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MINA AMTRADIRNIAIS IR 
PRNKT ADIRB1AI8

DABBMIHKAS VIŠŲŠALTŲj

4

nUMNAlJįl EBASKALTMy EADMUMį NUMETA 
BfflABBEI

D. C.—Wiek- 
ershani komisija, kuri taip 
nevykusiai išsprendė prohi- 
bicijoa klausimų, surinko ži
nias apie kriminalius prasi
žengimus. Toji komisija sa
ko, kad kriminalių prasižen-

gilau padidejtaiTmmžmdbr 
yra bedarbė. Vienas komisi
jos narys su ta nuomone ne* 
sutiko. Jis pareiškė, kad kri
minalių prasižengimų padi
dėjimo priežastis yra netikę 
įstatymai.

NUIMS LĖTOM SUSIMNAMAS ALAIPĖDOJE 
tairtaiudeji priimi prohMo rMctadju

• -w • ‘ , * *

- Liepos 29 d.skriaudos, tai mes savo jėgo-Klaipėda.
š. m., kaulių name, {vyko ma
sinis lietuvių susirinkimas. 
Dalyvavo apie 700 Žmonių. 
Susurinkimę atidarė p. Ky* 
braucas. Prezidiumų sudarė 
p. p. Stikliorius, inž. Macke
vičius, Dobrovolskis ir Ky- 
brauoas*

Susirinkimo tikslas buvo 
pmikfti griežtų protestų 
prieš Klaipėdos krašto di-

R$mų pufcirtantr mtato bar-j 
naistru dr. Brindlingėrį, vi
sai nemokantį lietuvių kal
bos*

Susirinkusieji karštai 
smerkė direktorijų. Buvo 
pasiūlymų suruošti protesto 
demonstracijas.

P. Kuršaitis pareiškė, kad 
krašto lietuvių akntrybe yra 
jau išsemta ir, jei nebus ati
taisytos lietuviams daromos

mis jas atitaisysimė.
Priimtos rezoliucijos prieš 

patvirtinimų miesto burmis
tro, reikalaujant pašalinti 
nuverstų paminklų liekanas 
ir skriaudžianrt lietuvių dar
bininkų reikalu.

Kalbėtojai pareiškė, kad 
Klaipėdos kraŽto’fabrikai ir 
dirbtuvės‘gyvena iš lietuvių 
rinkli ir gauna paskolas iš 
beturiu Imkų, o samdo tik 
vokiečius darbininkus.

Tad rezoliucijoje reikalau
ja, kad lietuviai darbininkai, 
darbo gavime, pašalpose be- 
daij)ei esant, ligoje, bubi ly
giai aprūpinami' su vokiš
kai kalbančiais darbininkais*

Rezoliucijos įteiktos Klai-
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MSHMIBITAUJOSJĖGAKUBOS SUKILĖLIAI MŪŠIUOSE LA 
PASAUKI) ĮSTOTO JOJ

BAUBI STATYS DIDRIJ

VADAI IKAUBTI

flaeana. —- Nežiūi

AMERIKOS UETOViy B. fc FEDEBACUOS FMMIO
' KONGRESO DALYVIAMS

A . . ■

Am?L. R. K. Rederacijos Valdyba nutarė kviesti vi
sus pirmojo Kongreso dalyvius i 25 metų įsikūrimo su- 

pėdoa krašto gubernatoriui, kaktuve.s, liet per 25 metus daugelis buvusių I Kongreso 
direktorijai, miesto magis- dalyvių persikėlė j kitas kolonijas ar kitus butus, taip, 
tratu! ir paskelbtos spaudo- kad nevisus mūsų laiškai pasieks, bet nenorėdami ap- 
je. lenkti nei vieno, šiuomi viešai skelbiame kvietimų. Tie,
—----------- -----------------—— kurių inusij laiškai nepasieks, šį viešų kvietimų prašome

D A tono IIHMAI UAIUirhlll OTnrirn i Iiivimcr laikyti, kaip asmeniniu laišiui ir remiantis Šiuo kvieŲinu BMS8S ĮVYKIAI MAINItniy STREIKO LAUmJUSE prašome atvykti i Federacijos
..... ........ Federacijos Sekrrtorljalas 
laimėti. Darbininkai turėtų ————
pašalinti iš savo tarpo komu- MAS
nistus, ir pasistatę rimtus *
vadus eiti i kovų prieš darb-Į lydžiai Gerbiamas Tamsta: , v,
darius ramiu būdu I Amerikos Lietuvių R. K. federacija šiemet švenčia

............................ -j sidabrinį jubiliejų — 25 metų įsikūrimo sukaktuves. Rc- 
ABISIMUOJ BUS išlaisvinta deraeijos Vuldyba. įvertindama ir gerbdama didelį fedę-

2,000,000 VBRGŲ racijos įkūrėjų nuveiktų tautai darbų, kviečia tamstų " 
tondoim^ Abisinijos kaipo pirmojo Kongreso dalyvį atvykti į federacijos 

karalius priešverginės ir čia-l JOT^iLŽfJLV/ KONGFKljĄ įvyksiantį tugpiūčio 24- 
burių apsaugos draugijai 25-2B dienomis, lietuvių šv. Petro parapijos svetainėje, 
Londone atsiuntė laiškų, kn- Į ^1 West Sixtli Htreet, South Boston, Masa 
riame praneša, kad nutarei Su aukšta pagarba, .. .
panaikinti vergija, kaip kadi ■
pasižadėjo Abisinijos pri-| t__ _
ėmimo Tautų SąjungųJ)ro-Į®"ll,,ll,l 1,1 
ga. Bus išlaisvinta 2.000,(MM) Į 
vergų. Į

■ ĖoAinas. ‘‘Sųnday Ti-
■ mes” rašo, kajj jkv puskuti- 
Inį visuotinį gyventojų sura-
■ Minėjimų Italijoj buvo sum-
■ Syta apie 42,(MM),000 .gyven-
■ tojų* Tikimasi, kad po 20 
11 metų gyventojų skaičius bus 
B. pasiekęs (MMMMUMKb Per 22 
B UK’iicsius gimimų skaičius 
B padidėjo 97q Tikslus italų 
B gyventojų įkaičius, pasku- 
B tinio surašinėjimo daviniais, 
B yra 42(118,435. Gyventojų 
B skaičius nuo 1921 m. padi-
■ dėjo 3,407,859. Per 10 metu 
B jis padidėjo 0,V/L Nuo 1929
■ m. kovo men. gimimų skai- 
B čius nuolat didėjo, Beveik
■ du kariu daugiau, gema I- 
B talijoj, kaip-miršta. Gimi- 

s B mų skaičiaus didėjimas aiš- 
B kimuuas tuo, kad Italijoj

f. Tų varoma sisteminga kmnpti- 
taų jBlA ditataij letaų.

‘ ‘Prieš keletu metų, Mpssoli- 
ni, kalbėdamas į moteris, 
pareiškę vilties, kad į antrų 
Šio šimtmečio pusę Italija 
turį įžengti su 00,000,000 
gyventojų, kurie duotų pa
justi Italijos jėgų inisauli- 
jiėj istorijoj.

Kauuas, — Praneša, kad 
kitų metų pradės statyti di
delį oentmlinį kalėjiipų. Jo 
pastatymas kamumiųs kelis 
milijonus litų. J tų kalėjimų 
būsiu gabenami ilgesniam 
klikai nuteisti kaliniui iš vi
sos Lietuvos.
nBTUV0Š~SAUTAI tarp-

TAUTIMRJ SKAUTŲ

lėliai mūšiuose visur ifl 
viršų. Smarkiausi mūšiai dj 
ta einu Santa Clara pg 
vilirijoj, /

'Jeigu vyriausybei n$g 
vyks tuose mūšiuose laimŽs 
tai Kuboje tevoliucijontai 
liks pergalėtojais ir vaM 
vais.

