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Vera Cm, Meksikoje, guberna
torius Tejrita j*akė ttamm kunigama iŠ savo skalrkum išrinkti 13
kunigų, kurta pasiliktų Ypatybėje
aprūpinti 1,300,000 katamų. Kiek
vienas kunigas parašė gubernato
riui lataką, kuriame rarrtškė, kad
jie netarinks 13 kunigų, kaip to
reikalauta gubernatorių nes tai
būtą nuri&ngimas Dievo ir BaŽ— nyčk» tataiyjman».\ ; :____
Ypatingai kunigus remta itarb:
ninkaj, kurta apsaugo juos balny,
Šioje ta už bažnyčion sienų.

dagaakaro sala, prie Afrikos, įstoti
? vienuolyną, o ndnit* yra kunigu
seminarijoje ir rengtasi įstoti j do
mininkonus.

AVashington’o valstijos dantistų
draugijos prezidentu ^rinktas Dr.
IV, B. Powerf žymus katalikas.
Tai firmas katalikas gfdytojaa,
patekęs į pręaidentus tos organižneųos, kuri jau gyvuoja 44 incm
;
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žymi kat.li-

MŪBIAI UMA IMUOSI
PROVIM0IJ0SI
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Šeštasdeiimta užmušta ta daug
inžetata
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Ifaraniti
Visoje šalyje
ievoltuei jos
cleinenfns dL
deja, BevolfitdjoniėiTij je*
gos stiprėja, Sukilėliai susilemo su valdžios kimitomo
ne jau šešiose provincijom*.
Viso užmušta M žmonių,
daug sužeista ir Šimtai paim
ta nelaisvėn.
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(ten, Mcnocal, buvę# j
zidentas, revoliucijon
vadas, kaip pranešu, yra pi
rislopęs ir jį saugo sej
ginkluoti vyrai.

Herrara rako, kad jis |
išstatyti i14,0001 karai
prieš sukilfdhis ir suki
užgniaužti, liet kol kas
reikalo tą daryti. t
Sukilėliams muHuioeo
dovauja Litis Del Pokoc
irt ....MMn. .. .„-„r* ,<■
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LIETUVOS VVČiyiS-TO SEIMO PHOGBAMA
tilpąta 3-tam« puitapyje.

uitai, mo h**

mI

irfrYorttaadfr *t Jota, Orr., kurta šio£ tktafeą mutataki taute prie kryžtaua
**. K
Gema Latrobe, Jung. Valit.
štatatata ta Jrtltattataie manievruo-

, karta vfl patirta* veikta

PrancOzijoje per didjjį karą bu
vo sunaikinta viena katedra. Dnbsr ją atnaujino, pagražino ir pa
šventino.

PENKIOS VALSTYBES PASIRAŠĖ "MORATORIM
«
' SUTARTĮ
i

LIETUVOS 1URMAUSTAI

ATVYKSTA AMERIKOM

Ve?r York — Ląįvu Grtl>
sholm vykstame Amerikon.
BugpiūČio 15 būsime Nmv
i
/
YotkV. Važiuojam sušipa■Jra
fintH<u lietuvių spamla
nas, yra Amerikos pilietis ir jnogsti santykius su žurnalis
(Jo E. Ajiaštališkojo Delegato vardu reiškia padėka ęaip toksai — svetin^alis —- tais.
jis turės išvažiuoti iš Lietu* Lietuvos Žurnalistų Są
Lietuvių B. K. Kunigų Vienybei ui nuoširdžius •
vos. Jis greičiausia grįš A- jungos delegatai:
sveikinimus ir ištikimybę. Bed.)
merikon.
A. Kruzas, A. Gricius
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e katalikus. Jfe yra parašęs svarbių miesto,. Kalifornijoje.
knygų. Yra buvęs Fribourgo uį Chicago’je jau paruošti planai
niversiteto profesorių.
pradėti statyti naują bažnyčią,
kuriai katalikai suaukojo $400,
Italijos premjeras Mussolini sa
009.
vo kalboje rugpjūčio 1 d. pareiškė,
kad fašistai norį taikoje gyventi
Anglijos katalikių motorų są
su visomis valstybėmis, ar jos to
li, ar arti, ar net labai arti Itali junga išleido atsišaukimą į vyrus,
jos yra.—Visi suprato, kad Musso- kviesdama vyrus stoti į katekizmo
lini ypatingai pabrėžė Vatikano vaikų mokymo darbą.
valstybę.
Katalikas laikraštininkas 5V. C.
Mtirphy,
Jr. laimėjo $1,000 dova
San Franetaco miesto, šv. Ono«
ną
už
goriausiai
surinktas žinias
bažnyčioje jvyko novena prie šv.
One*. Į noveim iškilmes atvyko 1930 m.
dauginu kaip 100,090 žmonių iš
visos Kalifornijos. Surengtoje pro
Liepos 24 d. orlaivio nelaimėjo
cesijoje dalyvavo per 75,000 Žmo užmušti dit katalikų kunigai iš
nių.
Minnesota.
»
t,

1811 Biltmore Street
J
IVashington, D. C.
August8,1931

The Bėverend Korbert Pakalnis,
St. George’s Rectory,
207 York Street,
Brooklyn, N. Y.
‘ v

w

Reverend and dear Eatlier :
I beg to thank you most sinceręly for the message of
greetings and the pledge of devotion nnd. coųperation
tvhicli the Lithuanian Roman Čatholic Priestg League
of America sent to His Exeelleney, the Apoatolic Dele*
gate, who is away Irom the oit4v.

Buvusio Prancūzijos viešųjų
Liepos 23 d. piktadarys nudūrė
darbų ministorio (sekretoriaus) Slovakijos graikų katalikų vysku
Georgo Pėrnot duktė išvyko i Ma- pą.
t

His Ęminenie Cardinal Paeelli, Secretan- of State,
1 has reųuested HisExcelleney to thank youfor the kinti
Į message whieh you sent to the Holy Father.

Berlįfnas, — “Bertiner
Tageblntt’* pranešimu, Da
Spaudos žiniomis, bnv. is nijos žemės tikis, dėl mėsos
panų karalius Alfonsas nu ir sviesto kainų kritimo, ysipirko pilį arti Senlis, Ka ra labai sunkioj padėty. Du*
ralius už pilį sumokėjo 18,- mjos vyriausybe yra nuta*
000,000 frankų, Nieko sau rasi todėl pravesti žemes ū*
LUaIlKftltlllllSj KftH 11 1)0 Kilnotam tiKrą pagalnos ak
sosto gali tokias pilis pirkti. ciją iš 25—30 nriliontt danų
kranų. Ši suma Ims parū
«USHūraO BBDAKMAIS pinta, iškeliant turto ir
41 ilulSOl, l/nlullv^ vz.tna— veršio moKesciųs. mic zemeB
da. — Kanados valdžia nu ūkio sunkumai kai kuriuose
iare pravesti uiuoii viesKciį radonuose privouc prie sun
per visą Kanadą, kad tuo kių pasėkų: išpardavimu,
būdu duoti darlių bednr* atsiralgnnų mokesčius* mo
binms. Vieškelio pravedimns kėti ir t% t Havo pagalbos
kainuos milijonus dolerių. akciją Danijos vyriausybe
Bedarbiai turės dartm per nori nors laikinai sušvelnin
ti žeme^Ūkio krię.
visą žiemą.
/
z
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Praėjusinta meta* Virginijoje
perėjo j katalikų tikybą 311 neką*
talikų, iš kurių vienas trečdalis
spalvuotosios rasės (juodveidžtai,
geltonveidžtai ir kitokį) žmonių.

DANUOS ŽEMĖS DBS ATSIBŪK
SUNKIOJ PADĖTY >
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Žinomasis laikraštininkas Art
Ispanijos steigiamojo seimo iš ime Brisbane viename savo straips
rinkta sumanymų komisija nutari! nyje smarkiai pajuokė Vera Cruz
pasiūlyti ntimui pravesti įstatymą, valstybę Meksikoj, gubernatorių
kurs įsakytų praašlimi iš Ispani Tejeda dėl jo piktų dariu? prieš
jos visw katalikŲvionuolinsir at kataliku*.
imti Bažnyčiom valdomus turtus- \
Steigiamajame seime yra 12 ka Anglijos darbo partijos atstovas
taliku kunigu ir kelios dešimtys atstovą rūmuose John ftaurr vie
paaanliočių katalikų, kurio Įvirtai šai pareiškė apie reikalą Anglijos
pasiryžę apginti Katalikų BaŽny- katalikams sudaryti tvirtą katali
“ čios teises Ispanijoje.
kų partiją .

ČeehORlovakijoje dėl senatvės ta
nesveikatos atsistatydino arkivys
kupas Kordac. Jta išbuvo Prahos
arkivyskupu 1$ metų. Per tą lai
ką laimėjo katalikų, nekatalikų ir
Bažnyčios priešų simpatijas. Jam
daug teko darbuotis katalikų susi
pratimui stiprinti, kai steigėsi
«‘tatatinė bažnyčią?*
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BIKkUŪKASJnORIAMAS
ATSTOVUMASKVON

Kaunas, — Spaudoj žinidmis, buvęs Lietuvos atstovas
jondone, p. Bizauskas ski
rtom atstovu ministeriu
Maskvon vieton p. Baitnišaičio, kurts j ąu pasitraukia
iš diplomatines tarnybos..
|P. Bizauskas yra buvęs ir
Lietuvos Pasiimt ūmi Ameri
kai ir ciająhai grabai dttfliavosi.
eubov* vabalmimko

Londonas, —- šiomis
■*
nonas Vokietiją, Frau
Italija, Japonija ir*Bi
ja pasirašė taip vadiniai
^imiratoriumo*’ sutarti,
taikintą Vanago plami
karo skolų mokėjimų
riems metams.

I’asibaigus metams, i
ma, kad visos valstybes
suvažiuos ir taisis apie
skolų sumažiniiną* Vok
bū,000,000 BEDARBIU
ja gi planuoja reikalauti
KINIJOJ
ro skolas virai panai!
A^a«//7idL--Nanknigo in* Vieni metai daug ką gal
dustrijos ilepartmentas pa- keisti.
skellie, jog Kinijoj esą 200^
000,000 bedarbių, kurte el
LATVIJOJ TRŪKSTA LH
getaują ir maitinasi išma
VBOy MOKYKLŲ
tomis. Kinijoj yra 432,000,Latvijos lietuvių si
000 gyventojų.
gavo iš Kapltmis ir (1
Chictiįfh I1L-—Nesenai tū nes valsčiaus lietuvių
las Vondrasek mirtinai nu prtišyma įsteigti lietu
šovė savo sūnų studentą vien pradžios mokyklas, Sąjį
tik todėl, kad sūnūs negavo daro žygius prašymus
tenkinti.
durim.

FIRMOS AUTOMOBILIAIS LENKTYMeS AKINK
LIETUVį

Klaipėda, liepos 31 d. —
Dienraščio ^Lietuvos Kelev
With kindest regards and liest wishe«, I rėmam,
vio’? pranešimu, tirta VrzhaSincerely yonrs in Christ,
rtene nuvykusi iš Kretingos
K, HYLANt) į Vabalninką ir ton nušovusi
taikos . teisėjų Laucevičių. Kaimas, -** Liepos 2-t-25 mos.. Jam tiko pirmoji
SecrHarįi,
Nužudymo priežastis esanti d; d., Lietuvoš nuhųmJjilių vanii *— sidabrine tauri
klulms snivnge pirmo aų- Lietuvos automobilių W
nenusisekusi meilė.
tomobilims lenktynes aplink dovana — gyaŽi vara.
Lietuvą, Lenktynine daly Antrų dovaną gavo i
vavo Kauno ir Ktnipedo rikio firmos vardu v
omo fediracijos
nutomohilių ir inotmviklių Kordu Dr. Truknmis ir
draugij<>& Viso dirtyvuvo 14 būtent, gražią bronrtnę
■#
AVtr Jirdfordį Mass,
kams laikyti lėkštę ir
MassacliUM’tts Valstijos Dar- atnmnoliilin ir 12 įimtoraįk*
rikes Lietuvių bend
Imi PiHlenu’ijos neimąs išrin Įių,
Visi LI>H. ir ^Darbininko’* Prteteliai kviečiaskirtus
"Fonlo** firmot
Keliom"* aplink Lietuvą!
ko
valdybų.
James
T.
Mo*
mi į lmgalbą»
. ‘
rinrty iš Botdmm vėl išrink* jauinro 1043 kilomeliiu. Hi litu.
tą visų kelionę turėjo atlik* Trečių dovaną tani
tas pirmininku.
Reikalingi skellnmų rinkėjai vitrae kolonijose.
m* ir 35 st»- Lange. Jis gavo broM
1932 hl geimą* nutartu lai ti į 32 vai
IKI išlygų tuojau kraipkit& į
>
kundas.
kyti Wmrcster, Mam
Tas sąlygas išpyldv tik Ketvirtą virtą guro Kl
šie/būtvnti pono Vaikn m IMraurtia* Jara
M WBST >R0ADWAY
amen- ta pinigui? dovana —
JW MJiMvMm,
vMmIMMm w* kitiem nntomolnlk
kūniškos TMgv
fir-dltaų./

DAR8ININKP KALENDORIUS 1932 METAMS
JAU IMAMAS SPAUDAI
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inkfells Lietuve*

pertfimtaita » kartų.
’He reiškia |vi<
dmrios darita* nuostoliai tenybei užuojautų ir kartu
siekta per 9 tūstančius litų,[smerkia ^niekšingus darbus,
nes imdagė MįJe 1(XJ vežimui Ttarp kitko ptiiltūŽta: HKar*
šim ta Mrilri, purinės frltu wta priminti ir įspėti
vhmktaklta nogta Turtas «e-| visus, kurie valdo kratus,
buvo apdilta*
kad tik Bažnyčios ir valsjy*
i
■ '
■•
hiėg
lM‘ndmlarbiavimna a>
jamigoš
i .i Jiraura
tvarka, kasmet kasii nori
uo-Įda,pasaulį
dabar nuo
jamvandališ*
vėl surašytas
TAUBAflflfa
TA*finui
maujo
taikomų, byla
gauti irm
grybauti
turi | ifevĮpariWrinimų,
protokolas ir perduota
I HBHUrAtitt
17.
tirtMimti
M «išAgirininko
bnvo varfy
ar faj tam
BtoSiiyHA
vidrtytam- tikrusĮ
pačiamar
faiko«
teisėjui*
pol Šiaulių
šv. Jurgiu pavapi
tin?.
elektrų,
ivimi
teikti
Įbei
itt
viMtomeiiei,
ar
bėn»
bilietus.
Šiais
metais
visose!
Mrt i* ncdid^k4ebc«io žai-| joc katalikų i» Darbo Fedel»nkirflk»l
J«a laiwB- dt aikultBrai.
Kur
nėra
D
m- aJ
miškų
urėdijose
išduota
mu nidafft rtamlriM* ftkmin4raeij<w
«aulių
skyrius
pri-|
jo
p. Kmaitia *'Drobėe”lT(li pie
ten100,000
— toekfyb&i,MMU
”
Bi- IdkWBMĄ,MAM.
,S Wet,1V0Bl ”&f*e* n0TOWRAl
k<> Hanmlioata Antanu. Ferjaiimtė
užuojautų
hv.daugi
Tėvui,
tns.Varfyt.vnto
Šiemet
? Pavartotos
asarmės duLDH.
70
kp.
įvykul DDS, 11 kp. minorini* MiririnkU
b-vėa direktorių* KaųneJ lieto kaina vi«am
/ uogavimo P“1'* I** mririnkliMM
3 mėueaiua
laiko
namvav vairiu FWutitiiškių|dėl
visokių
skriaudų
ir už* nifpl&vio 16“
tatoau
buvo, kaip
pereitais
«nt
d., tuoj
po dvyliktaijmtm įvyk* Nekmadk:i|, rugp. 16,
Tauragės
žydeliai
variįdiir gtytavimo
Mm* -irllt
«®fcn»w i visn8
k*
Įrita* Kerno
ta
Jo šventenybes
Kviečiame gausiai sueiti, te* turi* tuoj pd *wn*>*, teinytlalj mUi*
nes boikotavę ir norėjo pri
Ta igi, už UNgaviinų ir gpy-1
kraštus
478 Žmones. *OAt*per*
Mj. gvarta, kml viri žUmį
whe<Minrtai«»*W
buvimų
vrtSkuooe
miškuo-|
llft
l
^
ll
°
5WkU3 emigravo
versti mierto valdybų išdirb
aiytakitc ir aar« 4rau<ua(ee)
pri- akte* dalyvautų Jr ufrimožMi
♦tok /'■
Vridyta rokloo. Piutriyktea, gražų p*vy*.
ti palankmes sulygau* Varse gauta 100,000 litų.

