas 
įeis apygardos agronomas 
pavadintas inspektorium, 
apskrities . savivaldybės ’aL

Klaipėdos seimelis jau

Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ ŲNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 
namus lietuvių prietc.Hu ir patarėją—laikraštį 

. “Darbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis 
ką nors gbra įsigyti ar savo prieteliams pade- 
vąiioti naują maldaknygę, rožančių ar gražią 
stovylūlę, užeikite — Jūsų visuomet laukianie.

. LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine.
Buvusį “VYTAUTO SPAUSTUVE”

423 Grand St. . Brooklyn, N. Y. .
STagg .2-2133;

S s 
| 
£ s 35 ■1 3
Į Ž 
f 
i

yAUAOQiĮ;
Nnę Q ral, ryte IU 9 vakar*. 
Penktadieniai^ ir įyentadlanlal* 

tik susitarus.

išrinktas. Lietuviui sąrašai 
surinko tiek balsų, kad pra
vedė 10 ątstdvų. (Anksčiau 
turėjo 6 atstovus). Pasto
riaus Sas sąrašas (artinii- 
liitierininkams) pravedė 18 
atstovų... Labai sumiižėjo 
socialdemokratų balsai, ku
rie tepravedč 1 atstovą (tu
rėjo pirmiau 6) ir komuni
stai 3 (turėjo 9). . Labai 
nuimto.. vpideČiii liaudies 
partija . (Volspartei): ji 
pravedė, tik 6 atstovus (tii- 
rūjo 18).. Balsavo 80 ’nūoŠ, 
visų turėjusių teisę balsuo
ti. Išrinkta 40 atstovų..

. Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
G R AB O RI U S

402 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdan Automobilius, Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIEJI
GRABORlUS ir

BALSAMUOTO.IAS
Apdrnuda Visose šnkow 

Notnry Publlo
5441 -72-nd Street,

Arti Grand St.
MĄSI’ETU, L. I., N. Y.

. ..Profesionalai, biznieriai, prumonln* 
kai, kurie skelbiasi "Darbininko,” tik* ' 
tai verti'skaitytojų paramos.

.• Visi gavai likitės “Darbininke.” • • -

t
M

% J

LAUKUS. Fotografas
214 Bedh'd Avė., Brooklyn

,lf> tiks,

-.1
t

prietc.Hu

	1933-06-30-DARBININKAS_00001
	1933-06-30-DARBININKAS_00002
	1933-06-30-DARBININKAS_00003
	1933-06-30-DARBININKAS_00004
	1933-06-30-DARBININKAS_00005
	1933-06-30-DARBININKAS_00006
	1933-06-30-DARBININKAS_00007
	1933-06-30-DARBININKAS_00008