Sukilėlių vadus arečtaj 
atsirado liauji vadai ir M 
Uergiugai veikia, organ» 
ja ir stiprina ginkluota;J 
gas.

šiomis dienomis Austrijos 
sostinėj Vienoj įvyko tarp
tautinė skautų konferencija, 
kurioj dalyvavo ir Lietuvos 
skautų deiegaeiįju, kurių sit- 
dnrė šie asmenys: Vyriau
sias skautininkas pulk. Ba
rauskas, skaut čečetą, skali-. . 
tininkas Kviklys įi» pask. merikos Darbo B
Valkaiukas.

BAISIOJI ttUNMŪL

RIIKAIAUJAJVMTIM
ntarį TUiton zavA

J.

suvapa

2,000 BAUJŲ MAMŲ KAUNI

Kutuliu.—Pranešama, kad 
šiemet Kaune bus pastatyta 
2000 naujų namų. Tai bent 
statyba!

Halan, ~Ky. 
sario menesio čia streikuoja ; 
mainieriai protestui prieš 
nukapojimų algų 10 nuoš. 
Kasyklų “karaliai” ir val
džia visokiais būdais bandė 
streiką sulaužyti. Raudonie
ji irgi nesnaudė* Jie kurstė 
darbininkus prie riaušių*

Teismai užversti bylomis 
prieš si reikimus. Jiems iš
kelta yra 335 bylos. Trisde
šimts streikierių kaltinami 
Žmogžudystėje. Sako, kad 
riaušių tnetn užmuštas šeri
fas.

Jei ne komunistų raudono
ji propaganda streikieriai 
streikų būtų laimėję ir nebū
tų įvykę tokių baisių darbų.

Jau nuo va- ORO SUIISUKIMO LIBIJA 
LIRTUVOJK

*■

Kaunas.--Pranešam, kad 
atatinkpmos įstaigos svarsto 
įvesti nuolatinę lietuvių oro 
susisiekimo linijų Kaunas— 
Klaipėda.

YįMilauH, Mich. —- Perei
tų savaitę čia susekta viena 
iŠ Iniisiausių žmogžudysčių. 
Keturi vaikinui areštuoti ir 
prisipiižino sudeginę auto- 
mobiliiiose dvi merginaa ir 
du vaikinu. Prisipažinę 

, 'žmogžudžiai yra jauni. Tų 
žmogžudystę papildę apiplė
šimo tikslu. Bijodami, kad 
jų neišduotų, nes -vienas ™ 
apipk^tnjų juos pažinęs, a* 
pipylč gazolinu ir įmetę į au
tomobilius juos padegi 
žmogžudžių iarĮie buvo ir 
' vienas negras 33 mebi ain- 

v * • *" * ■ t \MTTiip Tjmus. • ~ •
Kadangi Mehigan valsti

ja neturi mirties Imusmes, 
tai ŽmopržudŽiai nuteisti vi
sam amžino kalėti. ’

tais ir rritataija, JM 
Hbover Šauktų tatatfM 
darbe .konferenįįą, 16 
butu išspręstas ’ tad 
klausimas*

Amerikos Darbo Fta 
rija riūlo'įvesti prival 
valdiškose tarnyboj p 
dienu darbo savaitę*

Be to, karštai raginių
riausybę ir labdaringas M 
gas tuojau imtis darbo, 
ateinančių žiemų užtikrį 
bedarbiaųjs pagalbų*

12 UŽMUŠTA TJ

TAI B ATI DBDASI IR P1MB- 
RYLVABUOR RTRRIKR

Čia tūkstah- 
čiai mainierių kovoja už bū
vį, Jie, sukurstyti komunis
tų, pasipriešina policijai ir 

' laimi skaudžiai nukenčia.
Rodos, turėtų suprasti, kad 

riaušėmis streiką negalima

W KARO LRKTŲVŲ 
DOVABŲ

Va^uva. **-“Patn prane-Į 
Ša iš Maskvos, kad viena So-I 
vietų, aviacijos organizacija 
padovanojo raudonai armi
jai 40 karo lėktuvų, kurie! 
buvo pastatyti iš aukų* Pcr- 
dumlant lėktuvus įvyko tam 
tikros Ceręmonijoa ir buvo 
varoma propaganda dėt rau
donojo oro laivyno statymo. I

DARBININKŲ M® 1932 METAMS 
JAU (ENGIAMAS SPAUDAI

Visi LDS. ir “Darbiirinko” Prietcliai kvit^ia- 
miįpagalbų. \

Reikalingi skelbimų rinkėjai visose kolonijose, 
Del sąlygų tuojau kreipkitės i

. DARBININKt”
su ww »oas*1t. am. Mato, luaa

L ’ i

£114** JFaW« MM *• Ui“

to Į A. D, F.

Viena, Austrija, 
Vienna ekspresinis trauki 
susimušė tsu tavoriniu 
kiniu ariČLeobem Dvri 

 

žinomų uįmištin

PATEKOM STRENUETOAA ŠA

reitų lukmadienį Amerikos 
Daris.i Fedcvacijos seime 
gauta Patersoiu* streikuo
jančių ittidvjų prašymas pri
imti jų delegacijų, kuri sei-

Grargt Wa*taOwu knis jrahak-
z tilkit ira^iiš4M^aA^ VištidėHm ra wbm ira «k oua.

mui perstatytų audėjų riu 
ko eigų'ir prašytų A. D; 
vadovybės padėti ta 
Streikų. Spėjama, kad pffj 
Grecn sutiks darbini 
vadovauti*

PENU BUBELIAI AREŠTUOTI NEMTONE į
A*r#chm, Mass. — Pereitų 

lieuktadienį jienki piktada
riai įailnuač J mU'riatinin- 
ko p. S<*ott namus. Jų tiks
las buvęs atkeršyti p. Beott 
UŽk kokių ten bisnio trammk- 
<‘W

IMriv p. Hcott ir degino 
jam kojų |mdus reikalauda
mi |lMkk kuriuo* būk neatt- 
mokčjv* jiems UŠ darbų. Tų

piktą darbų jie darė p. B 
žmonai ir dukterei n

P. Hcott laimė, .kad 
kaip ten atbėgę* išvarta jį 
tadarius.

Policijai pavyko 
'rita areštuoti ir jie 
prisųtahnę.

Kokių tai bailių 
tamta griebtai, kad 
ta doleri* k



Sinios’Is Lietuvos
TUBttVŲ VALB&AUK 

VAytTmiTGAA

Khuno apskrities valdyba

tokviduoto IW 
toto val^utua ai<yveti- 
vfetovta ptoitteB prie 

t ^mutvoa te Pažaislio vblaėhb 
jt teM su visais reikalais pra- 

na kreiptis i atatinkamų 
Žemiau nurotlytų valsčiaus 

\ tamvaldybę.

GRKET JAUR3M0MTU0B 
i '

ĮgPT-Of lAtyyfrTj

• Kaow, Teko patirti. kad 
jau lininis dienomm bu« pra
dėta* idorini/įgulta bažny
čios nmonta*. Bus numesti 
slaviški partKai, bažnyčia

B įkirto* vietoves: į, Baitenn) 
| vtenk. 2. IMilhl km. 3, 8a- 
L htpių. vienk. 4. Šilokavčiz- 
g aoe vienk. 5. Zatišio vienk. 
F K Barioniij km. 7. Etašemj 
L vienk. 8. Kazliškių vienk* 
V G. Bimbų vienk. 10. MaH- 
Sfe navkog vieiik. 11. PikdB

■Irių vienk. 12. DobriOJ 
Vienk. 13. Londono vienk. 
14?Paryžiaus vienk. 15* Mi- 

į kdižkių vienk. 16. Hkitibi-
teų vienk. 17. Stepunnvoe 
"Vito* 18. Salugiškių vienk.

i M Zmnškių vienk. 20. Giun- 
į biŠkių km. 21. Ratušelių km.