LDS. KaopųSusirinkimai

Viliaus reikalų
mlnfeterijoB Žiniomt* šiemet
per 3 mėli, ii LurtųvtM mi
“
viLMum Dm
mamai kauko iurmibtro
gravę
į įvairias ]xuaulio da
YOKUTAICIO pUKmUJ
tUMmai
lis 478 žmonės j pernai tuo
- “Menuder A|lgemeine#ri-j Kauno burmistras p. Vopačių metu įsnigravę
Aung’^^u^hrtidlieiMirt lOikietaitis išleido savo jnrmų
žnušiėM.
< J>abmgo$ buvo sumigta įsakymų miesto gyvento*
wftlninuii dum” Jų *u<>r- japis dėl Šimų ir dviračių .
i kithm*.
"
t
gjmisftvo* Vilniui Vaduoti nuAesčių. Įsakoma gyventoA
MMW BmfAUf, OOMM*
ĮTAMPU
ATBOLMARB,
Jktyingu* skyrius Palangoje, jam* ne vėliau rugpjūčio 1
LDS, M kp- ***tefakta«* Įryk*
Kažkokiems ve
UM9. < kp. mtaorirt* antrinki,
ffig dienų vakarų didelėj# d. Mlnoketi miesto kason už
wknjadk‘nj, ragpMa 1G d. Į nu
.PŪkmgos kurhauzo salėje į- kiemu šunį 12 litų, už W jams plutelejus, nemaža len
ffvtfbiL ted i Ii ssririoktas *tetta m** Įvyks nigpUtfio 16, tuoj po
mišparų, Iv. Pranotfkate parimi.
rki nariai ir bent P* viste n*ty
.vyko didelis koncertas su harinį Sulų 24 litus ir iiŽ kų studentų išvyko studijuo
J
narj aUteortą prbaiyti prie mtaq m mUį KvioĮiaad viri tertri ai*
ti į Varšuvos universitetą*
prot M Bh’žiŠkos jMislmita. dviratį 5 litus.
rilankyti ir užrimoMU atteMteN
Be
to,
kiek
girdėti,
m
juta
tnokrity Trtpgl airivoriclt* aav*
" Koncerte be gausingos
draugu*
Ir draugo* prirašyti fcria
drauge važiuos ir Metini
jMrtrHkoM dalyvavo vasarojus * stmug MWn» W4
BM7BO3H?, MZCNK
rio* kilnio* urganteMty*. .
;
LD8. 72 kp. tuririaklmas Įvyk*
•įR&uigojo Prezidentas Sme- Iiiepos metu 12 d. G Vųl. mokytojų.
KvloBa VaMyte
sekiBndlenlį
1$, tuoj po
tona* užsienių reikalų minis* vyto Joniškio valse. Utenos
iv. J«r<iopartipijo* moMOMTKLĮiO, B0M. /
,.t<*ris ZmmhiSf _ susisiekimo npskrt, savame bute BL*^
kyklojo, Viii kt»į>0« tūriai: yri
WS, > kp, «uriripkim*r {vyte 7
T.nmyg
kvia&lril atrilankytl I ij auririu
^niinisteris Vileišis, ūkio mi peW smūgiu mižudytaš Jo
nigrisjo 1, lv> Roko Hvetalnfje.
kimy. . • - ;
.
ftirteris Aleksa ir Lietuvos nas fiumskia 53 metų amž. fatumu, Liepoj d. Klai
. VridylM Viri nariai prrifomi ateiti Į ŽĮ turiatstovai Vokietijoje^ Ameri- Kiimhialinė polidjn jau mu pėdos krašto lietuvių žymūs
rinkim* ir užrimoklti tenai už
i
:—~"
traukt** Binarine* duokit*.
uitoje, Prancūzijoje ii; Italija* statė, kad šia žmogžudyste veikėjas Hfiklioriiuminėjo
M1WAIK, g. J.
VuMyte
o taip pat visa eile kitų į* padaiė nužudytojo sūnus savo amžiaus 00 metų «tt11)8.14 kp. Mueiiinkima* įvyk*
*LIXAjUtlll,
B*
.
*•
AUTU M*»»* US»
penktadieni, rugpiūčio 14 (įtari)
žymybių, kurios Šiuo metu Heimiindas 24 m. amž. vy kaktuves.
LDS. 16 kp. auririnkimac įvykt
7 -30 vai. vakare, Vki nariai kriepraleidžia atostogas Palan- lus. Kaip patirta, sūnus m
trečiadieni, rūgšty 2 d., 7 vai.
ėianil ateiti.
'
, vakare, bažnytinėje mtahity.
tėvu sugyveno labai blogai*
Katalikų Veikimo Centro
Valdyba Nariai kviečiami gaudai ateiti ir
Prieš koncertųA'ilniiii Va Žmogžudys sūnus sulaikytas
Mylinėse 'buvo priduota, riki Kauno rajoną reikalų vedėgaiiyų
atriveati tavo draugua(M> prirs*
vienas vobiA
I jų ii* ^Pavasario” s-gos reduoti Bųjungos pirmininkas ir perduotas Utenos 1 nuo
Syti
Valdyte
Nuo metų pradžios ligi
LDS, 15 kp, mčnteiniai įtektaprof* M. Biržiška skaitė pa- vados Teismu Tardytojai.
,
——*—
I giono dvasios vadų rtui. St
Šiolei visuose Lietuvos mta*
. skaitą “ Amerikos lietuviai
umm » mm
Kehųes nuovados kimai įvyksta kiekvfete jnčne*|,
sekmadieny, po 15 d,t iv. Petro ir
kuoseyra
buvę
29
miškų
WS. 13 kp. ttiririnkhna* įvyk* t
ii Vilniaus idėja/’ Prele- AUDROS KUOSTOUAI
JOtyM IMBIf
[taikos teisėjas buvo mitai- Povilo buŽnytinty svetainėje.
gaisrai
ir
išdegė
miško,
70,8
penktadieni,
rusėjo 4, 7:30 vai,
MBTUVOII MIIKAM8
petitus, pasak UM. Allg. Z.,’*
KoamM. Einant nMųjdęs 3 nu"n. kalėjimo arba
vakare, mokykto* kambary. Atei
ha.
adminirtraelįiB nustatytai atitinkama7 pinigine, pabotu
"ilgesnėje savo paskaitoje at Liepbs mėn. 8 d. prad’Hoj
kite gtualai. NepauiHkite nirimoLD6.111 kuopa* riMirinkimi* ikiti duokle*.
Ttyto**
vaizdavo savo kelionę Ame 'Šiaulių miškų urėdijoj siau
vyk« sekmadienj, rugpIflSlo 16 1
t.
......
___________
__
■
tuoj po Mnnw, -įr, tArinUro
rikoje, kur jis atlankęs virš tė didelė audra.. Per Padu
MALŪMA
■AfTOg,
.
parapijo* palty. ■ Ktfri&Uai viri
40 lietuvių kolonijų ir juisa- bysio miškų ūkį praeidama
ĮjDS. 40 kuopė* auririnkim** p
ntriri
ateiti.
Taipgi
«#ivMkHe
. kęs apie *70 kalbų apie Vil- audra išvertė ir'išlaužė 7000 Lietūkis esąs; nutaręs dar
savo.draąfua prirašyti pria ii** vyks mgaėjo 6 d„ tuoj po uumoė,
4iiy. Tuo būdu jam pavykę —80(X) št. vidnt storio me-' šiemet Kaune pradėti, staty
ir, .Mykolo parapijoe evetalnij.
kilnioa orfaniaaęijo*.
dar labiau išpopuliarinti džių tūrio apie 3000 ktm. ti dideli malūnų. Malūno
▼akto* Malonėkit viri nariai atrilankyti
#
y
'*
*
ir nttBerine* mtikiatii irttriiaw*k*frr
VUuiaus idėją Amerikos lie Liepos mėn* 16—17 d. Bir statybai w skiriama 1%
UIKGMIF, WM
1
tuvių tarpe, nors tenai ir žų apylinkės miškuose — A- miklitų.
LDS. SS kp- «wririakfaM* Įryk*
r jprieš tai Vilniaus idėja ras* gmuškių, (hgužių Kalamies
penktadkni, rugoty 4, Te&O vai.
to«mwuoia karam
ttmun <ęjhw pritarimo.
^o ir Biržų girininkijose iš
rak., Lakota Bvrtrinty Hlimahi
13,404 žmonės.*
IPt Ateikite v#.
Vikbki mas jvyka tugs. G, tuoj pop*te
Po paskaitos sekė koncer vertė ir išlaužė virš 100,000 Nesenai Kaime mite dide
lpdtaių mMig, poteinytteij tvetinė dalis, kurių išpildė ph*- št, miško medžių, tūrio apie lių namų savininkė p. Si
tainty Kvieč-teme nerius atriti, nes
.meilės lietuvių meno jėgos. A5,000 ktm. ir 19 d. liepos Už vietų kapui žydų ben
yra keletą svarinti atnoanymų
TAMM0KM
Mmtvo tarp kitų Lietuvos m. Kazlų Rūdos miške iš druomene iš veliones sūnaus
Taipgi atriveriritėir sevo dnmgus
priMįiyti
prie Hos MrgsriMtty*.
išperos artistai. Jie publikos laužė apie 7000 št. tūrio 3,- pareikalavo 20,000 litų. Mat, Kaunan Per pirmuosius]
tarpe turi»jo didžiausio pasi- iXH) Idm, Iš viso, tuo$‘ miš mirusioji Št. nebuvusi dos šių metų keturis ntėn. Lietu-, jj^jg vtt.wtjqj dbl
sijų. Kai kur prašyta'net
•eekimo.
kuose sužalota medžių ver ni lalklaringiems tikslams, voj
LD8.106 kuopos »Wrfnkfa»MlGIMeUAMV GAMYKLŲ
stoiustijos,
aiškinta,
»
kad
toj apie 650,000 lt. Visi iš dėl to bendruomenė nors da buvo 237 judamojo ir 441
vykk
rugsėjo G, Antro* Vartų pa
.
,
.
.,
ekskursijos
bus
be
kalbų,
ugdomojo
turto
varžyty-.
'
“
T
8
&TWW
rapijos
šalty tuojau* po nunėn
. DAR D*L DŪBTO BORO
versti medžiai bus pardųo- bar norėjo daugiau paimti.
Visi nariai prašomi pribtti, te*
riės.
.lodomojo
turto
i8koli
.
Wdv
Wi
Ų
kaumj
^In
Ia
u
8
IMLskaitų,
vien
tik
su
Žaidi

: Lietuvių-lenkų ginčas dėl dann vietos gyventojų reika Prasidėjo derybos ir susi
tomas Sieks 449,712 littj, jyĄ.**
1*..”
** mais ir šokiais, bet vis tiek turime svarbią reikalą.
krašte įvyko tikras
mušis
Dūkšto ežero galutinai kaip lams.
tarta už 6,000 litų.
Krista Vriiyte
dėl ginčijamos ganyklos. nebuvo leista.
•ir baigtas. Pasak lenkų laiparduotas už 127,057 litus;
LIUTUVOB MUKIAI
BARMtdUU^MA
- KAUft 0T.At% fJL •
.’krAšėių, šiomis dienomis bitnejudamasai turtas buvo į-|Mūšio
. , vdalyviai
. fc.; # tiek įniršo,
_
BDS. 107 kp. juaperity iu«irinskolintas
2,383,37!)
liteM
padarytas abiejų pusių
Š4‘štadienį'Į>ėrkrinąs tren
kijnas |vyk» rugsėjo G, tuoj po hu «alc
pasitarimas. Iš Lietuvos pu- Per visus 1930 metus iš kė į Leliūnų bažnyėią. Nu* patouotas ui - 2.0ė6-I68 li> »
Prot Dr. V. MyboMIČio-IMtae
mos,
ir. Kazimiera parapijom oalij.
>BtM Uteratum. mokslo, vSmkmmiHM
šė* pasitarime dalyvavę K- Lietuvos į užsienį buvo iš griovė stįigą, bokštų ir* su
ir akadMiiikoJa gyrenlMe iUnetnMta* Kviečiami via nariai dalyvauti ir
aSnertnl* žunyilM yra dkhtl*w***,
terūnų apskrities viišiiiinkas vykę 13,962 Lietuvos pilie griovė varpinę. Bažnyčia
dnčfatisiM, jtte»i«aeMur Ir kiėkvbca*i nžsimokčti mčnerine* mokestis Ir
dresUatlausUu" tevml llnlcMala*ete naujų narių atsiverti prirašyti.
irĮuisienio policijos vyres čiai. Iš jų 4,138 asmens iš užsidegė. IŠŠaifkti Ukmer
Drtyiy Saraate. Togai viri yMĮrttlNNK
. Valdyte
Mrtdlnio^^tn* llriaroje: a»at M t,
nieji, iš Lenkijos — Šven^io- vyko prekybų* tikslais, 1996 gės, Utenos ir Anykščių ug
porai. 20 lt;.Anrarticel« arataaai HW
nių Storasta ir Kapo kari sveikatos sustiprinti, 1362 niagesiai. Ukmergiškių ug
Fuamavl»!».
Adr.: •‘rtdhua,’’ Kmhmm. Latevia M
ninkai. Abi pusės esą siidė- ntafcdo reikalais, 1^)8 eks niagesių pasibaidė arkliai.
rtmisios savo pagrindimų kursijų tikslu, 3705nenuro Sužeisti’3 Žmonės. Bažnyčia
’ nuomonių skirtumus ir pusi- do savo keliones tikslų. Ap užgesinta*
Ridėjusios netrukus viską skaitoma, kad jio visi užsie
mguai noinnt
; pabaigti geruoju. Galutiims ny paliko 12 mik litų.
< 1 «u !.'■■ J.IJI *i .1 •
”
v— 1' ...........
'
ties Dūkšto ežeru linijos pra
.. AR TURI LABAIęRAttl KWM
aĮ)«kr. šiais iiw»*
f vedimas esą palikta abiejų VOLDEMARAS GAVO VitnT* tais labai blogas derlius. Opusių policijos ir kartumui * K4 GYKAJ4 PUS ADV.
ras nešiltas ir Im lietmis*
4M putelių tyku*
< OKOBOMlIOKl
irfs viršinhikauis.
privertė vasarojų pdgettu*
A; Voldemaras buvo įtei nuoti* Kūgiai tniiųti mem
Kiekvienas* imslapis labai
***
r BOBA-lt VMIMO, ARKLIUI kęs knriūoinenėš teismui ktičiav Visi javai pradėjo
gražiu paveikslu
1
iMGVUt
prašymų, kad jam, kaip ne- smarkiai brangti.
Kiekvienas IMu^ privalėtų
t
Kaunui, Pfancšmmt. kad išsigaUnČūun pasisamdyti
lygyti
ku^gib Albumu
•
>
1 !
artimu metu išvažiuosią į Ki gynėjų, paskirtų valdiškų KAUK >AR^riiMAI U*®®imtalpintn
iitvaiadiii
vi&ųžyMftt IBKAIU M3K1Rbirų apie 3(M) Žydų iš Lietu- gynėjų. Prisiekusių advoka
mrniių ždamių dirbusių Lieį
■ voa Jiems visumis, dar prieš tų taryba pro f. Voldemaru
t
tnriM nepriklnusomybd at
F išvnžiit(jsinnt‘ Sovietų ttnsi* valdišku gynėju paskyrė
UŽaieuių Reika
gauti* Jo kaina buvo
jo* valdžia duosianti llimijos pris, adv. ClioronŽlekį- To* lų Ministerijos ĮouiMinrijas
Data
gausi tik už dolerį.
Naa**1W prMriarię haty.,>*». Ir
' jrilirtyK*.
' *, kiu bildu voldoniarminkUM vlriMnkas p. Virtom
1
putoiM. 4W paa*M«* U Mta»» Hm pe*
jų byloje gins prot A. Tu- irta paskirtai Lietuvei Pam Mipriaa ritami iaittaux, nuarti
Brikateukli
-aalvva alęaai^ajlaMi Ir kvri-1
irntūM omumttB
nieuas* doc. Stankevičius, shmtiliybvg * l’rahoj chnrgv
iaitw 3i«m’Twm**rtartvln* riUm*<
* F aaaUMMiiilLtf ’tlara etabfciiL.
X Radviliškiu vaisė, Suos pris. adv, Nargdcvičhis. d’nffaires.
M iirthine* Ir ataahiaaMtb JHan JHK
M»W. WWA»WAT
Mpaky ir nrinani, Mtlnat
bažnytkaimy griaurtinm jpris. aitri įpail. Našliftnny, P, Stasys Kuxmin»kn» nuo
gnrttlte Nwrtr«*wi|jr jmriaerHHe iw»-' iiihmišū tu bažnytkaimiogyC' pi»i& adv. pati IlaulumitiF, liepos 25 d, skiriamas UŽMhrilMt* Ir Yrttilrta
Šame
Tur yra parriaiK*JaM*« aaUefclrtrv
z VcutoJų įlinką Julių, apie adv. Zienius, adv. Kerpė ir slėnių Reikalų MinHerijoa
k*. JeUrn aeUHliUulMa nrtarl >v pa*
praArMri* g terakyll *H gk H tani
J> metus amžiaus.
prU adv* (’ImtoiiŽickiH*
H‘flWitlL
nnalnttilM •
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iEims w u-tas sao kjvnsn, u® kuom su ledais šVENtn* iuaste
MMfin il ii b n l hmutie
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I
I Liepoa 16 dienų, HveiH’io-. lęs, kad iMMim ir bo kailinių
gyvati oim
laitų jame atgijęs, Nuspręs
Įnių apskrities šiaurine dali- negalinto buvo pasirodyti.
Kitas keistokas dalykas at ta buvo kartas atidaryti*
Įmi, praėjo baisi audra su le- Kai kur Hoganjo nupieš
SEIMO TVASKA
JdaiB, kuri pridarė žntaėms tais stognte irote*, išmėtyta sitiko Kastan miestely (Ita Kol karstų piovė, triukšmus
Lietuve* Vyčių 19-ta visuotinas seimas, kurte įvyks Į milžiniškij nuostolių* Dau- sienojai, sugriautų kaminų lijoj), kuris guli Monte-Ka- darėsi via stipresnis, taip
Lietuvos Vyčių 41«oa Vytauto kuopos kambariuose, No* Liausią nukentėjo, pagal tu- plytos teistfai išberto* toli sino kalno papėdėj, kur yra kad darbininkai keletu ny
Mh ir Haveineyer Hfoų Brooklyn, N* Y* {vyksta aekan- Hmas žinias 24 sodžiai aplinkui, liūdija kaip baisio* garsusis benediktinų vienuo kių norėjo mesįi dailių. Ka
da, pagaliau, karato viršus
lynas*
čioje tvarkoje.
C
kta ftj
Švenčionių valsčiuj ir 9 Len- ir naikinnnčma,
keno ne
Vietinėse kapinėse pasi laivo nukeltas, iš karta iš
Pfnrtodienį, rugpjūčio 17 d. vakare, 41-o* kuopos
valdomos, yra gamtos j^os*
kambariuose bus atstovų susipažinimas* Čia atvykę sei- Į Minėtų tlieriQ buvo
__ _ begalo
1.,, j,
girdo keisti balsai iŠ kinki šoko didžįule gyvate. Nuste
mo atstovai priėmimo komisijos bus sutikti, visiems Ljjūelė kaitra. Nežiūrint di- Horizontc matėsi rūkstų nio karato, tarsi numirėlis bimas visų buvo neapsako
dūmai, kur ne kur laižė dan
mas. Gyvate apakinta die
pentatyti ir aprūpinti nakvynėmis.
ddio pietryčių vėjo, tempe* gų ugnies
„
___
liežuviai,
tai mnil- ro 160 ūknj# dauginu kaip noj šviesos, skubėjo slėptis
SSIMOATiDAmMAS
ratttra siek? -P3O.+35 Wj»170 ba. žiemkenčių ir 74 ha, šešėlyje prie dienos, tačiau
Antradienį, rugpiūcio 18 d* 8:30 tai* ryte, Apreiš nių. Po pietų oras dar la Rkundesi dejavo žmonės* vasarojo.
ton buvo priremta ir užmuš
kimo Pan. 8v* bažnyčioje, bus iškilmingos šv. Mišios biau pasidarė troškus* Apie Ka paliete Dievo piritas, tas
Pridėjus prie šios audros ta.
jr pamokslas, kurį »aky» bun. J* Balkūnaą, “Darbinin 4 vai. dangus ėmė niauktis.1 ( ilgai minės šių skaudžia ne
išnaikintus
plotas, turėsime Kokiu būdu galėjo gyvate
Pietų-rytų pusėj pasįrode laimę. Tikru statistikos dako” N* Y* ir N* J* skyriaus redaktorius.
visiškai apverktinų Švenčio atsirasti kaita?
Po pamaldų apie 10:30 vai, ryte, Vyčių kamberiuo- | mažas debeaelta Žmonėssku- vįnių kol kas dar nėra, bet ti
nių krašto padėtį. Nereikta
seįvyks iškilmingas visuotinoseimo atidarymassusvei- [bejo sudoroti išdžiūvusį šie*
Po daugelio spėliojimų,
UŽūiiišti, kad 260 ūknwse,
kinimais ir k* * Seimo posėdis tęsis iki 12 vai dienų*
dobilus, nes matėsi besi
pagaliau, buvo prieita nuo
Hi nelaime to labiau pa- įdėlei pavasario potvynių li
ūta visi seimo atstovai eis pietų kartu į valgyklų*
Įartinųs lietus* Bet veltui, Demone, kad numirėlis dar gy
didino skurdų Švenčionių ko sunaikinta ir neateeta ar
pietų posėdis prasidės nuo 2 vai. ta tęsta iki 6 vaL va- įbesys augo, artinosi neiŠpa- '
vas būdamas buvo radęs gy
karo.
' *
t * Įsakytu greitamu. Audra ki crašte* kur derliaus duome ti 400 ha.žiemkenčių.
vates kmušfaiikų ir pasiė
nys Šiemet numatoma buvo Nelaukiant rudens, jau ga
lio
greičiau,
negu
buvo
spėta.
męs kišenėn. Miręs jis, jna“CONSILIUM FACVLTATIS” ,
ir taip ne kokie. Pagal agro lima iš anksto nusakyti sun
Antradienį, 8:00 vai. vakare, Transfiguration sve Į Milžiniškas viesulas girio- nomu apskaičiavimus, žiem kius švončioniškiams metus, tyt, buvo -palaidotas su tais
'
tainėje, Alarcy Avė. ir Hooper St, 41-ma Vytauto kuo Lvė, vertė, grobė visa su sa- kenčiu derlius turėjo būti iš panaši nederliaus ryŠte jau pačiais rūbais.
pa stato veikalų—operetę “Consilium Facultatte,” po Įvim, kas pasimaišė po kojų. Adeno ha* 2 kvintetais mažes Pamečiui 5 metai lanko Šven
ko seks koncertas. Laike pertraukos kalbės kapitonas i Dulkės, smiltys, medžių la-- nis vidutiniško tolinus.
AUBTRALfJOJ KIBUS
čionis.
P.
P* Jurgėla apie Lietuvos ir Amerikos jaunimų.
Įpai, šakos, stogu šiaudai, šie- Nepalanki Berną, didele Nodatoklius visai apskričiai
BBDARBIP
Kap. P. Jurgėla, kaip Lietuvos kariuomenės savano- l uogabanos, dobilų gniūžtės
sausa balandžio, dalinai ge jau dabar numatomas virš Kaip kituose kraštuose,
. ris, papasakos apie katalikiško lietuvių jaunimo nuopel- Įstosi žeme, skriejo oru, mai
gužes ir ištisai birželio mene 100,000 auksinų sumoj. Pa taip ir Australijoj paskuti
nus Lietuvai ir jų aktingumų per Lietuvos nepriklauso- j ^į sukosi. Visa tat darė pa*
lyginus žiemos mėnesių rin niais sunkaus ekonominio
mybes karų. Tai bus {domu Vyčiams išgirsti iš karo da- I gibaisėtinų vaizdų* Visi, kas siai padare savo.
Gegužes mėnesį tempera kos kainas su dabartinėmis, krizio metaik atsirado nema
lyviolūpų*
Į gyvas, skubėjo slėptis. Mištūra, nežiūrint; kad dienomis jos yru pašokusio dvigubai* žas bedarbių skaičius. Tuo
Veikta “COMUium Facultatia” yra statomas vasodnai tratėjo, lūžo.
kartais pakildavo gan aukš Spėjama, kad pakils dar la tarpu tame krašte jaučiamas
,dovaujant muz. A. 48. Visminui, 41-mos kuopos pirmi- Įp^ f0
perkūnijos
tai* naktimis krisdavo iki Že biau.
didesnis . aukso trūkumas,
ninkui. Šiame veikale Mmitag eolisfaj, Hoffma- (renkgmai dM. lafciau teugi.
Jeigu ir susidarytų, tokių negu anksčiau. Nedarbui ir
miausio
laipsnio.
nas ir k. Koncertinę daų. išpildys Apreiškimo Pan. |
neramino
Birželio mėnesį buvo ilgi lakta akyvaizdoje, komite aukso trūkumui pašalinti iš
, Šv. choras, iš kurio tik keli nariai nepriklauso prie I
’
vyčių.
*
I Neilgai trukus, pašėlęs ve- ne geriau. Viso mėnesio tem tas jnikentpjusiems šelpti, kilo gudrus sumanymas. At
Trečiadienį prasidės posėdis 9*OQ vai. ryte ir tęsis jas, šaltas lyg žiemų, nuri- peratūra, bendrai paėmus, tai iš anksto žinia kų jis Šelps eity bedarbiai bus panaudo
ir kam bus naudingas. Tik ti, kailio aukso ieškotojai;
tokioje pat tvarkoje, kaip antradienį.
Imo, ore vienok girdėjosi vos besieki 8 įsipeniu*
■
, ISKlĘMINCrA VAKANEME
hiurpiuilK^ taĮyhm <W Prie taip nenormalios tem Ūkininkams nieko gera jis Tuo būdu ir nedarbas, iš
v-v
v*
. .
liūs griaustinis Veikiai su peratūros,’ antino derliaus nežada.
nyks, ir aukso produkcija
^Trečiadienis ^>0 vai. vakare, Klasėlaussvetaineje,
stambiais lietutis
Padėtis be galo kebli. Už padidės.
Beita ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I.
. l0* I lašais iš dangaus ėmė kristi Prie padėties pablogėjimo
darbio visiškai nėra. 2 auk
Bedarbius aukso ieškoto
.p«ranguilanlmmgąvakamn? l«kekt^lral^tam. L*
.
prisidėjo dar kelios audros sinų atlygis už 10 valandų
J. Balkonas, vice-konsulas Daužvardis, A, L. Lapinskas, L
1 sudėtais, k. p. gegužės 13, 23, darbo diena skaitosi geru už jus Australijos vyriausybe
“Vyties” redaktorius ir kiti. Laike vakarienės, be kai- | \ t
.
. i
aprūpins visais reikalingais
bų, bus išpildyta ir koncertine dalis, kur dainuos kele- Į
a.ls’
al!s TI* 30, viena birželio menesi ir darbiu. Bet to, iš tokio retai įrankiais ir kiekvienai gru
tas solistų iv tt. Čia bus išdalinta dovanėlės seimo, atsI^5!l0 SaMars ši paskutinioji, didžiausioji galįm.*i gauti.
pei duos po vienų imlydovaaudra liepos M Visos jos su Vargo ir bado šmėkla jau specialistų. Netrukus po pla
tovams, atsiminimui šio seimo*
birejo is dangaus.
naikino didelius pasėliu plo dabar stovį prieš akis. Ge
čius Australijos laukus pasi
((ĖALOON,f ŠOKIAI
Išgąstis apėmė žmones.
tus.
resnių perspektyvų nesima pils didžiulė naujų aukso
,
w,-* .
... . ILaukuoše nebuvo nieko gyvo
Ketvirtadienu ni^mČio 20 d. posėdis ir pieta i- L laikll j npi žmonilh liei Prieš laika išplaukusios ir to. Vienintelė iki Šiol išeitis
ieškotojų armija*
Vhs kaip papnmta8^ vai. yatew,Kli^iaite avėtaiW1J>
gyvtaiUi W nugeltusta laukuose avižos, per 5 motus buvo emigraci
■M.
nėję, rengiama dideli “Baloon” Šokiai su įvairiais -pa- P
dideliais sunykusios bulvės, mažyčiai ja. Dabar ir ji nieko gera ne
marginimais. Taipgi bus įteikta sidabro taure tai Liedar be anksčių, nokstu žir žada, nes patys emigrantai
iuv«VyiSųkuop^, kurios didžiausisskųičiusnarių at-.
ar kltoJ
/ UMLJA
niai, menki šepečio ūgio mie pamažu grįžta, kadangi ir
u
Slankys {5 i parengimų.
pTr t •
nžiai ir kitas nuskuręs vasa Užsieny siaučia šiurkštus ne
Šokiams grieš didelis ir geras orkestras Lietuvos ir
Aplinkui siautė naikmanrojus,-liudija apiešių metų darbas.
Amerikos šokius.
čios gamta jėgos. Gurino
Žodžiu, šiemet reiks pakel Informacijo* ir laivakorte gulina
Penktadienio ryte, atsiradus dideliam skaičiui no- Į langus, daužė sodnus, muse, nederlių.
mo# imu savo agentą nri* :
Pirmosios krušos sunaiki ti šiam apskričiui didžiausį
rinčių pamatyti New York’o ir Brooklyn'o įdomesnes įmaiše su-žemėmis augmenL
BWEniKH AMERICAN LINE*
i
21 ąųte,«t.
New York City
vietas, su busais bus aprodyta, pradedant nuo Columbia Į jų, daržus, rugius, vasarojų. no 26 sodybose, kurios suda- skurdą.