^2. Rudmenos km. 23. Ša- 
pmrkoe kiu. 24. Vetoįvkoe 
vfetik. 25. Kimgušilų km. 

's& Badu I km. 27. Būdu 
į. D km. 38. Būdu m km. M

fe JVkm. 30. Būdu V 
Sm. 31. ĘoTotfdiU km. 32.

utižkiųkm. 33. Užusa- 
to M Girelių km. 35; 
Itajto kin, M Kalnynų 

___ t. 37. Svilonolių km. 39. 
įtaitemų km. 40. Išorių km. 
M Girininkų L km. 42. Gi- 
jHųįakų II km. 43. Guldenų

ki

n*

!*

nmfai bokšteliai, Jiems, ru
dos, bifo duota kita, apva
lioji, forma. Bo rtgmnto 
bus nutiesto aplink ^Br^- 
Čių trotuarai 'Kampiniuiae 
bažnyčios įdubimuose, prie 
trotuaru, kaip teko girdėti, 
žadama įtaisyti maži geliu 
darželiai. t

X“X“”«X|0kupuotojeLic tuvoje
dviem polirinhikAia. į-cnkųĮ - #
putėje buvo girdėti Lietu-| 
AW jiolirininka Crečiurkio| 
rikemo bubėta Matyt, tenkril .
tyčiomis saūdf, faul KMlStd ViliiuuM-Tmkų apdtritiad 

l*ĮC«toi Lietu- i»*^rW >Wta»ta nt«- 
v«i 'imlfeMiHfc*. Iki MplfifflkS tvirtiati Kętnriua m>- 

 

(i»r|kytojuK: Mnrij«uiIMilčje,

|Kli‘iHH’iuow ir GirioM‘, itw- 
jtyvuodaiuas, kad M# timkyk- 
įlll konetnijos etų) Btutojumoa
.V,W (Ab^Zaimk.) ® metu

& ym Intai Sra?i tašytar™*"“?- &*'<*
r v . • - * M Imokyklm tik d«4 to, kad tas, o® Miorormje Į pafg iųs]M»ktorataa Klepočių

tas akmuo su atomenrju- * a.vtoi* tririfcaim 

 

ato iriėiU Snko, tad ta Z

imw atgabenta tt J»gonii)|^ v«Wi*tamd«yL nie- 

 

ŠYeufrklou. Bažnyčioj X«»i 
rmošhi ankan ir 
p,C 40 « kęįokta 
įSn^riktu Gailft tad jiė*" t*tk* i,u,I*k' 

meno parodui kmioje pa-*«'"“tutvir- 
"«no jtaiodoj,R' tint* jp, K. MtakOnaiiė. d«, 

 

na-Mi) virtu ju )lvo- ‘ 'LpeltaJi* butaforijoje. uH* 
r^ytu- patadota Mjohitao į UJJ

,|w)vWM TjfW X. 
talpas Vend. žilinto 
jr JO gimines, kure -^1^ 
kaito bažnyčiai paaukojo.

{mnl^kkta buliui yra .vtemta 
geriaii»ių liuudtea nmkyldų 
VilniaiiK krtoe.

liiHjMktijrriaa Įierkčk? iŠ

v<* polteiitintaf. Iki 
Lietuvai jM>lieiriin>utM 
iH<grųŽhihw. ■ ’ *

UŽUOJAUTOS *V, TBVUI

Kaldina Katalikų vhuo* 
mene te kat. mgmrižaeijos 
{apgyvena Šv. Tėvo skaus
mus dvi Bažnyčios peisekio- 
Jmni Italijoje te kitur. Dėl 
K daugelyje vietų prrima- 
inos Šv. Tėvui užuojautos 
telegramos. Net malda dėl 
i o prašonm Aukščiausiojo 
pagalima. Jonavoje liepos 26 
/L per 200 vaikučių ta inten
cija priėmė pirmųjų šv. Ko
munijų. Visur trokštama 
katalikams laisvės.

MUK TUMAI *

'MNUtfitB. limuvių ,vo m'imtviriintas Ik* jokių 
motyvų «u teise ląsdiimfi 
Kuratorijon, Tai buvo pa* 
daryta. Ajadiarija nuo 1930 
nietų griKKlžio mėti, užsi- 
tmnkl iki 195)1 metų gegu
žės įnėmųjo pataigoa ir Imh- 
gimitit iisikdo metams gau- 
tas iieigmmąM atakymns» o 
piteatiikri tai< imte m<»kyt<* 
Jm Knralurijoje kalbina 
stoti į vediškuosius moky- 
tojllSi

pn to visa uždaryta teii’ių 
mokykla m teise taip pat 
apdiuaG i Kiiratori jų,

Mvaj 
yra MiMiriipinc kas te sn 
liHiįvių mokykla, jeigu ir ši 
n|x»li»cija tesis taip ilgai, 
kaip mokytojo Bigelin aijK** 
Hmija. Reikia pridurti, kad 
net perkėlus valdiškų mo- 
kyHfl į Girias abi nmkyklos 
turėjo didėlį skaičių vaikų, 
tačiau **ilyfoH mokykla vi- 
riiomet turėjo Jungiam Da
bar fenui vaikų dūlis lieka 
Ik* mokslo.

IMTullUILKO AAtuOgflS
i ĮVAIBIOB KMTGUB Kų Kiekviena* KataHkM 

tat tol aite M*Mtit_ .10

Maldų RtaldnMI*, juodai*
Į to <**•-*- toldMt V OME ■nnwM

Utorijoa taptta ta tomai |^M>
Aita jtatauta. PimIS J

A va«Wwtai w.-.,^Cnr..,|^
Mėtoto* i

ti lį tamta
■91

A
»

«HMM

Tabake*—Mandri — toj* 
jbbo kenksmas; pagal d-rą Mb 
triakį parengt & Kaimbth—to.

Užkeikta Mergeli «* Ba»*

ta A VOto--/--,.,/, ___ Mta
ttotatota Xto* k W

aite ft tatangittn Burto 
rugyvoji gamta: žemi, m. įff 
d«o, *r». Barto J. Baronaa-AOtaBL

Ftotapo Laižtat-Meldo W

KųiįjL Miliuką* ,..., Ita, 
tol; (Pomari. Parto M.

Gnattlta .. -r . • ,,-. ....... : ■ 1U
MmJI StaMpto Kayta^

(Data II), Su ta’rikriate^75*

Vtoawtal IitamA Varil
Kuo, P. Sauruaaitia____ __3le.

Vitkų KnygaH — «u pa- 
vetalak --------------------10*.

Mano Patyrimai Didžtojo] 
Karti J9U & 1919 w Para- 
II Kun. J. V. JonaRIa (Ka
pelionai) ___________________Me

Katalikų BtoyKa ir Da- 
itakrattania, — Parai! kita < 
Tarnu žfltaikaa_____ ——60a.

Aptoriyto* Malta* Btata- 
taa. — Vari! Kun. P.‘Sanru- 
aaitte —--------------------------------26e.

XXIX Tarptautini* Buoha- 
rirtini* Kongresu. Parai! 
kun. Pr. Bu^ M. I. C..-4J50

MHftUVMta,>. Jaokfak' 
t’*s aprašymas kelionfo | Pa
ryžių ir atgal Mikalojau* Ir 
Glapiros Ivanovų... Ugnldl 
Magnus Parvalkiętfa______ __

Kelionl Aplfok Puaalj tar 
80 dienų—Apie vfeu derybų 
h* galo jdemta nuetikiaf k* 
lįonta per įvairiu kraltus. 
Perto Julius Verne. Vertimu, 
J, Ballikonfo....... .  . . 61.00

AO

Graudta Vartanti. Sudari ir 
išleido Kun. J. Koncevičių*.—10*.

GAMTOS DYVAI 
UBTUVDJB

• K.aiin(i^ Liepos mėn, l
it nuo ryto buvo grųži die-lgj^jii^ fuip |)ot liįtllvUko 
na. Taip buvo veik visų die- Ki|irinHcių*tožhlta tolife 
nų. Staiga pradėjo debe-^mkykH i Girinę Khiite 
sys rinktis. Sutemo. Tai bu-|fto|sii^ 464iitį vaikų tenka 
vo apie 1 vai p. p. Kilo la-|bĮnk^te GMiw, l’toyrė 6/, žalia žv. Petro iMįŽnyČios. 
tad smarki audra viešu-hjetuvbj

dtoys, Kaune ........; ,.:to
flntibtaiAfrų Laikėte Pirai!

A, Hneevitai.. ,4Gb.
■■ tverta* Gabdetato Mdo

Tgvaa Alfonsu Maria (J. f_to.

TOJ kokitmtAa MAU- 
' JAMKBUTl ;

Kuo liopoa mėli. 28 d Lai- 
kiusMis W»bto Lietiiviii 
Komiteto pemikčie j mijjy 
Imtg, AidMlmbdo gatvr Kr.

UiDABOMOS DRAUGIJOS

Kuuntiif. “Vyriausybes Ži
nių ” 18 Nr. paskelbta visa 
eilė uždarytų draugijų ir 
skyrių Panevėžiu apskrity* 
je. Tame surašė randasi: 
Ateitininku anrišelpimo fon
do Pauėvržte skyrius, Lab
daringos krikščioniškos mei
les draugijos Miežiškių sky* 
tins, Šv. KazĮinieix> draugi
jos Panevėžio skyrius, < Lie
tuvos gimnastikos ir sporto 
federacijos Kupiškio sky 
rilis: daugelis krikščionių 
demokratų, ūkininkų sąjun
gos ir dariai federacijos sky
rių. Išviso uždaryta 112 
draugijų.

LEMKA1 PAGROBI LOTUVOB 
pojjonmrKA

LiejMis mčn. iŠ 19 į 20 J. 
naktį apie 24 vai prie pąt

Lihto km. 45. Turžėnų km. 46.
Lldikaiuių km, 47. Sirnkmų 

Am. 48. Daukliūnų km. 49.
, Krtanosiolkos vienk.

Prie Pažaislio valse, pri- 
L torto# vietovės,: 1. Nutepi] 
į km. 2, BHruliškių km. 3. 
' įVatetariškių km. 4. Pašla- 
įeitai km. 5. Karmėlavos bžn.
.< Karmėlavos dv.

ę- kazo km. 8. Rikstynės km. administracijos linijos Ute
' 9. pelitinių km. 10. Kergei- uos baro rajono sargybos 

&kų I km. 11. Sevgeičikib lenkai kelis kartus iššovė. 
II km. 12. Martiną vos km. I Išgirdęs šūvius Lietuvos pa- 

’ 13. Matavus km. 14. Ramu j sienio policininkas Vincas 
• ėiųkm. 15. Ramučių dv, lOj^Į : x ‘ x * 
Margavo# km. 17.Eų^itiig 
km. 18. Kalnieų km,

i Kleboniškių km.

7. Kau-

Hurka į tų vietų greitai 
ggo pažiūrėti, kas atsiti
ko 10 minučių laiko šū- 

F vėl pasikartojo. Tada

Imi smarki audra viesn-hj^yį^ mokytojų Leteikute 
las, Klir ji praėjo, guli iro- kę (vyresnęjį b į lietuvių 
Įjos, miškai, sėdai ir jayai.L^y^ mų’mtvirimo pra- 
Apie Kupiškį ^rišdritoy-|oteje ’toų to
tą apie trys sodžiai. Apielgytojo VaitultehU, kuris iŠ* 
Skapiškį nukentėjo trobų|]aį]ęe valstybinius kvotimus 
mažiaių bet Pandėlyje ir jo Vilniuje* Vi!ui*im-Ti*akų iite 
apylinkėje daug. Stankūnų|gpe]ętoratas jnepatviriiniino 
kaime visai išardyta p* Kal-Įpitežasties nenurodė.
veliu klojimas ir 17 sodo <ne Į Tas pats kandidatas p^ 

 

džiib?P* Ki-asausko tvartas, jVaitulionis tuojau buvo pri 

 

klojimas ii- pirtis. Panemu-Utafytaą į Keižių mokyklų 
nio valse, p. Samulėno iš-ĮBvaslavėš^pųkrify ir be jo- 
ardyta visi trobesiai. Tie*įfcjų kliūčių patvirtintas.

siog baisu! Bustai išnešioti| Vadinasi, tik Vilnians-Tra- 
bent apie šimtų metrų,«o kų insiicktoiatas tiksliai no* 
stogai dar toliau ; gelezink.|rt’jo lietuvių mokyklų Girio- 
stoty nunešta sandėlio sto-įse palikti be mokytojo.
gas. KuvaiuiŠkėnuose daug “Ryto” Girių mokyklai 
miško išversta ir taip pat Į bū vu pristatytas kitas jau- 

 

daug trobų sugriauta. Au-|nas, tik kų atitarnavęs Imkij 

 

dra buvo su visai maža per-j kariuomenėj, baigęs Vii* 
kimija ir mažu lietumi. niaus lietuvių mokytojų se- 

Vtesulas tęsėsi tik ąpiel minarijų ir išlaikęs valsty* 
10—5 minutes. Jau mka-Įbhmis mokytojų kvotimus 

 

mos aukos nukęntejusiems. jp. M Bigeli&į Bet ir jis bu

Komiteto totine telpa <#By* 
fo^ draugijoj rlimuusc (buv. 
Petro yįteiišo riupai)ir ati
daryta kmi> ligi AU ąntia- 
dieiimte> tiTviadieniaig ir 
peuktadieniaia 1*2—1 vai, \

GIMOAS D1L DūKtTO BASKO 
pabaigtas

Vilniuj Per tris savaites 
pntoitęgęs lietuviu lenki j gin 
čas dėl Dūkšto ežero, šiomis 
dienomis pabaigtas geruoju. 
Bendra abieju pusiu komisi
ja viski) ištyrė ir isvede ]X'i‘ 
ežutij linijij, kilti didesnę e- 
žero dalį palieka, kaip ir ligi 
šiol, lietuviu pusėj.

gtodai. Tarto ‘Dėto ...--76*. 

. Geguto MHna Kun. P; 
tadeikia. Kaina.-----------——50c.

Aritmetika* UŽdarinynM—2$«.
Vaikų Darbymtofci — Bin- 

Įcfolli* kalboa mekririu^—Jto.
Pririnka* — Jaižkai vUm i 

rtojJĮo. Va^tl, ą, $takaurip* to( 
' Įfotoftop* ęm Myri 
boileriam** k j* vykdymą* 
ftaiijoj

M Sutai*i K. J, Skruody*—to 
Lalikita Mažučiam* AMti

Pri* Maaf*. Šutais* KuPra* 
na*, j.^to

#1 Puida T

*'
£

i

[ JWUEJINISFEMWaJ0SI0H6IIESIlS
I * * Amcrikos,Lietuvių K. K. federacijos 25 metų 

(19(X>-rl931) Si<labrinio Jubiliejiuis Kongresas į- 
vyks Bugpiūčio 24—25—26 dienomis, Šv. IMro 
Lietuvių Patapijop Svetninvjc, So. Boston* Mm

Kviečiame ir prašome visų Geri). Federacijos 
įkyrių, visų į Federacijų priklausančių Draugijų, 
vilų nulių GeHiiamųjų Dvariškijf, te visų mūaų 
Hmėjų ir prjėtęlių kuo skuitlinginuria dalyvauti 
Federacijos Sidabrinio Jubiliejam šventėja.