GERA PROGA ĮSiGnrJ
' PtGIŲKNYGy

W9riWw Ive tw MMjfcJMWWUInEi
*
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University ir Empire State namų ir baigiant Coney Į Ledo gabalai, daŽnųi po 3,
Island.
.
Į4 sulipę į vieną, sudarydami
Atvykti į šeimų traukiniais yra patogiausia paėmus Ine mažų svorį, visu sunkumu
- 14th St. BMT. lipijos traukinį (subway) ir važiuoti ikiĮkrito žemėn giliai įsirausda*
Lorimer St* stoties, iš ten eiti Metropolitan Avė. atgal hm* Patekti po tokia audra
iki Havemeyer St.
| plikam lauko, reiškė tiek pat.,
Norėdama padaryti kuo daugiausia patogumų seimo*
atsisakyti nuo gyveniatstovams, 41-ma kuopa padarė sekančių tvarkų: Seimo I ma
lyg būtų gyva, taatstovas, užsimokėjęs penkis dolerius gaus: a) atstovo h^nTO alsa^, šniokštė, ŠolriTO BSMOVM DIMK UNDOt GLASS WITHOUT TOUCHING
ženklelį, b) nakvynę, e) trejus pietus, ir d). leis: veltui nįjOj maišėsi*
#
EITHCR
{teatrų, vakarienę ir šokius.
*
siantr* apielū minta
........................
.........
j
...
Į čių. Vantas liko po tokios
J audros tiesiog šiurpus. NuI laupyta medžių Šakos,' kiti išĮversta su visomis šaknimis,
litai vėl nulaužta per pus.
[IDaržuose, lauke nežymu ke
Labai graži knyga audeklo apdarais, 102 pus
lkiu ir augabį bebūta. Sulapiu, tik už 75 centus** “Darbininkui” prisiuntęs Į trypta, sutrinta, sumintą*
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.
j lyg teitų kariuomenes pulkų
Į pereita. Dilgių vietoj—ŠinuJonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas* Jo eite? pilnos patrijotiŠkų jausmų.
| dų kratinys žeme apibertas.
Bhpkvi**kjrM<į
| Vietomis, kur mažesne bu*
Tara k
W*Wte <•*» M • tM«fc Hm ta*te*M*.
R *T*e •
“DAiiirmi”
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to* ttete »M m to* M* *****
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Stata Bstosą* Mm
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***
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j
BARZUA III BAUZIUSKV*
TIS-’arytmTra
i
ATSAimiAT SU tUNlML
'
Vėm 1S lonkUku ktnL K. fr.ata

Už $2.00
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR
I»EMUKRATIZ«AK Kir«5*
Jam* Tarnas
XNJX4as TAllUrAVnmS
miCniĄKJSTINIS KTiNaUE.
KAS. UumSA Imti. lt.
M, L

C, hh«.kk.»?hi »e»,L** (

HlAMUNlNfiS nraiOKRATUOS PAimiNHAL ParaM*
Uoslei ,,>«,<*«.• a , r

t

.
1

' BOLsIIVIZAIAS—Kaluly*
rrt
ir jo vykdyirius ItijprjftJ
, «4«H* <

‘ SOCIAUZMAS 1U KR1KAOTONYim. Prof, V, Jurgio toe.
MOTERYSTE 1U ŠEIMY
NA. VeitF L-ffmith........W.
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
kUpmm .1y
l‘nr>i;Se I)r. A* Vileišis.........
MOI'ERYSTŠS NESUAR„
niniYBE* J. Lesmisklu, Sr. •
Kur. ĮMos IoMtoy%

Už $2,50
JONO KMITO EILES,....W
MEIIJ5 (Poem). PmSCt M,
Gušliiltls «•. •>•-* ,.»**,.**»»* .15&
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
I'ur«š<5 A, Jto«yiNTO».».i*.*•**•»

ANOimSONO VASAKOO- ♦
. .su paveni’ilrUrd.y,. i...... *'»*2Uc.
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TRETININKAMS
.Malto atidarant ir užta
rant mėnesinius trrtinfekų
susirinkimus atspausdintos
atskirai. Viena knygelė tik
5c. Kejknlatikite,
“DARBININKAS”
366 B’way, So« Boston, M**te-
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_____ Liepoj 30,1931 m* Wilkes-Barre, Pa., Redington
House, įvyko Scrautono diecezijos lietuvių kunigų susi
rinkimas. Tarp kitų dalykų kilo sumanymai kad Ain.
Jungt. Vaisi lietuviai, ypač liaudis, pareikštų Šv. Tėvui,
Pijui NI, meilę, imkliisnyl^, pagarbų, kaipo ištikimi Jo
raikai
,
M . P J.
Tam tikslui kunigų marinkime buvo^ pasiūlytas teks, . tas, kuris užgiriai nuosavais kunigų parašais. Pasirašė:
j.
kun. Kuras, kun. J. S. Kasakaitis, kum J.Kundreekas,
4
kun. Ą. J. Sinkevičius, kun. A. Ęžerskis, kun. J. V. Mi£
liauskas, kun. J. šupšinskas, kun, J. Inčiūia, kun, J. J.
Raštutis, kun. V. Nanoria, kun. S. Stungis, kun. J. K.
Miliauskas, kun. J. Aleksa, kun. P. B. Paukštis.
■t ■ ‘

J
!

BEATISSIME PATER! , .
;
Caritas Tua ardentissima ani-įdeiditur-tpiiversain orbsm terrarum, necnoH singulis bhristi fideles,

-

Ėicut enim potestatem Tibi a Deo datam in anines
Mes, įta etiam omnes patemo affectu diligis, omnibas
bona ezoptans, nonnisi benefacis.

■

Nihiloininus ąuidam ingrati et perfidi cor Tutini Paterntlin dolore affidant sibi et populis nocendo, non solum improba, sed ctiam insipiente ratione agendi,
į Nos autem cathdlici, gentis lithuanae^ yni iu Americae
SisdisĖoederutis viventes Ubertate frubuilt, sensa nostra
k1
meriljį abdientiae, veneratiouis Tibi attestamur.
' ‘

'

' ■

Persuastim uobis ėst, etiain rdiguos conndtionaks
rostros, gui minus propitia couditione restrieti, db expri. mėndis affectibus abstinent, eodem autore, eadem gražitudinc et veneratione ergu Te, Beatissime Pater, fetuntąr, nec minus Tibi obediunt.
Ros igitiir omnes, ad pėdės Tuos proeumbentes, deVotissime eos osculamur,
,
*

ŠVENTASIS TEVE!
Karštoji Tavo meilė apima visą žemę ir kiekvieną
Kristaus avelę. Dievas Tau pavedė visus valdytų o Tu
myli, kaip Tėvus, visiems tik gero velydamas ir visiems
Vien tik gerą darydamas.

Deja, yra nedėkingų ir suktu, skaudinančią Tau šir
dį, nors ir jiems ir tautoms kenkia tas nedoras ir nepro’’ 'p 9tingus elgesys,
Mes tat, Suvienytąją Amerikos Valstybių katalikai
lietuviai, turėdami laisvės, reiškiame Tau stiro tyieHį,
kaip vaikai, paklusnybę ir pagarbą,
Neabejojame, kad ir kiti mūsą tautiečiai, nors jie ma
žiau patogioje padėtyje būdami, jausmą nepareiškia, tačiaus taip pat Ta ve myli, yra Tau dėkingi ir gerbia Ta ve
' ne mažesniu paklusnumu.

Taigi mes visi puldami prie Tavo koją, meilingai jas
bučiuojame,

IENIIME HilH

♦

■

belnai dvariškiai yra prašo-

jant naujas kuopas, arba,
kurie jau turi, prižiūrint ir
Daug yra darbo padėta Kiric yra parapijų, kur remiant jas visais būdais,
prisirengimui prie šio šei visai Vyčių oetačjo ir ne kad Vyčiai nerilpųčtų, bet
nio, o dabar yra tik reika turi, kitos turėjo kiek laiko kas kartų stiprėtų ir, laikui
linga iš lietuvių visuomenės atgal, bet dabar Vyčių nė bėgant, pasidarytų keliasde
ra? Kitur buvo kalbama, šimt kartų stipresnė organb
Amerikoje lutgaiba.
Nors Vyčių obolaU “Die kad tveria Vyčius, bet dar wija.
vui ir Tčvyuei0 atrodo ir įm štai dienai nieko negir
OrganiMUojant Vyčius tai
tramina, bet jis apima labai dėti!
ir
yra vienas iš geriausių
daug.
Remkime Vyčius visais
būdų palaikyti jaunimą prie
Vyčiai pirmoje vietoje sta budais kaip materijaliai, savo parapijom Nes kuris
to Dievą ir geri vyčiai’visur taip ir moraliai, neš Vyčiai vienų karių pripratęs remti
ibtoj atritk
ir visada pasirodo gerais ka
Stenkite
dalyvauti šiame savuosius ir mylėti Dievų ir
talikais ir stengiasi apginti
Tėvynę niekada nepamirš ir
savo tikybų.
. Vyčių geime ir jo imtengi- savųjų.
muoaį kur bus kalbama ir
Kita dalis obulriu yra diskutuojama, kaip palaiky Taigi, į dariai visi, “Die
“Tėvynei,” kuri yra ypatin ti ir guatiprinti Vyčius ir vui ir Tėvynei,” ir Iri gy
gai svarbi Amerikoje attgu- pataisyti jų klaidas.
vuoju Vyčiai!
A,J,M
šiai yra vienintėlė organiza
cija, kuri stengiasi taip lami^mlaikyti lietuvybę Ame
HflgMUIMCi nlMHiHMIfll ftfiflf
rikos jaunime. Vyčiai turi
savo dvisavaitinį laikraštį
“Vytį,” kuris bando visais
būdais įskiepyti jaunimui Jau treti uietni kaip Jung. lybei ir darbdaviam*.
Lietuvos meilę ir prisirisi* Valstijų darbiirinkai beta- Negalima praeiti nepaste
mį prie jos. ‘
Liauja. Praleidę dvi žieinazj bėjus, kad labai daug darbi

K'

Lietuvos lietuviai savo jausmų negali pareikšti, tai
mes savo brolius pavaduokime. Mūsų sumanymu, tuodu
tekstu reiktų atsimudyti ant lakšto, gerbiami klebonai
ant kitos puses lakšto parinktų iki pnrapijonis imrašų,
surinkus lakštus visų lietuvių Įmtiipijų pasidarytų sto
roką knyga, kuri Iv. Tėvui liudytų mūsų meilę, imlankumę, pagarbą,
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Jo Exceloncija vyskiųms Būrys viešįs Amerikoj galetų direktyvų tam dalyke geriausiai nurodyti
Žinodmmis Jo gerų širdį, tikiuosi, neatsisakys.

Referentas

'

t .

.

.

,

Štai po 25 metų mes šaukiame Jus broliai, Ameri
kos lietuviai katalikai, jau ‘į sidabrinį jubiliejų, iškil
mingai paminęti Fėūeracijds įsikūrimo sukaktuves* įvykstantį 1931 im rugpjūčio-24-25-20 dd., Šv. Petro lie
tuvių katalikų, parapijos salįeje, West Sixth Street, So.
Boston, Mass.
Kaip prieš 25 metuVaip ii* dabar yia daug reikalų,
kurie reikalauja platesnio visuomenes atstovų aptari
mo. Daug yra tabu, kuriuos nudirbsime tiktai ben
dromis visų lietuvių katalikų sujungtomis pajėgomis.
Taigi Broliai, visi į Federacijos sidabrinį jubiliejų,
svarstyti mūsų svaigiausius visuomeniškus reikalus.
Mes turime vilties tikėti, kad šiame Federacijos
jubiliejiniame Kongrese dalyvaus ne vienas-kitas, bet
didelis skaitlius to garbingojo pirmojo Amerikos lietu
vių katalikų Kongreso atstovų visuomenės daibuotojų
veteranų, tjaukiame ir sveikiname juos,
Federacijos ^ekrctorijdlas
180 Hale Avė., Brooklyn, N. Y.
. ,<■
p.

-

smaugus kūdikį, nes jis buvę# vel
nio apkėstas. “LA.” rašo, kad
Lietuvos kriminalinė policija tuo
reikalu vede kvotą iš kurio# paaiš
kėjo, kad ne tik Alovės valsčiuje,
bet ir betidrai visoj Lietuvoj to
kio įvykio nebuvo ir visai nėra bu
vę. Toliau rašo, kad už šią žinu
tę kai kam teks ir nukentėti.
Taip, Lietuvos socialistams —šmeižikams ir žinių fabrikttotojams gal ir teks nukentėt i, bet kas
privers mūsiškius socialistus ir
laisvamanius nors atšaukti. Būtų
didelis Žigsni# prie geto, jei jie
patys, liurn valia, tą padarytų^
Abejojame, nes jau ne pirmu kar
tas jiems skelbti sufabrikuotu,
katalikus šmeižiančias, žinia*. Lig*
šiol jie didžiavosi gudriau mrfabrfkmtonilš Žiniomis apšmėiię kata
riai, pradėjo gyviau veikti,1 Jiems likus. Urelčmusia jie puklklMiuM
pagailo komunistų suklaidintu ir dabar. Tai ją amatas šmeižti Ir
darbininkų, o svarbiausia, lei meluoti.
džiant komunistams triukšmauti
voKnrmo«rALD^oiniistreikas bus pralaimėtas.
tAI ĮnUTATĮrgJO
Susipratusių darbininkų vieti
nėse nu* matome labiausia komu*
Pereitą sekmadieni IMbdioj į*
nistų nekenčiamų p. Kulikaitį. Dė vyko
plviifecitas pĮrlamrato palei*
ka teisingų ir ntioširdžlų vadųfjmdinm
klausimu. Tai buvo sočiaiMpratę darbininkai jau išmušė konacionaUstų,
nacionalistu ir komumunUtuH ii fronto ir suaiktiprinv
ntetų
noras
sugrUnti
Prūsijos sci*
Ibilted Tcxtllo Workers unijoj ei
mąir tuo pačiu pareikšti Vokfe*
na visu smarkumu prie laimėjimo
tijoa vyriausyliei, kurios priešaky
kovos už btivj.
yra
katalikų vadas Brueningaa,
Sveikiuame susipratusiu# strei*
nepasitikėjimą.
Balėvlmo mub
kuojančins darbininkus ir jųjų va*
tatri
uihhvčskaudų.
mM vita*
dus ir likime jums laimėti kovu
vyriaUM.vW#prieUm*.
Vteoskmt*
su |»nitudotojaW darbdaviais ir M
tutinės
partiM
surinko
voa tik S.*
muririaK
W,p00 beinu, o plcLireito pravedi*

Visi žinome, kaip Lietuvos valdžia pasielgė su Jo Ma
lonybe Bartoloiū, kaip sut raukė konkor datų, kaip kalina
kunigus, ete.

i Į

t(Tuiyi H toliaiįir Jiumdrattįįytitv (įiitrapija) fe*
gal pMMa prie vittų Atiiereko# Uetavhį kidaliAų organisacipį darlto, idant ftuvieniftomiis įtajegu^
t inh me» Antrrik-oa lietuviai Malimai netik kuo
geriaiitdai pagelbetumim vargstančiai Naujuose
papludttuiai Tčvgueįf ale ir nava reikalui kuo gra
žiausiai aprūpintume.
Dėlto,Jiroliui, išrinkite savo delegatu. išuMln- ,
ginusia nava narį įf jį atąlųekite daryli su mitinis
rodą apie wiiomeniskus piiisg reikalus,”

NUOTRUPOS

Literatai, mokslinčiai, Žinovai gali tekstus kritikuo•: tį taisyti, modifikuoti ,muius vien svarbu, kad padarėme
į
inicijatyvą tam kilniam darbui.

1

1905 m. Vilniaus Seimo paleistasis obalris reikalau
jantis Lietuvai savyvatdos netrukus jmaieke Amerikoje
gyvenančius lietuvius.. Gyvendami laisvoje šalyje giliai,
įvertino laisvės gvarbuinų ir savo semijai tOvyiiei Lie
tuvai. D pradžių pradčtu kurii atskiri komitetui Lietų*
vai Šelpti ir vieno tokio komiteto dėka, btltent: Seruiitono diocczijos Tėvynės Reikalų šelpimo Komiteto ku
nigai Vincas Vizgirda, J, Kuras ir A. Kaupas sušaukė
visų Amerikos lietuviu kunigiĮ jmsitarimų 1900 m. va
sario IJ d. IVilkes Dane, P&, kame ir likos nuturiu
šaukti visų Amerikos lietuvių katalikų orgmiizarijų
Kongresų, trečiųjų Velykų dienų 1900 m. balandžio
17M8 d. d* Ton ir įvvko pirnmsui Amerikos lietimų
katalikų Kongresas ir įsikūrė Amerikos Lietuvių R. K.
Vederaeiju,
Pirinųjam lietuvių katalikų Kongresui kviesti Ko
miteto išleistum atsišaukime tarp-kitko sakoma:

Kokia kita jaunimo orga- laukia trečios, kuri bus daug ninkams kenkia komunistai.
nižacija tai daru l Nei viena sunkesni kaip praėjusios. Jie eina į darbininkų orga
kiįa kokia to neįstengia ir Nerų viltiės, kad iš 6,000,000 nizacijas ir unijas prisiden
bedarbių nors maža dalis gę gražiąja obalriais, ir ne
negali padaryti.
Kas yra dabartiniai musų gaus darbą. Vien tik lie vienų mažiau gusipratjįkį
veįkejai? Galima sakyti, vi pa® meneey 175,000 darbi darbininkų yra suvilioję?
ri Hš jų anksčiau ar vėliai! ninkų neteko tabo. Tad ga Kaip kapitalistai, taip ir
priklausė prie Lietuvos Vy lima laukti žiemos metu be komunistai yra darbininkų
čių, kur jie išmoko mylėti darbių skaičiaus* padidėji priešai.
• Kovodami prieš kapitalis
savo tėvynę ir toliau liko va mo, u ne sumažėjimo. ’
dais kitose katalikų organi Lalnlaringų įstaigų dar- tus, tuo labiau turime kovo
zacijose (lietuvių). Kur vy huotojar praneša, kad reika ti prieš komunistus, nes pas
čių nebuvo ir nėra, ten nėra laujančių pašalpos skaičius tarieji yra vilkai avių kai
ir jokio kito katalikiško vei šiemet yra daug didesnis už liuose.,
kimo, bet užtat labai getą y- pereitų mribh nes darbinin Šluokime laukjm* i» sa
ra veikti mūsų priešams bol kų sutaupyti pinigai jau vi vo organizacijų ir unijų, nes
jie trukdo darbininkams vie
ševikams, kuriems niekas sai išsibaigė.
Labdaringų
įstaigų
padė

ningai veikti*
kelio nepastoja, varyti mums
—r—t—
tis taip pat ne labui gera, Darbininkai turi griežtai 1 ■ ;į n n '
pražūtinga darbą.
Kur mūsų čia augęs jau nes tų žmonių, kurie remia laikytis krikščioniškų prin
nimas dabar- randasi l
Gi tokias įstaigas, pajamos su- cipų ir juos {gyvendinti sa
arba pulriimiuose, šokių sa mažejo ir jie nebegales tiek vo organizacijose ir unijo
se. Persiėmę krikščioniška
lėse, gatvėse ant kampų ar aukoti.
AUDUŲ
dvasia
stoti į kovų prieš vi HTBMM
Prez.
Hoover
ramina
dar

kitur kur korinęja ir išmoks
STNIIKAS T1B1SIT>SIA
ta girtuokliauti arba dirba bininkus pažadais. Jis paža sus išnaudotojus, Tik tokiu “Darbininko” skaitytojai jau
mūsų priešams bolševikams, da žiemos mietu darbinin keliu eidami darbininkai pa žino, kad Paterson, N. J. audėjai
kovoja už duonom k<sni, už geres
nesuprasdami kokį pražū kams pašalpų, Darbininkai gerins savo būklę.
nes darbo sslygas.
tingų ir sau ir minus darbų ne pašalpų reikalauja, bet
Ūalis streikuojančių darbininkų
darbu. Kur tą ■ ^ptosperity,” ppancmai pagamino
jie varo.
buvo suklaidinti komunistų. .Jie
“HOOVMUO KOKttiiį” pradėjo kovą 11c už pagerinimų
Taigi, sukluskime visi! kuiių piez, Hoover rinkimų
Kam tik rūpi lietuvybė ir metu žadėjo darbininkams? Amerikos prezidentui Hoo- darbininkų bRvio, bet už komunis
lyderių interesus. Komunistų
Amerikos lietuvių ateitis, P. Prezidento pažadams dar veritri pagerbti už tai, kad tų
lyderių sukurstyti, jie sukėlė riau
jis pasiūlė maratoriumų, šes. Prasidėjo arentai: Darbda
kam rūpi, kad nepražūtų bininkai nebetiki.
mūsų jaunimas ir visai ne- Darbininkai turi gerai su- prancūzai pagamino stiprų viai to tik ir laukė. Jie pradėjo įištautėtų, kam rūpi, kad lie siorganizuoti ir vieningai svaiginantį gėrimų, kurį pa rodinėti miesto valdžiai, kad dartuvių varta pasiliktų Ame protestuoti prieš algų kapoji vadino “Hooverio kokteit bininkai streikuoja ne dėlto, kad
savo bftvj pagerinti, bet komunis
rikos istorijoje daug ilgiau, mų ir reikalauti darbo, trum liu.”
tų judėjimų Kiutiprinti. Policija
tai stokite į darbų, nes il pesnių darbo valandų ir sa Paryžiečiai jį smarkiai griebėsi griežtesnių priemonių
gimi laukti negalima — bus vaites. Savo reikalavimus perka ir pasigardžiuodami prieš ^treikpojaučius darbininkus.
Susipratę darbininkai, DDS, na
turi rimtai pastatyti vyriau- geria.
per vėlu

s
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tiriate* aorialtetų apaad* para*
8ė, o mtuų aociaUmų ir jamvama*
nių spauda atavnbtomia raidėmis ir
su priedais IMpanadino, kad Alovalsčiuje mota rožančių pu
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MiliS BlJifaa

.ąiują

mul reikėjo 13,441.0 Imlsų, * ‘
Kas avarbiaUidai kad šiuo btojrimt nuautukę, nm peMtą metų
balsnvlmuoac jie gato 19,430/100
ImUų.
*

azuMmjrv suanfamtss'enno
i •■
-. ■ Kiusnu •

Hilu SEIMUI {NEŽINAI

riai tai tik netariamąjį Imi-

PB VYSL NM RANKAS UETIff®

Pmižatigusieji kurio mw
I mMwwl T| Gūnių OvYANOjuį
Kadang seimas jau čia, ti į kuopų, tai priimamas įžymus nariai, nebus kėliatai dabar kaip tik visi vy trims mėnesiams bandymui mi į įmesti jjį skyrių atgal,
čiai ir tie, Xunęnw rūpi vy (trini)* Butonktamae ji* betr ūriMi to baudžiami j ar
Kūn. J. Stonaitis, ElizaM h, K J*» »
čių gerovė, turėtų galvoti a- turės tik ištariamąjį balsų. ba prašalbmmi iš kuoinm.
Kun. L. Draugelis, Chicago, BU *.
pie naujų* įtolimu ir pla Per tuoa trbi mėnesius jis Bausmei paskirti dvasios va
Dvi Kenoato įMmpjjietes, ...........
nus, kaip tą brangių orgaui- ta ištirta ir, Jei tinkamus, das turi pirmenybę.
f Kum X Bailiukas, Mihvauto, W,..
’XOį
"■ *ow^»wwwfm'jRW"W!lwwB
žariją imariprinti it page bus priimta į« kuopos pa*
Šv<
Pranciškaus
Seserys,
Pittsburgh,
,
rinu Raportai, kalto ir prastus nariu*. Apie jo tin* Tai tokius įstatus 4l*nm Kum Magnus Kazėnas, Itariiurgli, Pa.
kuopa turi dabar, žinoma,
(Prtol s mHym rtotuvoje mb no ateitininkų kuopoje, pa- diskusijos tomo laiku gali kamurnų nuspręs valdyba su
r* vtfitiita twt» Ir
ta tvaiką gal yra ir netobu Kum Karalius, Pateroen, K, J....... ...
trečiuoju
laipsniu.
iškelti
daug
svarbiu
klausi

hUlvyM* u^MnIkv, kllwlkHx ymrtninkuoae ir ypač Blai
10.00
lu, bet, padarius pataisy Kum Dubinskius Balfimore, Md. ......
AHhHutt Difetritif. Mm IHMmm
mų,
liečiančių
vyčiu
gyveni

Kum
Metidelis,
Baltinam?,
Md.
......
1M»
vyto dr-joje. Greitu laiku
Narių kilimas į /atpmta mus, turėtų būti įvesta viso
bent lino j»trMlj>#neOtt),
mą.
Bet'ČU
yra
viena
min

25.1»
Kum
Zbnblys,
Philadolphin.
...........
jis pasireiškia kaip smnanus
Kas trys toiesiai, iš pa- je Vyrių m*ganizacijoje.
Kai mūsų tauta pirmų
tis,
kuri
daug
gero
padary

45JJO
Kum Uepukaifis, M Andriejaus kirti. Philn...
visuonn-nininkaR ir energin
prastų;''narių tapo tižsitar- Kitas getus įnešimus, tar M Andriejaus par. Vhila. £v. Rožančiaus d-ja
kartų laisvai pasipuošt* tri
ty
vyčiu
organizacijoje,
tai
10.OŪ.
gas kovotojas su alkoholiu.
ttuvę, bus keltai! į pirmą K. Paulausko planas išplėti Maldos Aimltalystes Draugija Sv, Andriejaus
spalve tautine vėliava ir tiek
vy
Tai matydami ir ^Favasa* įveditim laipumu i
tapmį.
aukų * sudėjusi nusikratė rio
mo ir suorganizavimo vyčių
1S.00
taip kaip Brook”
vadai savo trečio-| čiu kuopas,
vKas šeši mėnėsiui iš pir kuopų. Jo štraipsiiis tilpo Kum J. Kuras, Bcrantou, Pa.......................
niekšingų savo priešų, reikė je konferencijoje (1P22 m.)
200.W
o kuopoje./
mo laipsnio idMtamavę na jHneitame “Darhiniuko” nu- Kum Kasakaitis, Pittston, Pa. .........................
ją jai dar daug naujo kuria
1».UU .
jį išrenka į M-gos Centro vąl- 41-inu Vytauto kuopa nuo riai bus keliami į antrą
mojo darbo darbininkų. NePittstono parapijiete ..............................
3.«q;
nuTyje.
pat. pradžių
dybų iždhiinkit.
-.
. , pamatė,
.
<kad ,ne* laipmik I šį laipta ypatta 41
.
. ...
trfiko pasiryžėlių visooe sri
Kum J. šiipšinskasj Sugar Kotcb, Pa......... _3B.W
Tačimr jis vis dar nerimo. Yisi nariai nori viemaliu
aunku įeiti, nes į Šį 7 Mū^iauor tai priklauso:
Kum Jurgis Inčiūra, Kingštmi, Iki.. —..... TOKO0
tyse. Tik gal vienas blaivi
darbuotis kuopos ir visu vy* laipsni keliam bus tik tokie; imtiems atstovams išrinkti
Ryžtai
visai
imsiaukoti
kata

Kum Patiltais, Brooklyn, K. Y. ............
a«»;
nimo darbas vis dar buvo ap
čiy labui. Vieni dirbu kiek narini, kurie yra visapus^' gerų centro valdybą, kuri
likiškos
tėvynės
labui...
Ku

6.U0 <
P-nia Kriuzivienė, Brooklyn, N. Y. ..........
leistas. Su šiuo galingu vi
atliktų savo darbus gerai.
tik galėdami vyčiu naudai, kai tobulp
nigystė
daNir
jain
pasirodė
1WX».:
Kun.
Vutatiejusj
IVaterbmy,
Conm
........
daus priešu — alkoholiu ko
o kiti bile tik atstumia pa . Narius į laipsnius kelia T< nekdmnoe ir kuopos pu* Kum Stasys Vembrė, Westfield, Mas&
10Q,
vojo tik keletas dar prieška kaip tikroji jo pasaukimo
sustengs
tai
padaryti.
reigas nuo savęs.
35.00
vieta.
Tad
1923
m.
rudenį
Westtiėld*o
parapijos
draugijos
.......................
tik trečias skyrius slaptu
rinių šios idėjos darbininkų.
1,10(1.00
A. J. M Kum J. J. Aiiiljotasj Hartford, ę’onn.................
Giliau galvojančiam ir tau jis atsiduria Kauno kunigų Galy gale buvo nutarta Isdsavimu. Kitų lai-t»niii. naKum Aug. Petraitis, W«nvester, Mto............... 15W»
tos ugdymo idėjomis persi- seminarijoj. Prasideda nau padalyti kuopos narius i
Kun. A. Petraitis, Worcestei’, gegužinės pelnas; 175.00
čmusiam jaunuoliui, kaip a. jas ir tuTiiūngas gyvenimus. skyrius arba laipsnius^ stilig
P-ni Antanįim Morkūniene, Worcrster, Mass.. * 6.00^
a. Antanas. Difartas, tai juk Dvasinės tobulybės siekimas, jų nuopelnais kuopai, imant
7(U»
Kum K. Vasys, Worrvster, Mąss........ %
negalėjo nerūpėti. Tad jis būdo lavinimas, rimtas ir pavyzdį iš “Knights of Uo50.00
Kum P. Jųraitis, Atliol, Mass, .......
vienas iš pirmųjų ir kibo į produktingas mokslinis dur lumbils.”
tAVRYX’Ų AVGVSTIXAS
50.00 s
Kun. L. Kavaliauskas, Providvnce, R. I.
pagalbų seniesiems šios sri to, Hiošimasis visuomeni Padaryta įstatai sekančio
šikflo
Kun, Vaškelis, New Brįtain, (tam ..
ties daihiiiinkams. Dirbo su niam veikimui,-—juk tai ma je tvarkoje:
75.00
Užsimąstęs apie savo •Ig« Kum Mat. Pankus. Bridgcport, (-omi.
didžiausiu nuoširdumu ir at» loniausias klieriko darbas. 1) Viši kuopos nariui su Gerbiamieji, kas tani pa
100.00
Išrinktą kelionę girdžiu se Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y. ..
sidavimu. Per trumpų, paly Jis tad ir kibo į tą darbą. O skirstyta į: a) paprastus na- sauliui pasidarė ? Kur nu
4.00;
P-ni Stmnbrienė, Mas|x4h, N7Y. ....
I' - *
1 X <- * -1 *• * •
* " 25.00
ginti, laika jis savo entuzias dirbti jau buvo įpratęs. Ša rįus, b) pirmo laipsnio na eisi, kur pasižiūrėsi, ivisi kančių kalbų dviejų Žmonių, Kum Igtina Abromaitis, Kasima, N. H,
, ,■
tiškomis kalbomis spėjo dau lia mokslo ir dvasinių praty rius, c) antro laipsnio na susiraukę, pikti, lyg devy kurie sėdėjo netoli manęs:
“Jokūbai, ar miegi f’
gelio jaunuolių, ypač moks bų, jis dirba dar klierikų ab rius ir d) trečio laipsnio na nios jietnyčioš* Ištiktųjų,
42,825.00
Viso labotokis pasaulis -ų nemalonus. “O kąl”
rius.
leivių štoyse uždegt absti stinentų dr-joj.
“Paskolink man dešimtį N. B, Jei kas pastebėtų kokį netikslumą sknitmenyta tai,
nencijos idėjų meilę ir pasi Dar daugiau abstinencijos 2) Paprasti nariai visuo Dairausi aplik save, nema
teikiasi parašyti St.Marys Collcgc, Thompson, Cm«C
ryžimų jas realizuoti gyveni idėjai jis dirbo atostogų me* se i>alsavimuose turės tik tau žmonių, kurie mokėtų dolerių.’’
parodyti veido Šypseną. Su- ‘'Nekliudyk, aš senai mię- Vyskupui Bučiui. „
man. Be to, ji® nenUža yra fu. Rengė prieŠalkolinee pa vienų balsų.
minm: ; jr iiii;;.mnri
' •
dirbęs afeitininkijai ir pava skaita, kursus, mitingus, jy Pirttto laipsnio nariai sibedb Žiūrai rWiuu vei gth”
pavažiavus būčiau iki keliones, pabaigai
platino prieŠalkdliolinę lite turės po tris balsus visuose dus. Sutariau palikti nuliū Pusvalimdį
sarininkams.
traukinys
prnnų
kartų su turėjus užtektinai čiulpti.”
dusius ir keliauti po platųjį
Apskritai, tat buvo daug ratūrą. 1924 m, vasaros ato balsavimuose.
stojo. Įlipo jaunas vaiki “Tai niekis. Imk šitą ir
V^Hiune pasaulyjo kalbam*
žadanti asmenybė, deja, per stogomis važinėjo po Lietu 4) Antro laipsnio nariai pasaulį ir ieškoti žmonių,
nas mainąs pintinę. Gnu žiūivk, kad kramtydama ramuma apie Vilniaus kraštą*
daug aukšti pašaukta iš gy vą, kaip kat. Blaivybės D-jos turės visuose balsavimuose kurie moka laikas nuo laiko
jo gyventojus lietuvius. ...
l>rateinpti savo veidelius, garsiu balau pradėjo savo jirarytnrnei.”
Centro įgaliotinis. Tada jis IX) penkis balsus.
vųjų tarpo.
tavoiį
garsinti:
“
Limona