* padarykime F(*dertwijos Hidnbruiio JubRIe* 
i Jaus Kongresų Amerikos Lietuvių Katalikų fcven-

Amerikon Lietuvių IĮ. K Federacijos VaHybol 
vardu z . •

i

Katįi# <f\ KrMutkuii. (Sekretorių*

M'feM

1931 m. nuo sausio inčn. 1 f 
d. iki balandžio 1 <1 visojo 
Lietuvoje buvo 16,262 gimi
mai ir 12,148 mirimai. Tik 
nuo gripo mite 1,305 žmo
nes.

Lietuvos miškuose thar ran
dasi 35 briedžiai. Žaliosios 
(Panevėžiu Mprite) yra 30 
kituose nriškiioeė *— 5 trio* 
džiai.

akute k*twi aite utv ee- 
■ ni ir prtetente ,b«hj* Hciprum# tr vvi 

tetetate* ir kUIte»« ihum- 
murk. Jte IftiMto knniJ4i Mtta atarto 
toriktaite Irtoritat M tot lta*> 
teMteitetef ir Jetat U»rU« 
»U|teWi ihkfiiuii nr 
tatete, <r itai >*r» >nu w

, tu# X*i»-Trw ir MfjMMkta irrHtatt 
k KjrTHiM- 4te yru
I g^ir ■ r* lito- Atattefr- tWi į A tteUrfckt 1 ūjs tfM|“ KRItaMWw -aMMMFI:
>», yn>rAl>kite M tamtyti ta a 

i* Mrto Mnatoluku.

Įdomi knyga “KaUjlmuo** pa* 
botorik** ” Paražl kun. P. Do
gelis. Jfe pate pergyveno tai, k| 
perais. Galima ji gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu 1 A- 
meriką. Kreipkitės adresu: Kau
nas, Ksn.P. Dogelis, Baritika, Lie
tuva. Knyga Įdomiai paradyta, Ir

• nemaža—160 puriaphb

AB TUBI LABAI GBAMA KMYG4

LIETUVOS ALBUMAS
4M didumo ,

vakarėliams ir gegužinitna su > 
gaidoasto Butaisl Matu Gri> 
gonto —

Letai (potaa). FaraM
■ Vaitkus ——50e.'-

Atsargi*! su Ugntat Verti 
ii lenkižko kun. K. fi........lOe.

MtauTIktitau—Siaiikitti- 
mu pagrindu mOaų tikljimo. 
Vert! Jonas M. Urvintas—JKte.

Lietuvos Šankiai. — libido 
J. taikovUita ir B-vA Kal
ias ------------- -------- -------- —_4Co

s' to Kalto* Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Paraal Juozas V. Kovas___ 30e

Graudis Verksmai. ~ Ver
ti Vysk. A. Baranauakas^------10e

taMkarfotifiaM Btasiioė—Jtn- 
iietuvtoo Kun. P, Juikaitto_lta

Kristaus Krytas: Btsrijto, 
GraudOn Verksmai, MaldoeGe- 
gtfta Birželio ir taalto mA 
lestame, lileido kusn K. A. Va- 
syat — ....................... ... ..........26e.

taaMe Karatata. —- Sa
rtoko Kun. M. GavaleviČigs; 
be apdarę 75 oentai, su’ap- 
tarato —±-............    Įl.Ob

ptndt. Odm apdaru gt.0CirlS.01

Mato Manjai Arina

V nura*x ..
PiMutoSo Dto|tožih įto* įfetak 

£«.. Viepo veiksmo jfaekabiu-

nių drama. Tarto kun. Pr. M.
Jura*. Kaina, .. —■■/■'. ,.to

MtoniM Wrto-I rieti 
komedija; parto B. Tarty* 
da* _ ______________

Blfto Gtonrna^ Ajų ▼•U*- 
nų komedij*. Tarto Seirijij 
temk** -_ ___________ __ i" W*
uuių AMuriji m uMi 

Grifo* -• komedija* po i ak
Perto Seirijų Jnoauka*—Bfa

Stoge*—Drama ak
ių. Verti Akelaiti*..,—;-----40*

vintaa

drama 4 
kOJĮ 
________ 30a

Kiekvienas puslapis labai 
gražia ptmdksln 
Kiekvienas l'ctnvs privalėtų 
įsigyti šių knygų. Albume 
patalpinta atvaizdai visų Žy-.

* mesnių žnrnnių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei nt- 1 
gauti. Jo kainu buvo Hilo. » 
Dabar gausi tik. UŽ dolerį,

ttelkatanitM

^DARBOiDiKO1’
m w, bkoadmat imrrojr,mam.

—- _—L ” Į

j

■»

Pro! V, Jnrttoo  _________10^

Smagu* ir tyntoJi S?»i- 
H kun. P. Bubi —_30a

Atfa* ttatanto. Tarto B.
Kalnieti* ■ , ■■,-,;..................10a,

Matot Mpbi,. foteriika* 
plėtoja IV-to Hmtmečio tori- 
tokmybl*. JJetavfa kalba* 
UguMl P. B. _ ____ :;.ta.. ..jto

rime, Hgnlta totam Vab 
tas........ —„„ , ......^-lOe

vedriaia to s^atoįmmk——1A6

‘to* Kaito Ma

366 Broąd way,

Mririja, *rb* ntoaomag 
taktai — 4 aktų drama.

itgtaymt Apatotaktail — 
ttljimu ir grvepfaiu ant ta 
mto JMaus Kristau. Vatolta 
mu su gaktomis 

to**; 1) tamstai *> 
Mtoto~4 akto; I) įtarta 
ItoMktes. w4 akt*į ta1**1 
h Ttatytas i ■ ,,-,1.,, • ,r '■ i

lt to akta Pwto CHtottato

tatai! I> Rta 
fta Bariuke & 

litai 
Gttatae

t, d, k m—to 

:M*Mrl)
I) Artam-



Haoutchancz

a“M. R.”

t

ASAROS

m BonjnoM rr., vmojt, mm*.

Maldos atidarant ir užda
rant jntncMnhiš tretlnfataf 
ausirinkuniis atepauadhtez 
atskirai. Viena knygeli t&» 
5c. Reikalaukite.

“DARBININKAS*'
866 B'my,So. Boaton, Mater

*WMti *•« tete agate ter aati*y 
frrWW’l W» 1 J*< 
g*** Jte» ***•»*? ter il»at pffpM* tat

. ,4
*1 kg*wR. tetei, Ste a fcitert t*.

SVŽBBU * i

TUETMUMS

LAIKYK SAVO ŽODĮ

r DtMMHUAOUK

T**
Tąaiį|f KgMU. gir* M* * tetertg* 

tint ktetete**. :
Tttete * Ctet I dRe’t ką** aroah 

'■ HMMt Stet tMUIL
1 —1__-___ __ :____ _________ L;___

' H U* Ptetttete
0rl Rte Mte the temt hw*b«ncL 

Cten—not. būt ah* ha* th*
Mtet «teteete ter

! Y1AMS TOO LATĘ

OH Sfigte I Imat yon tev* tht 
>»rt. ■ itprtetetiM 'yteac OiAdytey 

■ L>W .tter P**/-, i b°P* Vm 
ijtet’jįX»č tteŽA '0

iBMRf r Btery. Jmž teote’:
lyg „• ■ '

'.ČMM0FBRĖAK

. bgetikto Bete

w<m (thrt< oLmy erigtgCDteat 
Haga 'froa m*pl«ying brldge.”

^GįTflNGREApY
■Ąįfi

Molh*r—Willlr. ri.a and tell. papa 
(tat dfeter I* mott readjr.

WUIte-~Pop*a Jmt goA* over to th» 
4rW Mote «a*r *om* of them aeir 
dpVteola tabteta to ba on d* aute aide.

HRRDFpLSLEĖP

Jurgutis ir Juoaukas, abu aštuonerių metų vaikučiai, 
buvo geri draugai ir abu lankė mokyklų. -

Kartų Jurgučio tėvas davė savo sfineliui pinigiĮ ir pa
prašė, grįžtant iš mokykloj parnešti nupirkus tabako. Jur
gutis pažadėjo nepamiršti. Kai mokykloj pasibaigė pamo* 
koą Jurgutis drauge su kitais vaikais išėjo kieman pa&iis- 

i prieš einant namo. Bet bežaisdamas Jurgutis pametė 
uotus pinigus ir kai atsiminė reikiant dar nupirkti tabako

— pinigų kišenėly nprado. JarguČiui pasidarė nesmagu, 
nes jam buvo gėda, kad jis negali atlikti to, kų pažadėjo, 
Tačiau jis buvo sumanus vaikas. Jis drąsiai nuėjo į esamų 
arti mokyklos krautuvę, atvirai pasipasakojo, kas jam at
sitiko ir paprašo duoti jam tabako be pinigt}, kuriuos* jis 
pažadėjo per kelias dienas sumokėti. Krautuvininkas Jut- 
guciui patikėjo. Jurgutis parnešė tėvui tabako, o skolų 
krautuvėj atlygino iš gaunamų iš motinos pinigų priešpie
čiams. Jam teko užtat kelias dienas pakęsti be pyrago, 
bet jis pasitenkino paimama iš namų duona, kad tik galėtų 
savo pažadų krautuvėj ištesėti.

Beveik tuo pat laiku Jurgučio draugui Juozukui atsi
tiko didesnė nelaimė. Jo motina vienų dienų paprašė Juo
zuko neiti mokyklon, o pasaugoti mažų, vienerių metų, se
sutę, Onytę, kadangi ji pati turinti skubių reikalų pas kai
mynus. Juozukas pažadėjo. Palikęs vienas su Onyte, Juo
zukas iš pradžių labai gražiai žaidė, atsisėdęs lovoj. Bęt 
paskiau jam nubodo sėdėti kambary ir jis nutarė truputį 
išeiti kieman pasižiūrėti.

— Nieko pikto neatsitiks; jei aš valandėlę pabūsiu lau
ke, — pamanė sau Juozukas ir, palikęs vienų Onytę, išėjo 
pro duris., ' . * *
- Jrfiuke jis greitai rado sau žaislų ir Onytę visai pamir
šo, kai staiga išgirdo kambary Onytės riksmą. Įbėgės fro- 
bon jis pamatė gulinčių prie lovos iškritusių Sesutę, kuri į 
grindis labai smarkiai susikūlė sau veidelį, kurs buvo visas 
kruvinus. Juozukas, išsigandęs, pakėlė sesutę, padėjo lo
von ir ėmė galvoti, kaip ją nuraminti ir Įuio nušluostyti 
veidelį. Tų akimirksnį įėjo grįžusi motina, pamate kruvinų 
Onytę ir tuojau suprato, kas atsitiko. t

:Taištu šitaip laikai duota pažadų T- ^4 paklausė jį 
motinai * ‘ /

Judžukas stovėjo paraudęs ir susigėdinęs. ’ .
“'Negerai taip, vaikeli, daryti, — tarė jam motina. — 

Kątpąžįidi, tą turį ištesėti. Žiūrėk, kokia nelaimė galėjo at
sitikti, jei Onytė būtų labiau susižalojusi.; Dėl tavo apsilei
dimo jį galėjo palikti visam amžiui nesveika! Visada tesėk 
duota pažadų !

gi;. Huigk tėvai noriuus-ne-notoms turėjo atiduoti gydyto
jui kaimyno Amrio rubinus.

— Jei tu iH šešių mėnesių man ucmimokesi tiek pinigų, 
kiek vert i tie rubinai,—sako gydytojas,—aš brangiuosius ’ 
akmenis parduoaiu. 4

Tzmaėlis ^Irbo dienomis ir naktimis. Jis jau šimtus 
lentų supjovė ir nuoldinvo. Kam niekuomet nesudėdavo nė 
akių. Tariau didelės pinjgi} sumoa rubinams išpirkti ne
galėjo sutaupyti. Jau baigėsi šeši mėnesiai, ir kaimynas 
Ainris pranešė, kad jau parvažiuojąs.

Daįmr Kam prisiminė malonias kūdikystės dienas. Tuo
jau pasirodė Mirys mergaičių, jos draugių, kurios net iŠ to- 
loėmršanktis *

—Per vėlai ateini, Sara 1 Žmones jau*išsiskirstė ir eina 
namo* o pranašas vienas likosi vaismedžių sode. Sara, jis 
yra galingas, nes vienų neregį pagydė!

Sara daugiau nieko nebegirdėjo. Ji prisuko vienu ta
keliu ir, su vilties spindulėliu širdy, nubėgo. Jei anas pra
našas neregį pagydė, ar nejmžyelgs ir į jos vargus? Jį pri
siartino prie vaismedi ų sodo ir pamatė mažus vartelius, 
apaugusius krūmokšniais, per kuriuos jau niekas nolieei- 
davo. jististcųo. _____ .______________________

Po alyvimdžm sėdi Mokytojas, paskendęs mintyse, nu
sisukęs toIimasiosMemząlčs linkui. Pirmų kartų mergaitė 
pamatė Mokytojų iš arti. Ji stebisi. Ne — niekuomet ji 
neišdrįs prie Jo prisiartinti, Jį prašyti. Kaip Jis išklau
sys jos prašymo? Ji stovi prie vartelių įr toliau nė Žings
nio nedrįsta eiti. ’

Mokytojas atsikėlė. Pamažu Jis artinasi prie vartelių. 
Jis tarsi nemato. Jis žiūri aukštyn, lyg tyliai kalbedama- 
sis šu savo Tėvu... -

Mergaite susijudino. Dieviškasis Mokytojas ėjo basas 
per žvyrus. Jo rūbai užsikabino už etškėčių. Jis atidarė 
sodo vartelius ir ketino eiti toliau. Sara sudrebėjo. Vidury 
tako, prieš Mokytojo kojas, gulėjo keli aštrūs vėjo atnešti 
erškėčiai. Karu puolė, pagriebė erškėčius ir numetė šalin. 
Kiškučių dygiai subadė jos pirštus, ir pamažu sunkėsi rau
donas kraujas.,

Jėzus sustojo. Jis maloniai pažvelgė į mergaitę ir pa
klausė:

— Kas ėsi? Kas tavo tėvas?
— Aš. esu $ara. Mano tėvas dailidė Izmaėlis, — atsako 

sumišusi Sara.
Dieviškasis Mokytojas atsiduso..Prieš Jo akis stojo Na

zaretas su gavo margomis pievomis,; Juozapo dirbtuvė, ir 
baltos, kaip pirmam sniegas lelijos.»Jis dar malonesniu 
balsu jos paklausė; .

— Ko norį prašyti?
— Geras Mokytojau, ar man galima? Bet ne, aš nėsu 

verta ir negaliu prašyti, — tarė ji.
t Mokytojo lūpos pražydo liūdna, bet malonia Šypsena. 