parodyti,
kad
jų
Širdys
yra.
Įlipo nepjižįstamjis žmo 0 tat gi mažai kas apie juo*
Antanas gimė 1902 m. lap apvažinėjo daugelį gimnazi 5) Trečio gi laipsnio na
das, limonadas. Viši gerki gus. Ieškodamas vietos kur norua, nes tetas kas turi I
kričio 15 d. Veiverių parnpi- jų, ruošdamas moksleiviams riai tiirės po dešimts balsų, linksmos. Keliauju. Sudiev.
susidurti betarpiškai su Vilnta
Lipdamas į traukinį su te limonadą. Tiktai dešimts atsisėsti, atėjo pas mane i ? kražto lietuviais.
joj nedideliame, bet gražia poros dienų ar vienos dienos visuose balsavimuose.
centų* už vienų bonkelę.” svečius. Greitai jis su ma .Jeigu įdotnanjasi Vilniaus kral
me Pąviemuonių kaimely, ft- kursus; juose į dieną jis lai NaiĄtĮ narių priimtinas tinku savo senovės draugų,
Jurgį Spurgį. Ilgas laikas Vaikelis prieš mane sėdėda nim susidraugavo kalboje, to gyveniniu svetimtaučiai,
į litiopą
kininkų šeimoje. Vaikystės kydavo po 3—4 paskaitas,
mas pradėjo motinai sakyti, Pmdejova kalbėtis apie pa juo labiau tini juo įdomautis VĮ
dienas praleido tėviškėje. kaltais jas iliuštruodatmis į-^ Asmuo, norintis priširasy- kaip mudu matėmės. Ka tik
tuviai.
“Mamyte, užsinorėjau ir aš pirosus. Štai kaip jis kalbė Deja, Bangeliai lietnviąta1
galejovn
vienas
antrą
pažin

vairiais
specialia
lempa
nu

Pradžioje mokėsi Veiveriuo
tį. Sveikas, Jurgi! Jau se limonado.”
ttmitin tolimuose kraštuose, ui JI
jo:
se, toje lietuvių kultūrai Is šviečiamais paveikslais* Vi
“Nesirūpink vaikeli, grei “šimtai pypkių tuos papi vy marią Vilnkiua krašto lięt
toriškoje vietoje, kur buvo sur jis turėjo gerą pasiseki “Vieną Idealų — Kristų te niai tave mačiau. Kaip tau
gyvenimas yra nežinomas.
tai pereis Poras.”
rosus! Kaip juos rūkau — Tr spragą galėtų išlyginti
paruošta daug ir reikšmingų mą : į jo paskaitas prisirink turiu” — rašo savo atsimi einasi ! Kas gero pas tarei
lietuvių kultūros darbinin davo daugybė Žmonių, iš nimuose—“ir jokios kliūiyu Išrodai jau gerokai pasenęs, Keliaujame toliau. Gale negaliu visą naktį užmigti.“ njjs jau ketvirtus motus Vilu
vagono pasigirsta didis ver “O su manim,” jam atsa lietuvių laikraštis
kų. Kilus didžiojo karo au pirkdavo daug priešalkoho- eiti prie Jo man kelio nepū ir nemažai praplikęs. Kiek
“VnKIAUl 1YTOJUS.”
kimas.
“Mama, mama, imir kiau, “visai priešingai; kai
drai, jis išvyko į Rusiją ii* linės literatūros, išlydėdavo stos.” Visada buvo rimta, metų turitn
“
Vilniau*
Rytojo” rašo
mtil” Motina, kuri buvo to miegu, tai ne tik rūkyti, bet
čia 1907 m. lankė M. Yčo ve jį su ypatingomis onicijo- tylus, nemėgstąs daug ir nie ‘‘Dvidešimts.”
čiausiai
apie
viso
Vilniaus k
“O tamstai”
linus nuėjus ims kitus žmo ir pasižiūrėti į papirosus ne
damų gimnazija Voroneže. niis. Tai įrodo jo palikta kų kalbėti, giliai tikįs, užjaulietuviu gyvenimą, .nušyirutaa
nes pasikalbėti, sugrįžus at galiu.”
čiąs nelaimėse. Nebaidė jo “Dvidešimts penkis.”
jj vispusiškai.
1918 m. grįžo Lietuvon. Ku platus dienoništis.
gal
prie
savo
vaikelio
rami

'' Vilniaus Rytoją* ’ skaityda
Užteks.
Perilgai
su
jumis
“
Tai
už
penktų
metų
bū

Kaip
klierikas
jis
buvo
la

tas kryžius—tos sunkios ku
rį laikų jaulsėjęs namuose,
mižinosi.
kur Vilniaus krašte 1
na, “neveik, vaikeli, viskas užsiptepejam Kitą kartą dau
lankė geležinkeliečių kursus. bai idealus. Ar jį valgai nigo pareigos, kulias užsidė sim viemnečiui.”
tuvis verkia, o kur džinui
giau pasakysiu savo kelio
Juos Ijaigęs tarnavo Kauno spaude, nelaimės, visame jm- ti taip troško. Bet, deja! Ne Ką padarysi* Atsisėdau į bus gerai. Kas yra ?”
sužinosi ko jis siekia ir kaip ji
savo
vietų
.traukinyje
ir
lau-l
“
Mimiyte,
čiulpiau
saldaines įspūdžių.
sitikėjo
Dievo
apvaizda.
sulaukė vai*gšas to kryžiaus
įvelia.
geležinkelių stoty. Po kiek
kin kada • paliksime atėtįjnį ir netyčioiuis prarijau,
“Vilniaus Rytoju*” Meiną
Nors
inateriališkai
labai
sun

—
kunigiškų
pareigų.
Baig

laiko iš čia persikėle krašto
kartus
per savaitę.
apsaugos ministerijom kur kiai vertės, tačiau niekada damas tris kursus (1926 m.)
“Vttįaua Bylota*’ ’ntov
ištarnavo iki 192*3 m. rudens. nesiskųsdavo, nemtsiminda- susirgo sunkia smegenų už
mv Vilniaus krašto lietimn ti
ntje sargyboje, lyg veidroily.
Gavęs neblogą tarnyką. vo, savo kančią tyliai ir kan degimo liga, Nuvežtas į Kau
j Tj rtildl aiti»*kyH m Amėrbrajt
sipindi tba tai bus Waai
triai
dėjo
į
maldos
vainiką
ir
no
miesto
ligoninę
neilgai
turėjo, rodos, tuo ir pasiten
■' ir'.vbtos ghdMtą* 1*
dlnilno, Vytauto tėvynėje. '
kinti. Tariau jis buvo vienas siuntė Auksinusiam, prašy* sirgęs mite 1926 nu balnnmJMM IHtttvojt.
y
Tmlrl kiekvienas lietnri»
“P.”
oMM• totalui”
k< skuba užsisiikyti MVtaawi
tų, kurie nenurimsta, kol darnas palaimos daibuose. džio 36 d. vuakfe.
tuojt keto 1HA pto
i® k”
*
prasiskina sau kelią į aukš
UUL
Rašykite
šiuo
adresu:
Vita
tesnį gyvenimą. Jis tad su
litojej, MM t Vokktijoj »¥>■ Jairtk*
l*ro<0«iQMHlnft Misteriai, pntmonln*
“Vnaiaw ■
Uin< t* Htl, « vto kknr dto M”
taupytomis dienos valando
ta fctyfc
•‘EMarMMhtfce.” Ūk
syj (taigi ir Atnarlkoj)---totoi
mis uoliai lanko Lietuvos
Kaina užaienyja vtomt i
hranriati,
1
Oolerk.
•• •v
Profes. Mokytojų sumigti*
to! tori! skaitytojų jmtomo*. ■ - •
Bilnyjij Bhitvnibikų Husivįenijinm Beimąs šiam‘mę*
siems“ giumažijį, kartu savo
Ylai «ar»inkilC«'“Darhtotoh».*
-tais įvyksta rttgpitičio 30 d. šv. l^ranciškaus pampijos
uždirbtais pinigais leisda salėje, Lawft‘tK‘e, Mass.
AdtMM:Itam, Kauta x.ta
TaraH hua. »
mas į mokslų sesutę. Žino
Vi* Ali> 31 Nr. “Mitą įtota atlh, JU pats pergymo 1
Visos kltopm prašomus jau nuo dabar rengtis. Vima,, teko laimi daug ir net
pato, (laika* j* iratrtt p*»
“ZMrtoto*
sos kviečiamos atsiųsti dtd^iausį skaičių ųįstovų ir pa-'f
i
- t1 - -i
• * ?
•
• .. •
rią už a litu* *a patotatt
naktimis dirbti. To nežiūiėgaminti
namtingų
sumanymų.
»
limta* trftVrta to
KrHpkhfc adtmi
danms, jis gyvai susirūpinu
Ktrv; Z BAKANA& PMuMua
dar katalikų organizacijų
hn. KMM įdMdat,
xBa^inink^.
r(‘ijialnis. Imasi darbo Kau*
npn»ite—1*0
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“Nisy LAKRAŠTIS"

VERTI PARĖMIMO
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PISKAg
daug gėlių- Visa estrada buvo už
dengta gėlėmis. Kuomet ponia ČĮžaimklen? dainavo, tai atrodė, kad
dainuoja ne estradoje, bet gėlių
darželyje. Ypatingai Mtisy kuopa
diiaugkmi, kad artistė ČiŽamkienė
pateko Mot, Hąjiųtgon pirmininku.
vyzdingai užsilaikyti, jokią kalbą, Mira Mveikiname mtlsų organioscijokią kukšdėjunų, #nel juoką ne joa vadovę ir linkime geriattrių pamatysi, neišgirri, >
oekmių naujame darbe. Tarėjanį<m savo tarpe mOsų organiaaeL
jo* rirmininkę mūsų kuopa pakils,
Kadangi J, H Vyskupas buvo nes p-nia Čižauskienč yra paailabai nuvargęs,tai vta surengta Mwnf usi ir uoli darbuotoja Moterų
programa buvo atidėto vakarui. Kąjungoje. Taipogi pateko Centm
Vakare Irgi svetaine prisipildė, Valdytam p. Pauritrienė iždo glo
nra visi norėjo iSgirati garbingo bėja ir B. Petkienė
direktorė.
sverto prakalbą. Ukrainiečių w. Masą kuopos delegatės negali užlislča, solistai ir chorą* labai tra ; miršt i arimo gražių įspūdžių ir
lini išpildė programą, Iš mūsų pu vk*vrian<liečių nue^irdaiH vaišiiv
sės Irgi buvo išpililytn programa gurno, gražaus priėmimo. MGsii
artistui J. čižauskiii vadovaujant. tlekgaiuM, pargrįžusimi namo, jau
Dvigubas kvarteto* sudaiiuivo tiria čiasi cftorglŠkesnėR ir pilnos gradaina#. Dainavimas sšūjo gražiai: žiu norų dirbti Moterą Hąjungos
JVrtiHtan J. ČitouskaH Žavėjan- gcnivrir
čiai išpildė kėlias dainas. Akompg*
Dahgato
imtokun. J. fižauskas,
P-nios M, Stonkienė ir B, Putkienū gražirti sudainaA*07W)lo- Kalbėjo kun. Mw>viuiuH, Irgi kalbė
jo ukrainiečių kunigai. Gale kal
Rngpifivfo 7 A ivyko K»t*iik>j
bėjo J. E. Vyskupas Bftčys, D?h°*
federacijos skyriaus susirinkimas.
jo mūsų klebonui ir Detroitieciams
išrinkti atftovai į seimą klebonas
už tokį gražų priėmimą.
kun. Ambotas ir Jonas MonČiūnąs.
Pirmadienį tilpo J, E. Vyskupo
LDS. kuopos susirinkimas Įvyko
paveikslas anglų ‘ laikraštyje ir rugpjūčio 9 d. darbiausias daly>
gražus ilgas aprašymas. Garbė kas
tai fonu. Apskrities išva
geri), kun. J, čižauskni, kad moka žiavimas, kuris įvyks rugpjūčio 23
pagerbti ir tinkamai primti mūsų <1 Rengimo komisija pareiškė,
tautos brangų asmenį, šm iškil kad jau surengimą darbas hoveik
mes ilgai pasiliks -mumyse.
baigiamos. Išrinkti ir paskirstyti

AUEnmgoiENAUKEmmME

KOLONIJOSE

tanttsffližuvms
♦ Bagpiūčio 23 <l. Ilartfortl’e,
C»im. lietuvių sąryšio parke,
iHartonbury, Conn. įvyksa LDK.
boainecticut ąpskritka metinis M
valiavimas
piknikas.
-• Vieta labai graži Ir apylinkė vi«b«ra gerai Žinoma. Todėl ir kvieItane visus atsilankyti.
4 Cotm. apskritis yra daug pairiMubavęsdM LDB. Todėl viri dar,
^Brinkai turčių susiglausti/ ir i>aį&ti vieni kitus,
1 Gražioji vasarėlė jau baigiasi.
SMrtuoliai ąžuolai tuojau# numes
ląavo žaliuosius rūbeliuo, todėl akubmdme dar pasidžiaugti. Hartfor’3Whi pasiryžę vmis gražiai pri
imti ir įdomią programą suteikti.
*į Tik-nesivėluokime, nes atlikii»®aji’kąiincnai ne tokie skanūs.
Aprinkta RaŽtlninki

Juokeliai

KAZBM ZISTrrOS ATSTOVĄ# IB KITI

— Tamsta Hkai karininko!
*- Ne vieno, o dviejų: pabėgumojo ir naujo,

Toji dietm—rugpiuviu
yra Inbai gerai žiuoma ne
tik vImni apylinkės lietuviams^ bet ir švetinitniičiai sto*
biai, jog toj dienoj nuplaukm didžiausios rniniog į gra
žu ir didžiulį Parką. Nė viena kita tauta į savo TengianuiM dienas nmitraukia tiek Žmmriij, kaip lietuviai
Mah lietuviai tiį apvlinken visi išvien gražiai, sutarti
nai dirbtt> **Kur vienybe, ten galyix\° sako priežodis.
Airniet irgi jiiti milai išvien apie dvylika lietimą kolo
niją dirba tinkamam iškilmių apvaikšėiojinmi. Progra
ma toa dienon prasidės 11 vai. lakmukį Salėje į kurią
telpa virš BOOO žmonių* Riiviėnyti parapijų chorai iŠ
Blahanoy City, Hazletou, Rlienandoah, Mt. Carmel ir
kitu TM«hį fudanmns.gražios, tautines dainas, .Kalintojų
tarpe bm įžymirn genias Lietuvos Atstovas (Charge
d’affaira) (lerin l>r. M Bagdonim iš iVashmgton, D.
C,; jis yra žinomas kaipo įžymus kalbėtojas ir labai
malamu žmogus, Tos apylinkės žinomas teisėjas p.
ttenry Hmick kalbės anglu kalba, sakys prakallias ir

* vntAS
- Krautuvninkui Petrovui sukako
jau 1)6 mt, Krautuvnjnkaa Petro*
va* serga. Jte guli guolyje, ap
suptas namiškių. Jie jį ramina;
— N’raielvartok, seneli, Tu Ūgy.
venai dar iki 100 metą,
— Bet krautnvninkas neigiamai
linguoja galva?
— Ne! Kam Dievuk imti mana
už 11)0, kad jis galį gauti mane
už 06?

M0KYKL0J1
vMokytoju: Ar gali g jtUij ko
lipni atoakyti, kod« sugriuvo Je
richono akrioat
mintai apgynę tirptautinįkole- Mokinys; Grėiriauriai todri, kad
gijų golfo čempiono vardą. Žaidi tai pilvo valdiikaa trobcaya.
mikrofoną* ir po visą parkų Ims įmigti garsiakalbiai* mas {vyko Olympia fields, ChiMCT1STIMGA1 VYJU1
Į tnip, W pilės girdFti jr visi tif. kurio bus parko. Visi rago.
tmtna; AI norėčiau paaidalinti
......
| salę nmtilps, nes tą dieną susmuks žmonių
apie
su tavimi mano didele pariaptinat,
tik bijau, kad nrišggadijičiau ta30,000; visi tiė, kurie paskubės atvykti į salo turės di
*ft
■ .
vę«.«.
delio malonumo išgirsti įu gražią kalbą, dainą ir turės s
*
iLtukiri vyskupai
Vyrai: Sakyk, juk ne vaikaa.
progą matyti tas puikias iškilnios, $wwt Mišią nė po*
Moterą Sąjungos N, A, apskri žmona: Na gerai! šiandie man
JtogpHlčio O-tą4žy. Jurgio paramokslo dėl tam: tikru ptiožnseią, nebus.
Sijoja lankėsi j E. Vysk, P, Bfttis rengia paskutinį šios vasaros kaž kodėl paekjarė lifidna. AI nu
Visi lietuviai atvykę į Laketvood Parką pasirupin*; didžiulį išvažiavimą Lnivrence, ėjau ir užaakiau dčl vioo ko aau
•lyą MOaų klebonas kun. J. či
juokas dėjo visas pastangas brankito įgyti savo automobiliams “tag** už 25 centus, ir Marar. gražioje ir garsioje Palan karsti.
•tų Ir garbingų svetį priimti.
ki^kvieDas žmogus grąžą ženklelį RepfyniolĮktos Lietu- goje rugsėjo f> d. prieš "Labor Vyria: Karatą? Bet pas ką!
Day-Tįsos- kuopos malonėkit
Detroito iki šiol dar nebuvo nicžmona: Pas dailidę Titkčni.
Seimo [gvildžiau
darbininkai, viskas eina geriau vią Biėnofi atminčiai už 10 oolitą. Tą ženklelią ir skaitlingai atsilankyti ir padaryti
J|aa taip iškilmingai priimtas ir ncVyras * O kvaile! Juk Titkfoab
*
°tag,? pelnas j*ra skiriamas Seserim^Kazimieriotėms ir šį išvažiavimą gražiausi ir pasek- pirniiauRia*
Netikėtai man teko aplankyti šiai,
I^ūvo sutraukta tiek daug žmonių:
glrtuoktia ir netvar
Eep. Pranciškietėme, kurios darbuojasi Dievo ir žmonią nau mingittiisj, Taipgi ir plačioji vi
iškilmėse bendrai dalyvavo Į Ctovdandą ir dalyvauti Moterų
kingas aamtninkas. Jis užtęa tau
Sąjungos 15-tamc seime. Šeimas
ukrainiečiui.
dai šviesdamas ir auklėdamos mažutėlius tiki’bos ir lie suomenė kviečiama atsilankyti ir užsakymą ilgas savaites.,.
paremti moteris.
J*. Atvažiavus J. E. Vyskupui, suti- nebuvo skaitlingas delegatėmis,
tuvybės pagrindais*
Komirij*
J W Jį klebonas J. čižamkas su uk- bet nutarta daUg naudingų suma
Presas Komisija
ProfMloriMtal, blonk-rial. pramMita*
Jž^įfiečių dvasiškija ir tuojaus J. nymų Moterų Sąjungos gerovei.
kai, kurie rteeibtad •'Darbininke,” tik
. Mirė
nulydėjo į šv, Jurgio j Ypatingai atsimenu koncertą, ku
NAUJAM iVINTO OZnUKRO rai verti skaliytoją paramoe.
Virt garainkitie "Darbininke.*
*fca*»yčią. Lydėjo ukrainiečių be- Į rią taip puikiai pasisekė. Moterį]
Pereitą savaitę mirė Andrius pagrindinė žmonių bendravimo Pilietybės Biurui. Tai bene bus
DRAUGUOS ĮGALIOTINIO
ažam ukrainiečių veteranai, choras Sąjungos choras gražiai sudaina Mačiulionis, vienas senesniųjų tiesa.
jau paskutiniai Lietuvos sfinūs>
ADRB8A*
i
mūsų draugijos.
Įėjus <T. E. vo kelias dainas, šv. Jurgio cho Baltimorčs lietuvių. Priežastis
Turiu garbės pranešti Šv. Ka
Tik, I«i Mna pažymėta, jau to iešką sau teisių Amerikos Šalyje,
< Yyriiupui į bažnyčią, ukrainiečių ras irgi labai' gražiai pasirodė. mirties buvo vidurių sugedimas ir kiais pradais jfeaonių netenka mo
zimiero Draugijos narių ir abel«3&k«s gražiai užgiedojo ir per vi- Choras turi gerų dainininkių-kų. plaučių uždegimas. Jis sirguliavo kyti. Jie jau patya Žino, kad sanai visuomenę Žiniai, kad kai PAIEtKO Stepono AptolčSo. Jki
ta mišias ukrainiečių choras žare- Clevelandiečiai ilgM negali už kiek laiko šv. Agnieškoj ligoninė vęa apairfljtinimu tobulinama žmo
kurį laiką gyvenęs Mnhanoy City, išvyko į Amerika keturi matai
gančiai giedojo. J. Et Vyskupas miršti geri), čižnuskų nuopelnus, je. Laidotuvės įvyko rugptočto inių santykiai & lengvinama riekti
Pa., daliar persikėliau gyventi
BMpi posakė įspūdingų pamtlksU kurie per septyneriš metus begy
Pateraon,
N. J, TodM šiuo adre
bendrojo labo. T«W, kur tik pa
10 d.
tnAavtų ir ukrainiečių kalboje. vendami Clevdaud’e išaugino di
su:
lev.
S,
Stonis, 147 Mbtttgo- Darbinu ’valąėiaaa, Budimui Juti
žvelgtum į kidUriagna Žmones,
Jungtgvis
Briamių tiek prisirinko, kad: nebu- delį chorą, pakėlė muziką ir išla
MITAVAVKEE, \Vis. — Rugpia- mary St, Patoraen, N. L nuo Šiol mo, Laukžemio parapijom Jia pat?
žios tiėoos vairiai ryMdal pažangiu
čio 2 d. išvyko Lietuvon Vladas maloniai prašau visais reikalais arba kas apie jį Žino pranrifltita
ghr vietos net net šventoriuje. Net vino daug balsą. Niekad nesitikęSekmadienį po pietų panelė Ayra nnlčmę.
®i»ėje nebuvo galima pereiti.
Jnkučiūnas,
Jis planuojąs kelis kreiptis.
•jau, kad Clevclando rastųsi tiek nele čepaičiūtė ir Jurgis Harčari“Darbininko” administracijai Mg
Šitoje plotmėje peridairiuSį ten
mėnesius
pabūti
tėvynėje, o sugrį
yg flhmjaus po sumai buvo surengtą daug gražaj išlavintų lialsų. Mums, kas tapo sujungti moteryatčs ryW.
Broadvay, 80. Boston, Maso.
Kun.S.
Stonis,
ka su džiaugsmu pasakyti, kad lie
žęs pamainyti “stoną.” Laimingos
priimtuvių puota. Puotoje irgi da- Detroitietftos, buvo labai malonu, šiaH ar. Alfonso bažnyčioje,
Šv.
Kas.
D-jos
įgal.
Amerikoje
tumi Amerikoje pralenkia dauge
*rljyidhro labai daug Žmonių. Laike
kelionės.
AA,
kad dalį programos išpildė Detroi šeštadienį, rugpiūaio 1 du kle
lį
kitų ateivių. Imkim kad ir pk
jftMkieto ukrainiečių choras sudai- to ariistaį M. ir J, čižauskai, ku
bonijoj įvyko jungtuvės tarp Ade lietybės klausimą. Vietoje, iš ku
kelias dainas. Noriu pašte- rie savo auksiniais balsais sųžavč* lės Grigaičiūtčs ir Jono StaisloCL
Maža Žmonių tetari progos ne*
rios tenka rąžyti, lietuvių nepa
kad ukrainiečiai netik moka*’ jo programo klausytojus. Artistė1 Jokių išiklmių nebuvo, ųcs vyras
paprastiems didvyrių darbams.-*
PJUKAUIT LAIVAI
lies piliečių jau vfeai kaip ir nėra.
PUNAI-JUDIOfl
□Kražiai giedoti, bet ir moka pa- M. Čižauskieoė apturėjo labai
M. Pečkauskaitė.
Jau nuo senesnių laikų lietuviai
nekatalikas.
iALDYTUVAI
Čia, tai ^av^eniauu tai būreliais,
M TBUMBU1& mm
Parvažiavo jau kunigai Ėietiiv- vis tapdavo piliečiais ir žalios gyi
Mtn^MTBE, MAM,
nikas ir Mendclis i« atostogų, pra veniman stojo pilnateisiais žmonė Mes priimam LIETUVOS
KMttO
leistu av. Onos šventykloj, Kana mis. Nuo ankąčiauriai žioje vieto
Xey« J ZHeaoe Ast
BONŲ
kuponus
už
pilnus
je
(1888)
įsigyvriiurių
lietuvių
jau
doje. Per pamokslą kun. Mendelts
VonleM per ClerMurf —
£
< <ieww per Srmes
minėjo, jog kunigai yra pamve- ne vienas Žilagalvis Senukas nu pinigus.
žengė į kapus, senai savo gj-veniTIK 7 DIENOS I LIETUVA
—......
' ■' 1 '>'< .."■h-i
Perkam LIETUVOS Bfo
žę Hii savimi lauktuvių — dovanų
Specialia truki* ii Bramerhaven
me tapęs pilietM
Arba keliaukit ekspresiniu laivu
parapijiečiams ir kad paskirtu lai
NŪS ir mokam pagal dienos
Kai laikas slinko ir svetimo
OOLUMBU8
ku jas išdalina žmonoms bažnyčio
REKGIA K D. N. CONNECTICUT
krašto gyvenimas grūmojo, vis kursą.
šumažtntM trečios kleaos kalnas
je. Kol kas, nežinia ne kada nė ką
| iibl pusi tlulrttr salAJe.
Musą krautuve atdara ir
daugiau ir daugiau lietuvių Šalies
APSKRITIS
patins, bet vis dėlto visiems malo
Informacijų
klauskite
pilietybę priėmė. Ir galutinai tarp vakarais iki 9 valandai
jhis bite vietnlj agentą
nu patirti, kad kunigai ir įvažia
Getimidtt peata. Mos perMMmė
kitų ateivių čia lietuviai šiandien
arba
Parduodam laivakortes ir
serą pantą Ir popierą pi«Um magu
vę neužmiršta savųjų.
352 HOYL8TON’ ŠT.
vyrauja savo skaitlingu klubu, gi
kitur. Be to, mes pendaam (mušk
V. M.
BOSTON
siunčiam pinigus—doleriais
Ii vidaus Ir lauko. Grindis atnMjl*
kiti tokie ,fatkeleivi»iH savo pa
usžur
—
į
Lietuvą,
Lenkiją
ir
Lat

našaus nei t,šnip»tn neturi.
OaMBNAlftSCMUU
Čia Lietuvių Piliečių Klubas viją.
178 Mffitarry St, Ware«rtšr, M*
Dialt—WS
Klubas skaito per du Šimtu narių
Nuo dabar ant čeveryką,
GLASTONBURY, OONN. (ST. 24)
ir tąi tik vien vyriL { poniutes pi
skrybėlių, marškinių ir baltą
V
lietės atskirai iiaičiuojamas. Be
ATUOL,
— Jeigu koksai
skrybėlių numušam 10%.
toi dar yra piliečių ir individualia
išminčius
turėtą;
duoti
žmonėms
Piknikai praaidi* Ii vii. dieną |r tąau iki vilnmoa
Baltą šiaudinių skrybėlių
patarimą, tai geresnio jisai nega tų, kurio savo skaito arba tai per*
lėtų pasakyti kaip šitą: rūpinkis, mažais, kad rt ikžmčs turėtą, arba turėsim iš Italijos vėliausiofi
žmogau, savimi ir savo reikalais^ tai prrdidžiliia, kad klubai! įtilptų mados. .
Amerikos Lietuvių B* K* Federacijos 25 metą
■u,,
Sis
piknikas
bus
vienas
iš
gražiausią.
Jame
hite*
Ir tokie laikosi kas oau.
Vir sime daug įvairumą. Kis lenktynių teori ir ploni vy- kur tu tik gyventum.
Malonėkit mus nepamirš
(1900—4931) Sidabrinio Jubiliejaus Kongresas į*
Tais žodžiais nebūtų apeinama Kurie dar iki ilolei nčra tapę pi ti.
liečiais^
Jokie
organizuotai
rūpi

labdarybė*
nei
paneigiamas
Žmo

į vyks Rugpiūčio 24—25—26 dienomis,. .Šta Petro rni $ ankštos ir trumpos moterys. Virves traukime
AMERICAN DMt GGODU
nių bendravimas. Abelnai, plačio nasi tokiam tapti. Paskutinėmis
•rungsis Hartford su LVaterimry.
STORI
Lietuvių Parapijos Svetainėje, So. Boston, Mase,
je reikšmėje būtų nusakoma pati dienom^ tokių nepilnų piliečių
« ;
B.
BARTKEVIČIUS,
Bav.,
poktoMka
išpildo
piBetyliės
apli

Kmnščiuosis Hartford’o ir kitą vietą čempionai.
t
Kviečiame ir prašomo visą Gerb. Pederaeiįt*
h'
kacijas ir savo peticijas pasiuntė 6T8 No. Mato Et., Mostelto, Mm* i skyrių, v^ą į Federaciją priklattšaaSiių Draugiją,
! Bur 100 yardą bėgimas, kuriame dalyvaus moterys

:■

DETROff, MICH.

PRAMOS

BAĮTIMORE, MD.

JMBCHU

BVTIO LETUVOII

Greičiausi

UEDIYOS DONAI

PIKNIKAS

CHARROH'S

rdcmen
DKEavlE 1U

EUROPA

i.

PAGRAžMinENMIį
IRUM8ARNS

UKM-AUGIIST 23 DIENf, 1931 METAIS
UETIIH9 SĄRYŠIO PARKE

BRUOŽAI

JHUEJMS FEDERACIJOS KONGRESAS

<1Ur mergiiios.

į
laimėjusiems bus teikiamos dovanos. Bus dumia*
^moa dovanos ir UŽ šokius. Bus skanią valgią ir
^rimą; Visoms linksmybėms gros geriausią orkos*
į teito.
į
Visi kviečiami atsilankyti, Įžanga: suaugusiems
E*-* 25c., vaikams—veltui.
*

b

E

Visus širdingai kviečia

Pjkniko ftenifi jai
i

iriiwiiiĮĮii>įriĮRiiiK>«>i>ij<Bii<ii>iHNii«tiiiiiįNĮitwriįHiii>i

<

WETA PIKNIKAMS
vara

- Graži vieta prie ežero, tinka pik
nikams. Draugijoms ir organiza
cijoms <toodamc veltui. Yn gera
svetainė šokiams. Jeigu kas no
rėtų gauti ir svetainę, tai nuoma
už svetainę įlOM Kreipkitės pas
t A. ROttMAl
4M M«- Mato M, layhaftb Maaa •
Tri, Taunfon 863—4
(340)
j

PILNOS LAIDOTUVES
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Amerikos Lietuvių R. K Federarijra Valdyboa
vardu
Kitoft J. Kru^nskaa, Bokrrloriu*