Jis žinojo jos norų. Kraujas iš pirštų dar sunkėsi. Moky
tojas, atsidėkodamas už patraukimų nuo /tako erškėčių, 
tarei

— Pasiimk visus šešis ! Tavo tėvas išgelbėtas ! •
Ir Štai — kraujo lašai vis labiau tirštėjo, ir nuriedėjo 

į delną šeši brangūs, nudailinti akmenėliai. Nelauktas ste
buklas L. Tėvas išgelbėtas! Tai dieviškojo Išganytojo at- 
siilėkojimas. . . ‘ 'r

Sara pašoko iš džiaugsmo. Dar norėjo Jį pamatytį dar, 
norėjo Jam padėkoti, tačiau gatvės buvo tuščios — Jis 
dingo. * •

(Sulietuvino V. St. “Šaltinėlyje”)

rnr

ĮVAIRENYBE
VUAMZ rOiūLTJl

Daug- kas tvirtinti}, kad 
tikslesnis kinoteatrų skai
čius pasaulyje sunku nusta
tyti, mrtM visai negalima. 
Vis dėlto vienas Amerikos 
žūnialas paduoda gan tiks 
lių kinotratrų statistiką.

Žurnalo žhiiomH visame 
pasauly yra d3,3(U5 kinofhit« 
rai. IŠ jų 22jKll jungtinė
se Amerikos Valstybėse ir 
daugiau kaip 5000 Anglijo
je, Iš Visi} kinoteatrn, tik 
vienas trečdalis pritaikinti 
garsinėms filmomsj visi kiti 
dar naudoja “tylinčius” a- 
paratiUL Turint galvoje, kad 
kinoteatnu užkariauja vis 
daugiau ir dauginu simpa
tijos publikoje, dar šiam 
technikos stebuklui1 lieka 
plati veikimo dirva.

lų dan gerai užsilikusį p 
: minių šachtų*

Kokios tautos šmontu 
kasyklas išnuise, dar m 
aiškinta, o gal ir neims 
aiškinta.

ra PROGA ĮSIGYT) 
PIGIŲ KNYGŲ

Tik už |1.00
ftlte }<lomhi« knyga* gnlim* >' 

Myli “ffcrbInM*” Atlm]iirgtnMl» 
Joje i’i jm»ę Jiomnlr* Mali**:

AUKSINIO OBVOLTO ĮS
TOK II A (Urolky ,
JOH Žhlpencllsl Kll lM(V('fkstelK« 
Motttvbj kalteli IfiKiiklfi Air* 
YM . .• ... »• ,, • .UOOli

Tlil^miSKAITYMRLTAI— ‘ ' 
IfltAl gni*0» iHtHlakiiltyinnl ik 
plh Jvftlrlte. gyvenimo nteltk

Apsigaubusi skara Sara skubinosi Tiberijados miesto 
gatvėmis. Ji vijosi savo drauges. Kartu su jomis ji norė
jo pamatyti pranašų Jėzų iš Nazareto. Tuoj prisiminė sa
vo mažų namelį, savo tėvo Izinaėlio dirbtuvę. Prieš viene
rius metus Amris, jų kaimynas, iškeliaudamas paliko jo tė
vui saugoti šešis brangius akmenėlius, rubinas. Izniaeli.^ 
kaimynui sugrįžus, turėjo juos grųžinti.

Sara sunkiai susirgo. Garsus egiptietis gydytojas, kn* 
ris trumpam laikui buvo sustojęs Tiberi jados mieste, pasi
žadėjo jų pagydytu Už tai jam reikėjo sumokėti daug pini*

1 KAUNį IR ATGAL 
PEJt HAMBURGĄ 

8173-BO Trtiiii Kini
V. S.Karo Mok^aai Atrttnd 

Viršausite kaina dabar galtja ant viių 
urtių laivų

DttJnformacijŲ kreipkite* 1 Malinius m«nj agentas.

X$4y, jttay- ooop 
AOMBR-TONlėHT UKUUY4? 
f X JKT TH0U4HT OP A 
\GOOO I0CAR PORA MRTV? J

ytH- /WBLMU€ AHP WfS 
U40 VlNNlM AMĖ COMIN’ 

VUM KM0W VUHUT?
«MXj 

VOiCZ -xm Gorrn 
•URMireSNAMMB 

NRGAnveTANO

MBTAI4S BIUMGESMIS UŽ 
JUTUI

Cinko rūdos kasyklose 
dažnai randasi brangaus me
talo — įndiumo pėdsakai, 
šis metalas yra labai bran
gus, 10 kartų brangesnis už 
plątjną, nes jo gamyba labai 
sunki. Gautij vienam kilogra
mui indiunių reikia perdirj> 
ti keletu vagonų žaliavos.

Paskutiniais laikais indiu* 
mo išdirbama kiek daugiau 
elektrotechniniu būdu. Kis 
metalas naudojamas kvarci
nių termometrų gaminimui, 
kuriais matuojama tempe* 
ratūrų virš 1,000 laipsnių*. 
Indium yra šviesus, minkš- 
taį už cinkų lengvesnis me
talas; tirpsta degtuko ugny, 
tai yra jau prie 150 laipsnių 
karščio.

ir sjarovu tMOMts mokėjo 
TiWATWrT tunnm

TURTUS
Tolimame Sibire, Altajaus 

kalnuose, rastos gyvojo si
dabro gyslos. Rusti darbinin
kai, raugdami Žemes, užtiko 
tuose kalnuose labai senu 
kasyklų pėdsakus. J tų vie
tų buvo pasiųsta rusų arche
ologų komisija, kuri ištyrė, 
kad ten tikrai būta kasyklų. 
Mokslininkai rado visų tink-

“ŽIDIMYS”
Pnrf, Dr. V. MytoteRito-Patlnn radagM 
jaataa 1H rater-ų. mokate, vUroaimmia 
tr akadeaittkojo anonimo llhwtrootaa 
miMNtaia farMta* yra dM^tanatan, 
Hmaamtaa IdomteMlaa ir Hekvfomsn 
OTMlIrriMaiaaa Bauogte tfalmtateWBtM 
Ifetvrit turaakm. T04M vW yiufaMUk 
te tetapti

"krinta" kaina Ltehm>: amt« L, 
p*n*. SO lt; Amerikoj* mėtotam M0O. 
mmm*ei»l gite.

Adr.: •’tHteya'* Kam**. laterla AL

MDOg P|CW

TOrro norma-inMmi- 
kl pft8h,XHiytfflnl. ŪnHiSfl U<h 
«ta ..................4 
. UŽKIIIKTA MKIUlULft ŠIT ’ ‘ 
mnWA IR BAR7.PAKW 
TIS—apysaka

ATSARGI AT SU UGNTMT, * 
Vortft 13 tenkako kim. K. a.

’Ui|2.00
KATAMKV UAkNVClA III 

DBMOKRATIZMAS. pani^ 
kun, Tfimns įtilIiiHkim.,,..,.*®^

NXTX fns TAIUTAUTINIS r 
EUCirAUISTIMS KONGRIV * 
MAS. rhraMit kini, l»r, Bftčy*, ’ 
M. I. C..............,;.*,..!^

PlUMONUMSDUMOKRA- t 
TUOS 1‘AOIUNRAT. ParaM t 
VorIk ..•><...<•..• •

UOT^EVIZMAS—KaafRljr- • 
m tel&'vhmoR fr jo vrfaly- . 
mns lčiiFJjk>J ..........

SOCIALIZMAS III KRIK*- ’ 
CIONVM Prof. V. Jiirgtt^o lOfc.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verta J. Genitl»...,,o.d

LIMPAMOSIOS LIGOK Ir 
kuip nuojiiAbulmtijęotil Paru
te Dr. A. Vilei*!*..

MOTERYSTES NE8UAB- 
DOMYBR. J. I^MtMkte «r. 
Kna. D-joe leidiny*, Kmm.

Ul|M0
, JONO KMITO KŪJU!..., 
. MKITJt (Pdmyi). M. 
GuteaMln .,/***,?*

« SUNKIAUSIAIS LAIKAM. 
Parute A. RuceriSM.

ANDERSONO PASAKOK— 
mt paveikslvllala ,

M KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA I‘«rate PranaL 
Ciy Jule'.