»|ii

a

J 1 l»AJ Į - m « 11

į

cggptytygaB

.Xį- R , ĮIL''-'*Sį^MW>**M*iM*MaMtalM|Į*MMMMMIB—M^l

VIĘTINES ŽINIOS
į. ... - ------ - ---- —___1

MOttUNiranrm

Į fiNMNL Mitt

L. R. K, MHL tttdi* V. jų
draugija ir Uetnvo* Dąkurųl

—

- —
taMftj* |Mtas

DRAUGIJŲ VALDYBŲ.
ADRESAI

aunntUM U IRIU*

fENiHRi HMM*

draugija tauri dalyvauti J. R BumiMU ig A Ptatarat Re*
*ĮU*i
Vyatata Wo tatikuvta, kon-L^n parke, Btaferd, Mam į4tpet»aIua,rmW’
itiotto fino
poyilo
M ta* taryto n •
VftotoV
M»TOT0« WJWW PM0* RIVMRAV
’ FBDBRA0WCM K0KGRMU1 | KongręStis
atstovų panyri* fcraneijoee, faiikhta.fr FederaeJ,LyJtg(j|
nfeJOf V A LBYRA
M «MU MOT* «*•>
kinti Jo Eminenciją Kardinolą (jus kongrm par*n«*»mtae. Ž^l jURm.
NMMBNN4IIAMT
Fimtatata
** Jubmm U racnitoto*,
. \ '
IiO’Gonadib’
tarėji išrinko, ir defrgatę kmig<*4
pk”***1* piknlfa*, prafjo db PirMtatoM *~-TWI* A^M^rteNta
X TBmmm tark, ta Buatot, Miui*
mo darbus at
89 <” RtctaU Jta* Rtatao, MamJ*etovMt««,
Vieline Fetleracijos Kongreso
B,- BmCm 38M-M. Yta-Piiratoamic*»~-JitoM*
lieku,
gersi
ir
nebrangiai.
’
Idžiu
pMeckfan,
.fat
šfe
tikrai
pra98 Hairyar Am* Dorduvur, Mato.
— Mm MUnMtfeaR Frto. HaMainker *—1 A* N*vJ«r««
rengimo komirija taUo aekūntį Kirtite 12:30 P. M.
Įfrnfa pirmąjį rietta atžvilgiai TtakPimtatatel
Dritgatų
paveikslų
siutraukiJ0MA* 1VBNW“*
4tt2 K. B<li Bt. go. Poete*, Mm
IMS K Brofcdway, M. Boatoat, ttm
kongresui rūbą M ruošia bėgy jo,
rtešudienį yra Panriša Avenč. į 1 Klebono kun. Fr,
tu pa- Rtat Wt
Ktobteta-AukMltaltetta* kla. HaMtalaiMi — lama* UaMmiftap,
šiokią išorinę programą.
ni ’s2P. M,
Dangų Rmimo šventę, KfekvfenraĮrapijo* vrikljah bendromis jfgo- < « «U M
M. ta tatai <7t9«W.
Rugpiūčjo mėn. 24 d., 8>JŪ vai.
3. P. M. BOė Bostono ir špyliik katMlikra turi pareigą jšklmiąyti|m|s dirfa, plrifo, kad tik geresnės
Td. S, B, 360S-J
er G itim, smirl ikmm, Mm*
rytą, Kongreso atidarymo pamal km lictnvhj vaikų-mergairių baž ivcntta miriau Mūsų bažnyčioje ĮpeaekmČs būtų.
TmaMaria •*. Mm GaWMta,
' 14 VMa M* MMb Mm. m«m,
dos Žv* Petro lietuvių bažnyčioje, nyčioje J. Ji. Vyskupo Bfičio auti*
tvauriha agairtaUkMl Imm Ima HGM
W Ūth Bt, tarp B ir U gatvių, So. Irimas# J. K pamokslo* ir palaimi- mito bus hikooms 5-6-7-84F vai. Yra paimta* rcriauaU* orkeg*
mmMMmmM fciekriaM anMada 9 vatVakare bw palaiminimas šven- frta fatat ftaž taprrargfamn
Boston, Mase, hv, mišių auką 11L nhnas Svenčiauriu.
h5
I Grapadinkf fr RMtaderial arairūnašaus, iškilmiggąi, su asista, Fe* 7 vnk vakare parapijinėje sale* čhusiu.
!■***«
__
JHUMM
■*■ wwww
*
♦
t
Įpinę
vhų
dalyvių
tatenklūimm
i
teŪM kM
Herarijos dvasios vadas kum J* je, 432 E, Tth HL# H. Boston, Mąim,
MĮtryniinM
Kuo kito nirmndieilio lieka tiki
hMria itailgęa
MaMM kklnriąm
Ambotas, Hartfordo klebonas. X yra rengiama 3. K Vyskupui Bu
VALDYBOSADRESAI
K. Vyskupas BUčys su palydovais, čiui jiAgerbti vicia, su programa,
iw w®rr BWjj»WAx
faii
.*•** to.*
JT*- Tto*F- Rto." !■»
•
«*
IS
Ogrttokta
•f*
1
visais pribuvusiaiaį kunigais preai- vakarienė.
KoiifęjVHcv R.MM. tiiK uy*! -y
M FHMėatt Su tauivita Mu*.
. »O. MOKOM, MAM. J
Tla^m^nta ~ X Martoiktaik.
vas ir gri*
turėtų jame driy*|®'
.
duos sanktuarijoje* Pamokslą po
Antroje. kongreso dienoje, rugta Sora tata Mm, Mm*.
vauti,
j >Ątvyfafa X M Vyrifafata
.pirmai Evangelijai pasakys pats
itojė kramūvlje galiam gstati riFtot taMtolota — M. W«tobto.
jnfteio 25 d.» H vai, rytą iškilmių*
»okli| amaminkam <raakhh gtak.
114
Bara*
ta
ta
Stoto*.
M***,
X E. Vyskupas.
«. * ♦ ■
Į Rugpjūčio 22 d* vakare atvyksgris §v. mišios už Federacijos mi
ar. ran vr. m
m, B*RMH«ta -* M. bftk
tartavimo meditagon. Minto, alfe,
Tuoj p) pamaldų, prieky baž
Kongreso rengimo komirija miltą J.B, Vyskupas l’etraa Bttčya ir
ta W HtaA ta ta Mm, Mm
rusius narius ir J. E. Vyskupo konjfc vinitj ir vlnokta vargM-4tiM
nyčios, visi dignitarai stt asfota ir
padčdčjsis
lieja
prakaitę,
kadUpsmtoa
p®y
klebonų.—
—
ttl
!!■
IniMlhR
-------------—
iwm< popfcra nuo ge, Iki 30a ug
į. ierciK-ųa. Serijos. Pertraukom
palydovais nusiims paveikslus. Po
kongresas
visais
atžvilgiHis
»tro-|
Rugp.
23
d.
sekmadienio
J>
E.
M
Mt.
Ifa
M.
Diratafar*
rol|. BJkly visokio dldoaio, Atafr
'
TiL
IM
«MT
W.
Vakare 7:30 vai.* ,pobažnytįnčje
kitę persitikrinti.
to toji pati grupė sykiu su delega
J.
Ilfcli,
dytų
gražus.
’
|
Vjtakupas
P,
Būrys
laiĮiys
šv*
misalėje, teatras, Ja. Vyčių kp. Ir vie
T
Wtotwd
«t,
JK
Bmtrni,
Mm
tais ir rengėjais nusitrauks. Po
♦
#
e
Įšias rytinėmis apeigomis ir v611au ' ■ M Yttaae PwK ta’ Bestom Mm
tiniam vargonininkui p. KarimusM, BĮLLI8,
.. .
to bus nuimti visi.
Vfefmokysi™moky-b^****' . £ .... tat takinbtta — X GIh>»eW«
kui vadovaiijąnL
I Ttatai Park ta Betau Mta • tarau ta B Smaili ta M
HįOfuitUffit
Seks Kongreso sesijų aridaryta nrattotata— M. totai*
,
vvX
i VUain<js
Po pietų,
6 vai.
vai.
parapijos
y™ ,*
«W ufci.nw,
Bi-L
”kMri
trt»ii
1ubw
Wdi. tsa M Ninth ta, ta Wra* Maga
mta kimi, Žinoma, priklauso prie Rugpiūčio 26 d/ bus trečia ir
UdlnlakM — X taw»18ta
s-ia.imw«įi.i.,". > ,wwMuiii..i.iA. m-4h.iusxXA.rii..L»wūra
^grailnU>
Centre Valdybos. Pačiame Kon paskutinė 25 m. jubiliejinio kon jo iMltioti atkreiti t>file votktj ne. K
.......
..
rengiamos
3,. Į 899 R. Brmutav, ta Bsetoa, Mmb.
RUSIJOS
■H»wr., 11 UI IĮ i|iHiJ!į.|įa»taIlilfUiBuyii
fIk VWkuwS BW*btt *K‘f‘“TSt.|*W«MWA
greso sesijų atsidaryme dalyvaus greso diena. Rytų 8 vai. bus atlai paprastą vakarą.
M**
PROGRAMAS
X E. Vyskupas ir viri atsilank*/ kytos iškilmingos padėkos mišios.
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lyra rimčiamria* kabdldata* (išski* LitWitla> «tba bk-tuvos Vyčiai” dayo. Galų gale rezultatui priėjus
laukta kun, kkb. tL Vaitifina^ R^AVHMAVO >WM0MUŠT| Idant Sharkey) į praaulio čempio- Tik priei parig pabaigt oponentai prie 2:2, f. y. lygiomis, ir užpuo
ĮIMTOMIS
.
Rnk’piūėib'lYtl. KartfimPę, Gt.Jnuė.
r
atsigrieb? padarydami irgi du apv lė ir tamsuma.
a^yiivš*arosM»r i^Ch«kMiW
Kun. Vaieifmas Kunigų Vienybė polirija simretfavo tūlą imstonietįl ŠUdangi ja opo®e»t*» buvo^Ur hfgjmus, iššaukdami sayo Salinin Taigi žaidimas buvo atšauktas,
iĮ
Vack visokias provaa. Daro vitteinie išrinktas Amerikos L. K. McDonald brangiųjų daiktų krau-Į najlir tvirtai, ra ramatosniupsty- kų didŽiausj triukšmų,
dar nepasibaigus ir nežinia tikrai,
:r
r
gu legalius dolrameatns.
Kunigų Vienybes vlęe-pirmininku. tuvėję, kurios savininkas prfraŽi-Įdau bokse, kaip fa pats, tai Bet visgi čempionato pirmoji kurioj pusčj būtų buvęs laimėji
:T
Gerk svečias yra apsistojęs pas no McDonald’ą tuo pačiu asmeniu, Į Sohaafas per pimra 4 raundus at* puse teko Vyčiams, nes rezultatas mas, nors jau Sic abu tymai kelin
H7 B 8t (kampas Broedway)
koM
(aktam)
akgM
msnltaiMk
kinu Fr. J. Juskaitj ir su juo kuris perimi pavogt iš togpaėmĮrargiai briraavoąi, virapurial savo plsibaigv 3:2 jųjų naudai.
flovth Boston, Mua.
Čia tų kartų padaro lygiomis. Dabar •* tlakaiaa lalbį* .•
<>
drauge rugp. 13 d. nuvyko j krautuvės auksinį žiedą.
Joponentą famfafrdamas. Baigiant daugiausia sugebejimif parode tąl h. Vyčiai gavo progos žaisti dČ
Teistams: Šou Boston 2782
S,
Thompson* Čonu. Kolegijos rūmų ------ i—*—-------------- |4.t| roundą l&taaffa paleido į
Vyčių vadas p. E. Batartini, Visa, pirmosios puses čempionato. Gana
Nagui; kalbat 2474
iH
apžiūrėti.
laikę jis Žaidėjams, duodamas in daug publikoj malta ir lietuvių
mn
J
formacijas, sugebėjo jiems įkvėpti sporto inegėjų, kurie labai aty*įkuri
Snyderį
dalinai
apsvaigino,
xs3aKS!=3RS9Msanb^^
Rengia Lietuvių Mctarų taalp.l^1 ^ambutis sustabdė raundą. daugiau jėgij, daugiau pasiryžimų džiai šėke kiekvienų sporthiMikų
Brsf.A. MdaaaeHtau
Tat So. Bmtoa 3009
7’^
TU.
S.
B.
0441
sumos miA
Apšvietoa Dr-j*
j Penktamė raunde, po skambučio Žaidime. Ppnus F*. Batcatini, dirb judėjimų. Linkime himčs ir pasi
T
iafrmria
TlairHata
a
.
ADVOKATAI
Kūrins
nimni-viA aumuvra a a |SchaafM
» mvo kampp prieš damas jau nuo pat pačios pra matysime vėliaus.
p. ir i. uumisui
džios,
kada
sųsitvčre
Vyčių
basėBMmA-BIANAS
P
r;” ZT“*
,nt “■
i
Lekdjor duodamos privačiai kaip
. - Į vo aukos įmenu smūgiu paguldė ball’a tymas, daug padėjo pasi
kampai broadvfat ir ■ w.
maifcMM tal> ir suaugaataiM Mūg
šventimo
ir
jėgų,
už
kų
vertas
di

1SS1
- . I toVo oponentą. Atskaičius 8 seSO. lOBTON, MJUSK
programa Musikca Konservatorijų.
IBI W. Iroadirty, *•. MM į f
Pamokos aiškinamos Ikinvig
Vn&LKTT POMD
Ikiindcs Snyderis pakilo, bet Scha- deles pagarbos Sėtuvių sportinhi- Turiu proporty—- medinius na(ApttekortaM Bldtawko iuum)
OGm
valaiHloa nvo 9 iki
kalboK
MfimM: gl> R BtrMt
Wilwm 8U
3fcrwtm<L Maaal^taUikltR dešinės rankos smū- kų tarpe. Bravo jums žaidėjai už mns 6-Sių šeimynų Bridgevvater,
1M—« Ir M« «:W—» -n*W
PBAKA8 X KAUMAU8KAR
Kvieėinine dnlyvnnti visus South fa vBI» PW»W I’o 0 sckundihj tokį užsirekonteudaviinę svetini- Mass., kur gerai dirba batų dirb
Tri. Columbh 0174
Bostoniečius ir apylinkės lietuvius jPjkilm kaip girtas, bet Seka- taučiuose, nes visiems lietuviams tuves. Noriu tuos namus išmainy SuUtomls nuo y iki 6 vai vakare
KASTB J. KAWUUgKAB
malonu buvo klausytis gražių pa ti Dorahoster’y ar South Boston*e. NetlHiomla noo U iki 13 tai.
■’
ir lietuvaites. Vieta graži ir galėsik,hX
Bostono oflMui:
(parai mtartf)
stabų
iš
publikos
apie
lietuvius.
Suinteresuotieji
kreipkitės
į
”
Dar

89 Stato Stroot, Room 88
te puikini pasilinksminti. Yra di-Į
ertraukose Sehufui di
Bm.: 89 MMK»t SU DonHmMt delis ežerus pasimaudyti ir laive. “s
(14-21-28)
D0BCH1ST1R OLOTHIMG
įr Patarimus davė Linkime jums laimėti ir visos ly bininką.”
ToL TaHwt 3871
*»
gos
čempionatų.
Ugi
pasimatymo.
*KOi»
Ofloso atdaras: 9 A. M. 1*1» P. M.
Itais pasivažinėti. Bus skaniu vai- J"
J*k’Pd“‘“ 5, *?•
Visokius drabužius siuvu, valau ir
giuirgErtaų. Betobns-geramu.Jaemartey Ktadujo
Tai UnivMty 2464
paristam. įtariamu Mitai užsaky
landžiu:
rifai
ir visi linksmai taikg praleisi. sck”?f”1t**
®
tlk
mo. Futra* pertalsom ir Ižvatam.
IMDOMIOlTLAOKIMO
te. Bus Visokiu sportų. Vieta ts ™n»'*iu ir vandenin patarnaKg Mtestft reikta mokftl |25M <ta
(*ayMr)
.
tik už 112.50. Darbos ssrantnojaU0KTYMM
L1K1TVI8 GYDYTOJAI IR
į
■im* net tam tikras mažinąs turim Trys kambariai, elektra ir gasas. Priį tari setam vadinta ^ rKtarvokiel.itai amelmgui.ne. Metines Bostono ilgosios plaukiCmRUĮUUB
Itemla
$WM
111
W
St.,
loirth
MABTĮN VAIDUS
Bus’ai išvažiuos nuo- Uetuviųį™
» ruo lenktynės nuo Boston light iki
VMtirlii LtaMO IMirtl VsrtaM '
Lietuva DantiatS
Boaton, Muj.
1854 DORCHESTER AVĖ.
X-ltay, IJltra-VlotetljM? arteog Gr*
. Svetainės. E ir Silver Sts.. South !,k •£>».
>r
?taud«t L Street maudynių įvyks sekan
Valondo«:9—6 ir 7-9
Tri. (tataMkta Sžto
eta Ptaurių Ir odos U«m
;
čiam pirmadieny rugpiūčio 17 d.
i u jįjį n į įįii 11 m ui».> M
, Boston, M«a, 11 vai. ryte.
*“*
Ofiso vai.: 3—4 p. r; T—8;89vaia a
'Praridte
9
vai.
ryte.
Muyor
Curley,
Kviori* 'RB^G# TfN •
Amerikon, būk jam akjs
Tol. A H 3T12 w
;
PIIOTOGILU’HAS
(Central SkvŠra)
įKėhpdis: Xtae
*»*» Dist-Atty Foley Įr ex-Fire CdmOAMBRIDRR, MAMA
nritaimer GJyiitt paskyrė laimvju,
žymi# sporto žinotų, Smėlingas
ĮVAIRIŲ DRABUŽIU
wood*ą, Providence Route 1 keliu
sieins
dovanąs, Kent este dalyvaus
sisako grįžti ne dfl akių* liet bijė’
KRAUTUVĄ
Atidarė naują stwWą
iki WHsott St. ir pasukus AVilson
ir
Žymus
lietuvis plaukikas dūlius
(lamaK,
kad
jam
nereiktų
antru
N0RW00D BHOTO 8TUDI0
mm
Dm*Mm
syk susitikti mi Šarkiu. Jie ’pri- dernmU.
481 Waohfaagtcm SU . * St. privažiuorite vietą.
Banbprn Bldg., Jtoom 5-6
456 W. BR0ADWAY
duria, kad Smėlingai tol akys Tolis nuo Boston light iki L Ht
/R
Norvrood, Mos*
skaudi iki Šarkis neatsiaakj^ nuo maudyMų yra apie 11 mylių,
(tiirjio p ir Dorchcster Sts.)
TeL-0242
South Boston, Mm.
kumKininkyrife arba nebus kito
Daniu visokios ritate* paėolkslm
t**wn*i
■. <
414 Brotdmft *•.
kumštininko
nuveiktas’. Bet kaUltalkotne veltausloS mados vy
Mbtatigtel
tyčiai vai, mjaaid*
riškus ilrubtillus. Gmžiaustas vaANTAA STUDUA
dangi dahar Šarkio mokinamas pa
: T.rornMTM 5
OAmi Mdanta mo SIM 1» *<
airiai skrybrie** Pa*
viski
OAia VAhUtot! »~4 Ir >** j
453 Bromlway.-Bo. B<*ton, Miuml
omatm
iu sm mNotfr
kilo
kitas
Iktuvk,
tai
šmelingui
ęiahu airbiu.
Pinnidknri vakare L- Vyčiu
W. H. Boo. S«(LW.
M
M*m. Avt*, ar* <Mwi*N
Jh-ortaiMlut J-OF/Mg LtKĄB
IHI|»m MMUM.IN.MW |
atsirado nauja Mda, kaip jo il- fasefall tymas- raidė vėl su Whitvengtf. GraHasriaV jam dabar
■amiiamiiiiiiiMiiĮiĮininim r.;- jsim
R
pradčs ausys skaudėti

.

NE VIENINTtUS
UMTAIUS

SPORTAS

*

;jTOi*S«.e*!U8S

OFTŪMETRISUJ

METINIS
IR
Ll IHI v PIINII1S
lt R n I n n

nUGPIŪClUdUnMdi 1B

NORIU IŠMAINYTI

M, SUSAM OME!
(GUffllT)

IŠSIRENDAVOJA

11. uHaMn

DR. j,

G. G. STUIAS

IMtds
DJ.S.I,6MH!Kltl

PAM.’S CLOTHING

LITHŪAK1AM

I "ILGE GURI”

[. SIŪLIUSIAS
mamas bumikriva
hibut moa»way
South Boaton, Mm,
Tcl S. B. m

Jo krautuvėje gultam gauti
Miec-crčam,’* tunika ir kito*
kių-vulgomų aluikty. Atąlkįta
irpatikrinkite.

T

Office Tefetibona tkilverdiy 190T
UmTcL Vnlversity 1S0T

I *•*
m sagtis kg tais Vm
Tlžtol
amt *
JUgm J
WRP
• PtotoVS
Mt&crbuL fa ravi*. Dm* ui
rakymą iiiDinM. TURU
tUtftNKMftC

|

Bo.BeiUa >401

IR TOLIMAS VIRTAS

l!I kfafrtaią *lnlkt< unrantariam

•m WEST 1ROADWAY

BATCBEUO Wi

cmlcutmy

Tt-tefttti**: ta Stoto*
uyvwiittk»t ta

4*WW«
amu.

Antradienio vakare vyčiai Žai
dė Boston Centam BįHh Franci*
tymu dM pirtarak* pttak čempio
nato lygoje, taktiita* buvo laitai
įdomu*, are, kaip vyžta, taip k jų
oponentai, dėjo dtdtauatai p*riangaa laimėti- Mame žaidime

MKrtjyiB GiutumiėK m
BAr^AJlClFTOJAK
Paambtm atiteku gernl ir plriai.
Kaina vienoda viaur. Vitalium aa*
tiHnofcllln*. ViMa atdara dleag Ir

Mktl. VimMMam netaikoma Hm
trB M**nrv*llfr

*A*f cammtogmSm.

JOMIIEPMIAMA

u®rovniDAMT»TA*

«MM0WIIIU&$0N UR. M. V. UPEI
Ugdl^takag A Bmhsbner
(K*WA«AVKIW_

VEllKnAUMTOMM Į ARTIMAM

i

- Oftea YtaąM

patarmavimas soma

H RAKTI

D. A. IALETSKA

B

PmktataMtią rvgpHUfe 14 IWX }
M

IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
’

ssMiaNiun

■

uetuyus ne* o-ms nuuro mns

miMINAS

VMUYU,

Moterų Hųhnr* 21) kimpo* U*
raŽfaviiRM įvyk* rugpinrio W d.
Forest parke. Braaldč* 1 vai. pu
pietų. Vbm* makmlai kvkrhrnė
dalyvauti tame MvaBavinie. Pi»l><
na* akiriaiaaa parapijos naudai.
Kviečia Btnfijta

Ettgpifičfo uu.1^20 d. d. «uvailmM i* visų Ame riko* kampų
I4*L Vyčiai į liendrų Vyčių SetBruoklyn, X. Y, 41-moa kp.
kambariuose.
* Per tas (Bena* mm turėsim
: iteng kų aptarti apgalvoti, k< m<*
, tarinė padarę ir kg darysime. To! aha dienos primina mums Tisų dar*
• Ikm? k< mes esame nuveikę savo
< darhmdėM bagyje, ir sukaupa mtį*
•ų jefets toliincaritam darbut
/
Ala proga turimo būti pasiruoš
dmiti apyskaitų i» to, kaip me*
mokamo gerbti savo konstititeijų;
į
ar mes nmtsitoU mmo nuo snvo i:

ŠIRDINGA PADĖKA

VALANDOM:

’ ■

t

C. *MY1 N. Y.

«

tTAGq 8-atat

NEVVAUK^ N. X *** Širdingai
dėkojame visuma priaidėjimlems
prie Vargonininkų Seimo progra
mos išpildymo Šiems chorams ir
jų vadams: muz. X iileviėlid Ir
jo chorui. J. Bnimlral ir jo chorui,
A. Vkuiinut ir jo chorui, B, šlape
liai ir jo chorui, I\ (Mėliui ir jo
chorui, X Strumskiui už kalinį, J.
Byra! ir J. Homanui už dainąvimę
ir vhtiuiam chorui; kunigams —
N’. Pakalniu^ K. I’auloniui, &
Stoniui ir tg, Kelmeliui; visoms
šeimininkėms: p, Demskienei, p>
^latulv vičiouoi, p. Jrtmloiieneij p,
Budolienci, p. Kaslaitlenoi iv vi^icnis, k’iric prasidėjo prie kokio
nors dnrlio.
Šalmo Iteagimo Komisija

Jfr

■A

%

ryte, M rak.

DR. BUDAS L YENSIUS
^D'AHTJ.BTA8
x-a*r

Datai Ava) .

-

BB00KI.TM, M. T.

Manta Tmėtetamii1 Mmbm|9w >—4271

buvo
4ie tikrai utaitarnauja paramos.
Bocliester’io biznieriai protėjo
amaridan dėti pastangas susiorga
MOsų mieste nedarbas gyvuoja nizuoti, kad sudarytų goresnį ūpą
ir nenumatoma jo galo. Nora daug lietuvių tarpe.
žmonių reikalauja pngalboK IX
Lfctaivta
miesto* bet matyti g daugelio atsi
tikimų, kad kurie ir tūri užtekti
nai savų finansų tai, rodos, tampo
mųmpmtais nusiskundrilais . » .
Matyti, kad yra daug žmonių, ku
rie jau atprato dirbti ir iiems yra
laimi sunku dabitr sn darbo sųb’- ;ins vargonininkas p» V. Niekų*. .
gomis susitaikintL Lietuvi^ tuose
Geros kloties naujoj vietoj,.
krislo laikuose pasirodo esu gudlep>
rfte Žmonės, ne* valdžia mažinu ur
daugiau pažymi, kad nusiskundi
mo <M alkio iž lietuvių dar negir
dėjau,
*

Penatą aria&adteių, rugp. 9 ’4.
įvyko “V. X” dr-jo* 3-Čio sky
riau* mėneoita* mtarinkim«s, Baš
tbuųkė Mdavl mportą apie buvusi
išvažiavimą, kuri* visai* žyĮIgsniąi* gerai pavyko. Išreikšta padėkn..minėto Bvažiayjmo dariniotojams: M. Brangnltumd, B.
ar mes S tikrųjų esame geri
įlumbienel, f), Hngkuicn< L S. JnDievui ir Tėvynei,^
iuWionifitd, varg. T. Bnindzai ir
štai tie svarbesni klnusimni, kvlaųnnolių chorui ttŽ nrogryno iš
. ritu s- mes turime apsvarstyti per
pildymą, kuria Mrvllhca1 publi
;
ima. ,Tttns klausimus mes turi*
kai labai patiko. Buvo: vnrstomn
w svarstyti, jei norimo palaikyti
ir kiti dr-joą n ikftlaį.
dkasinins ryžius M praeitimi ir
Kadangi Mo mlr-J.is narini labai
tu praeitie* darbais. Vargą* mums,
Darbininkų gyvenimo sulygo*
Rugnlrtflo 1G d. Ar. ItatanėlAM* Deja
neskaitlingai lanko Mtairinkimu*,
jrimi mos suprasime gyvenimą tik
rJJrujoklMH*, rengta Inveritavlm* 1
nt-ra geros. Žmonių nedirbančių troct
Itarkų.
1 vpi. p. p.
todėl pageidaujama yra, kad kiek
1 paviršutiniai. . ,. ’
labai daug; jei nueini j biurų kur
Stovi (ii k. į dežfaą): J. MatuarriČna—kambario prižifritojaa, vieno mėn. kta antrą sekmadienr
• ’ M<>s Liet. Vyčiai, kiltie dar neliugptftrio ts «L Tritn*nmiration ***
Šiuomi pranešame, kad Jurgi* dąriin gauti, tai imu Šiurpuliai, Jvje oporpff* °<*on«Hhim l'rcnltatte” po
būtinai lankytų auririnkimūs, nes
Mine paliesti neapykantos, minė
žiūrint i skurdžių griųiv.
to Koncerto* Vyrių seimo iitetovsm*
ta* priduotų naudą pačiai dmiigi- Tumaaonis yra Įgaliotas rinkti
dami šį Vyčių 19-jį seimą, priva- dininko*.
pmp*rt»tL
’
I
“
Darbininkui
”
prenumeratas
ir
jai.
DŽteugiasi profeiiiilu
kmiė įsidėmėti šiuos dalykus: TnuHiitipitirio i!) d. 8:00 vai. vokam Vy«
ii Taiklioji valdyba sutvirtino kuopą, kuri dabar Vyčių organi- : ■ * . Sntai ū Ohtaogoz
skelbimus.
Jis patarnauja su
*
tvirta prieš vidaus ir išorės
Hų Kelmo atstovam* p*^rl)tl IMrilmlnNofary Public u95iin<1jrmii ir pa- Rochcstorio lietuvių kolonija ga
vakarienė Klart'-Imia ealfje, Msspetb,
peštis, jeigu ji yra organizuot a;
Pereitą savaitę pa* p. p, Brun*
gelbsti siųst pinigu* Lietuvon. džiaugiasi susilaukusi profesiona Ta L, N. Y. JM VYįkhrleni^ šoktai.
įskimo organizacijos
reikšme, pastangomis surengtai Vyčių 19-tai aotmo*.
;> «»raskinic
organu
dm vieščjcta ponai Lulevičiai iŠ
lo —- lietuvio graborio —- Jitegia
Kreipkitės pas:
{Kkinie dvasiu* į organizacinį veiHitgpffiHo 20 <1.8 v*l. vok, Kla»Ctaiw
Chiengos, kurie rugp. 8 d. laivui
Ardriavičinus iž Seranton. Pa, salėje
rengiami pulkas takhU įvairiai*
JURGĮ TUMASONĮ
Žmonių buvo nedaug. * Galėjo
kJ ią, pramerkime savo akis ir paPp. Cinkų Juozukas, kuriam bu Frederick VHI išvyko Lietuvon I
Smagu yra, kad netuvuii daro vi panmrglnlmate.
•
5MQrandSt.arbal3WK.91St
laudykimo dvasiojo pakilti su a- boti daug daugiau, bet taa nedar vo padalyta minki apendicito opc. Apsigyventi
sokias pastangas visokiose profe RuiplfiiHo 23 d. Kl**a*w Clinton
tais^į padangos ir žvilgterėti j gy- bas priverčia žmones labiau Žift- racija, jau beveik pasveiko ir jau
F, J. LuleriČiu* Chlcngoj turė
sijose. Manoma, kad lietuviui gra- parke, . Mmjpetb, L. T. fiv. Vardo d r-Jo*
pikniką* AprelSkfmo parapijos mtataL
pradeda pamažu vaikščioti. Ka jo grabomuu įtaiga, kur gan, sokSfciimą h viršaus.
reti į duong, o
i koncertus.
............. ———— boriui Kochestėry yra gera dirva.
. ......
■ Apsvarstę šiuos dalykus, padė
Bugpiftčio 3 d., pirmadienį, ryta dangi tai yra vienturtis sūnelis, tai mingai sektei, bet dėlei žmonos
Tikimės,
kad:
(lietuvis
nuliūdimo
Rūgėjo 13 <1. Moterų Si)Jungos 33 te
gautas srarmrYs kaujų
kokime savo šiedyje mūsų va buvo a v. Miaioa, kuria* laikė kun. tėvai jo sveikimu labai džiaugia Hipną* Rvdtato*, pririėjo važiuo
>
valandoje fiąuksl* pas savo žmo Forest Parką.
MALDAKMYGIU
doms už jų pastangas ir pasižadė- N. Pakalnis, aaiatuojamas kun. K si.
ti į savo tfctfąją talj. Jeigu loh MALDŲ mNKtNM.T&
gų. Mums būtų geda, jėi per lai- , Rngakjo 18 <1 Karallenta Awte »*•
aplinkybė*,^! & LulevičiiiR ir
į ‘ kūne gyventi sąmoningu gyveni Paulonio ir kun. Ig. Kelmelio. Mi
Juodai* vtetallal*
,...8178 kražčius IŽgimtumėm, kad iloehos*- rapljo* Rotančtatai Draugija tmta »■
vo pikniką Forert Parke.
mu, Įr pasistenkime, kad mūsų šių metų giedojo vargonininkų
____ ... .$1.23 teriečiai žmones ^nesusipratę?*
Kriaučių streikas dar tebesite Lietuvoj mašk įsteigti b*l«*mavi- Juodai* virtau*!*.
Spalių 10—10 <1. <T. Aprdmma pora* organizacijos gyvenimus panašė choras.
MAtAB
NAUJAS
AUKSO
ALTORIUS,
Klok. kųn. J. Bakšys pareižkė gy- pijo* itMžtaii* boaate*,
šia. Mat griaučiai nori visas žy mo įstaigą.
putai* phmtal* Ylrfcilai*M.*».tae.
tų į galingos ir kultūringo* orga- . l*o posėdžio 8 vai. vakare įvyko dų kirpyklas suorganizuoti j uni
♦ v t
*
vąi remsiąs lietuviu* profesiona- Pp*iip23
ta&JmE
MALDŲ RINMINtUa,
'
*■ visaeijo* gyvenimą.
Vakarienė, j kurių aumrinko puaė jas it sulaikyti darbų išvežimą į
Pereitą aMca^egį, rugpltėlo ū Hitai*
Imu
>
Šimto žmonių, tarp kurių buvo te kitus miestus. Eina plkietavimal d. žv. Jurgio pąr. vietinės choris MALDŲ RINKINtUS,
Lietuviai bixmeriai, surengę pik Ltetavos Vįrtta rltaotlnta tam* P
yiee-konaulaa p. P. DanŽvardia. kirpyklų.
tė* p-lės & Kaimjytės su A. Ma- MALI)Ų RINKINULTR,
niką liepos 26 d. Visą pelną pa vyksta rurniaflo 1*. 1» Ir 20 A Vyfte
knmbarftuN*. No. ffth ir H*v*m«y*r
baltai* virtail*!s....,
Vargonininkų buvo per 20 ir trys
skyrė žv. Burgio parapijai. Pelno Rtą, Brooklyn, N. T.
čiulaieiu tmvoMkfimiiigaa žliūlias.
ponioa — Šlapelienė, Stulgaitienė
Karalienės Angelų parapijos iš P. A Maėhdtatta yra čia gimęs
ir Kudirkienė*
važiavimas į Klasčiau* Clinton jaunas vaikinta Ji Bayonn’cs, N. M Brotdvay, So. Boctea, Muk g^MWWMWiniiiiiiii»iiwi<nii*ii»Hii...... imwimmiihi>mh>ii4 I
Viską* baigėsi gražiai ir tvar
gtetephoM: STAOO J-MM
f , ? ■■ -fe .... , ■ ■ - ■'
; ;
■
parkų bus įdomus tuo, kad yra nu
TT.AMTATTB
kingai; visi skirstėsi patenkinti.
Linkėtina
jaunai
porai
sėkmin

mažinta įžango# kainaiki 25e.Bus
Pmfeelonnlal, binatarinl, pramoniųSeime dalyvavo ir kunigai J. rugpjūčio 16 d* sekmadienį.
kai, korte ekHMojff “Darbininke,” tik
gai darbuotis lietuvybės labui.
NEWĄRK, N. J. — Šonai lauk AmMotaa, N. Pakalnią, K Paulonis
_
,n* verti
vt skaitytoją*parama*.
jriinuion.
rai
(mtmck)
JceP- VW garainHtfc “Darbiniu^
tas rugp. 2 ir 3 dienos iškilmingai ir vietos klebonas Ig, Kelmelis.
Piknikam*, baliam*, koncertam*,
LIKTUVIS DANTISTAS
InklaBM Ir vlaokiMM pariMnkmnlnU
* praėjo. 'Koncertas bažnyčioje ir
. ............. ................................ 'mnwww<»mmi,wim<niMm<,wwwii>Hiw«iw»w»mwn»iiiw<»wiw<iniwiHiinwHnwiM<<«1 I
Bykžtė Rugpiūeio 23 d. ApreiSkimo pa
1218.4th Sk, Brookiyu,M, Y,
Btimuna Mnagiauata viste Brookrapija
irgi
rengia
virs
minimoj
tyno-MnapėtlMk Jao. laika* uiatea
► telėje gražiai pavyko. Dainininkų
kytl oalę Memot amnuvl.
vietoj — Klaočiau* Clinton Parke
;' buvo ativažiavo per 200. Vadova- JOWASKLASdnrS,Bav*
VALANDOS: \
pikniką. Sako bus labai dideli pro
£ • vO komp. «T. Žilevičius. Solo daiNuo 9 wL ryta Jk! 8 v*L vatam,
! Wtro/Lietuvos operos dainininkas
grama ir visokių įvairenybių.
pnuktedtaalata te AvantalMiatate
tik autatan*. *
Mospoth, M. Y.
*? J. Byra ir solistas J; Hofmanas,
1.
4-žci
mynų
muro
narnas^
modeiųiiška^
15
kamį Kalbas pasakė X. Strumskis ir X
Federacijos apskrities išvažiavi
Apreiškimo parapijos bažnyčios
l Brundzti. Bažnyčioje pamokslą pa mas Forest Parke, rugpiOčio 0 d. taisymas eina pirmyn. Taisoma vi
barių—vi^i dideli'ir šviosils; ccntraltnis apsildy- *
sakė kun. Stonis.
J
inas. Jokių pataisymų nereikia. Lotas 26x100. Ar
sas
vidus
—
grindys
ir
bobineiug.
nusisekė. Oras buvo debesuotas ir ;
TW. Sta« S~eO« Katery Pabta
Tel. Greenpoint 9—2320
;
tankiai pradėdavo lyti, bet drau Bus pertaisytos Korinės ii lanko
ti WŽnycio8 ir mokyklij, vienas blokas nuo stoties.
gijos ir kuopos prijauadamos Fe durys, kurios Seniau buvo labai
Visi kambariai isimomuoti ($195 niūn.). Pirmas
deracijos apskričiui, tų dienų nie- nekokioj padėty. Pamaldos atsi- E
BlBLIAUSKAt
moiigėcius $8.000. Kaina $14,000A Atmokant yith
I Atlieka Visu Spaudo* Darbus , ko nerengė ir parke, vietoj kai ka būna parapijos svetainėje. •
Oratorių ir BMaaH***
[•’ GRABORIUS
;
pirmo niortgėčiaus visus cash-įgalėtų pirkti dar'
da esamų kelių piknikų, buvo tik
7M Oraad
Bra#Uyw » Y.
,
.
“• m ■“ •
i
Vienintčlė katalikų spaustuvė viena* — Federaeijo*. Net komu Federaeijos apskrities ekstra mi
pigfoib
•
.
.
[
BALSAMUOTOJAS
’
f
ir krautuvė apylinkėje
nistai, kurie ten kas sekmadienis tingas bus Šiandie. Bus pranešimų
2. 2-Mmymj atskiras namas, 10 kambariij, visi
savo “pamokslu*” sakydavo, t< iŠ išvažiavimo ir delegatų kongre
| Parduoda maldaknyge*, mtaūčtu*,
Į sn noroKD Avzmnt
reikalingi įrengimai. Lotas 40x100. 2-mtfomobL
žk*plleriu.<, tnrttaHkėliti*, kryžius,
dienų pabijojo Lietuvos ir Ameri sam rinkimas.
Dalyvauki! kas
BMOOKLYK, N. T.
i
I rtovylas te k. Čia galima gauti įTėl. Newtown 44M
liam gąradžius. Kaina $9,000. Pirmas mortgeeius
kos vėliavų iv nepasirodė.
Į vairaus turinio natwUn<q knygų ir
tik galit.
«N«w*M«w«i«*wa«a*9«
Nors, kaip jau buvo minėta, o| gratiTį ateimfių •— m ItatttYHkata
$5,000. Carii $2,000 ariją dmigiaiL
Rup.
Į garavai*.
į-as buvo abejingas, bet žmonių
Abu namai randasi gražiose ir patogiose vietom
Į
*tDąrbi,ntako*> Aganttfra
buvo gana daug ir pelno Federa
LaiMritirta* Orakorim te
TU. Stalą t-Odl Motery PtaUc
se. Verta pamatyti, nes tik pamačius galiniu įsitik•‘Vytauto” spaustuvė priima *Darcijos apskričiui liks.
IteltemtMtoJas
Mntnknl” skelbireu*, prenumeratas
Keikia tatai pasakyti didelį arinti, kad čia yra tiktai gotos ir jiašhiaudotinos
AlHlhttMta Vfoteė takume
Ir parduoda atskirus -Darblnlnko’i
rift rengėjams jr darbininkams, BBOOKLYNf N. Y.—Brooklyne
mumerius.
progos. !
• • ‘
Notary Public
kurie
uoliai darbavosi, kaip suren Jiėtiivių tarpe atsitinka Jaiks ntio
Atitarti rtHtrnifcMta Artrlrtarffeslo
«Ht-~72nd itt, (4 Uxtngt«a Ava.)
gime, taip iv parko. Daųgfanrit laiko “amerikoniškų” tragedijų.
Namų-antrapus ir smulkesnes informaeijas gau
ir ietearfieirta rafesrsi* iki 9 m
G1A10SIUS
ArtlGnuvlSt.
site jmrėikalavus. bauskite tuojaus laišku ąr te
darbavosi Federacijos apskr. vai Štai pereitų savaitę kaž kokia Ju, Antradienio vakarais itataruoja X
107
Uitoa
Ava*
Brooklyu,
M.Y.
MASPKnr, u L, N, y.
Tttstuaoste Gi ketvirtadienio te
dyba, p. Vfneas Kivyta su Žmona, lia GražU 28 m., 323 Kent Ave„
lefonu:
Jtegtediento vakarais—J. p. Močiop. Eklukaitienė, p-ni Brangaitie- Brooklyn, primuŽė savo mylimą;
R Ih. Stata pnafaralMals vakarais **| Hm* atlikti ir HR«l Katate” relnė, pp. Daubarai ir jų littnu* ir H* Kati Gedutį 35 m. ir esu apliejus
| kulut lxH notarinius Uudymus.
to* geros moterėlės, kuriu vardų gaaolinu uždegė. DaštarįjkKings
87191LDSBT8 LAKS
WOODHAY1M, W.Y,
Netmirlžlta kad minėtai* rrikaneteko suHnutL Rietns tad labM County ligoninėje kovoja su Miir*
tatar-JAv* taškte—
TbLM^WS-1»0
am n| jų darbą ir prUidČjimą thni, gt jai gręsla (jcigfi jis mirtą)
“VYTAUTO” SFAUSTUV*
Arba •: 554 Granit Ht, Brooklyti V.
pri^ pasisekimo ižvažiavimo, Iš elektros kėdė. Anglų TaikraŠčia i
SM Groad »t, Brooklyn, YY,
(Vytauto Spaustuvėj)
važiavime matėsi ir gerbi kunigai pamini, kad tai ispanai, bet tikro*
Taktonuoklte; STĄgg 2-2133
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P. Lekežls ir X ĄleksiDnas,
nybėjo yra lietuviai.

DUŽIOJO NEW YW0
APYLINKĖS LIETU.
VIAMS

BAYONNE, N.J.

PRAMOGŲKALENMRHJS

•

' VUGONININIĮĮ SEIMUI
PRAĖJUS

DR. A, PETRIKĄ

CLINTON PARKAS

SKUBIAM PARDAVIMUI GEBI NAMU

ŽINUTĖS

M. P. OMUS MG.

JOSEPH GARSZVA

VYTAUTO SPAUSTUVĖ

u

AMT.J.VALAiniEJUS

TRAGEDIJA

JOSEPH LEVANDA
(tavaatautakM)

J. P. MACHULIS
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Apreiškimo žvč. P. Parapija

Klaščiaus Clinton Parke
Batta ir Mtapath Avęs.,

Ru«p“d., 1931
NMitalmL
Stata am 2:30>. >.
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