PETRIUKAS—UUikaj Vteno '
valkelio. Vert® S. Rakntiritte IM,

ŽAIDIMU VAINIKAS—»► 
TyW vakarėliams Ir s*cwH- ** 
nFmi mi gaidomis. SUtalte M.
Grigonis ........Mte*<r———- -
3M B’my, 8o, BteUa, BEteK

išmokite juoktis
40 mn»lnWe tftSyte 

m viso pAKHUlo uM vlenf <W*rj 
nteytojim AHUts Vltkuntk**, 
Llthtuinta.

A Bang-up Party

YHŽTRLMS 
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BUBricniPTiON jutmd MtgtrtjMBKATog junar
tote ymriy ątoe AriNtMo-iMtaMs * r*.; .HM
M utatoyytataaM
Rtfe mc» per wtok yv«riy..aato tto* tart totoltsM 0NtMw..«,|2.tV 
ta« *ta- k rttak jtorijr,.«.&& UtaKr i kart irttotaH **’**•

DAUfilHiiNKAg 
to tott BMOADVAY 8OUTH B08TON, MA8S.

tM.lSPHO.XB aoOTtf*toWDS *»

| ARDO IR VERKIA
B Vigos nekatalikiškos srio- j savo reikalus ir drumsčia
V tata: komunistai, socialistai, 
E lauvarnaniai, fašistai, t auti- 
to. įlinkai ir kokio plauko jie 
fc iiebūtą, pešasi tarp savęs ir randa tokią, kurie iškrypo 
K tgan griežtai viens prieš kitą 
v nusistatę, — bet kuomet rei-
V kaita eina apie kataliką ti- 

r Ujimų ir praktingųjį gyvę-
F. Kimų, jie sudaro bendrą 
n; frontą ir stebėtinu pastovu- 

vienodumu ir ištverme
V puota katalikus visur, kur 
F tik randa kokią nota spragų

J# gyvenime. Čia kataliką 
priedai parodo vienybes ir 

£,Mtarimo ir savo griovimo 
^dąrbą pasidalina tiksliai ir 

Į. vieningai. Kariais jie puola 
katalikus kiekviena atskirai, 

£ kurtais pasiskirta sau kokį 
tteną frontą, bet dažniausiai 

L otaa atakon tirinti visi

RA

Valstybių vidujinį gyventai. 
Kiti organizuoja medžioklę 
ant kuiiigą: rūpestingai su-

<<VUHAU$
VtaMH priMUlyje kalbumą ir 

ndtata špie Vilniaus Mtafttą, apfo 
jo gytentajut lietutis*.

O teigi mažai ta* apie jdou Žl- 
įHitaį bes retas ta* turi pragos 
siiritaHl iMtatptafcl *w Vilniaus 
krašto lieturbta.

Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraš
to gyvetitati svrtlrtltauliaį tai 
juo labiau turi juo įdomautis Be- 
tintai.

Deja, Daugeliui Jidurių,gjve“ 
itančių lolitauoto kraštuose, ui jū
rų marių Vilniaus kraite lietuvių 
gyvenimas yra nežinoma*. \

Tą spragą galėtų Wyginti <*L 
nąa jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių laikraltis

“VOKIAU# KYTOJUg.”
“Vilniau* Rytojus“ rašo plą« 

čianstai apie viso Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas

1 jį rkpUHiskni.
“VlMiaua Rytoją” skaitydamas 

IsūŽinOsį kur Vilniaus krašto lie
tuvis verkia, o kur džMirgitsį 
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis 
gyvena.

“Vihtata tyMjteV išeita du 
kartim per sąvartą.

“Wtau* RyHM” stovinčia
me Vilniaus krašto lietuvių tauti
nėje.‘Sargyboje, lyg veidrody, at- 
suspindi visa tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje.

Todėl kfekvirtiss lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Irihtaus Ryto- * 
jų.“

Rašykite lltto ddresil; Vilno, ui 
ta. Jausta 8—1 “Vilniaus ‘Ryto
ju*.’’

Kaita užsienyje vtotata metams
1 taleris.

Ne kiekvienta gali pada- 
ryti ką fiorii bet
kiekvienas gali riu4itbtipa-

“KittikM pakakta mukto 
iki 96 lkt| už 100 klgr. gyti 
svorio. Pakrikta kiaultaJ 
nurito Mfckt paraitei Vekie- 
fi jai kteilbi tkhl ncaudarys ir 
vidaus kfamNų kalnai jokite |- 
tako*. neturi*. Tas ta* aHkii 
Metančių ricuMltlilų: Vtafetijto 
je kto mėnuo afctbrttota- akėt- 
dyklm ptattataa 4*0—500 
Ūkiančių Mukų, O M vta per 

apte 17 Mik Mukų. Lie
tuva per mėbta| įtefe ne dau
giau 12 tftjrnt. Mukų. Viri kHi 
kraštai įvefa ne dauginu 40 
takšt. Mukų.* Vitos kiaulių ta 
porito nesudaro dauginta 10 
imte. suvartojimo. Dėl tu ta* 
mnHto Vokietijai beveik neduo
da jokios naudo*, o Lietuvą jis 
paliečia skaudžiai.

“Panašiai kaip kiaulių mui
tas, paliečia Lietuvon reikalus 
ir mintas žų*lms. Iš 1 Uit, (is e. 
tiltai* pnkėMis trigubai, iki 5 
litų nto Muko*. Tad ar dabar 
migcbė* Lietuva par taip trum-

Romu# kad kmkndilius etapai J| 
foką įpiiliaširdijiKan, kad KT- 
danma mvo aukų visuonjet 
gmtdžiai vėtkia).

l’riv apgailestavimą pri* 
deda kilnią pamoknlą kimi* 
gamų, koki jie turėtą būti, 
kad sugebėtą valdyti para* 
pijta. Tik gaila, kini tie įm- 
mokslai laimi nevletiodi ir 
nežinia, katrą reįlęia kiuuay* 
tt Vieni liepia kunigauto 
Mti bUuieHaig, kiti už tai 
juo# iššiepia; vieni liepia 
jienm būti tautihinkius, kiti 
Vėl suko, kad tautinykystė
tai ne kunigą darban, nea 
kunigas privalo būti fliter- 
nacionalas# Vieni įsako ku
nigauto jMtoilikti haŽtiycione, 
bet vėl pyksta, jei kunigas 
ir bažnyčioj įmsako uolą pa
mokslą apie katalikiškąją 
akciją nei ti kejimo vykdy
mą gyvenime. Vieni nori, 
kad kunigai mokytą vaikus 
katekizmo; bet į suaugumą 
žinomą gyveni nuy nesikištą. 
O kiti savo pageidavimus 
baigia tuoiū, kad kunigus, 
vienuolius ir vienuoles rei
kia pakorinti ant varpnyčią. 
Jei koks kunigas norėtą pa
sekti laisvamanią taitoiiinito, 
tąi turėtą mainyti savo odą 
'bent dešimts kortą į dieną.

Vieno tik dalyko laisvą-j 
maniai nenori: kad kunigas!skaudžiai imlleėia Lietuvos 
būtą tikru kunigu. K. ūkininkus.

M-’ T f . - .... -

eksport* i kitas rinklia, paai. 
tieka dideliu klatisiinu. Jeigu 
gi fb nepavyta, tai tataų žąsų 
ftkiMiž gręria rudeni pavojua, 
ūkininkas Žąsį turėtų parduoti 
daug pigiau už viltą. Kad žu 
tuo muitu skaudžiausia pnlie« 
čišmi Lietuvos reikalai, matyti 
iš sekančių davinių.

“ Gyvo Žąsis į Vokietiją eta- 
portuoja Lenkija, Čekoslovaki
ja, Italija ir Lietuva. Italija 
eksportuoju pavatofį* Čekoslo
vakija ir Lenkija pradedi eks* 
porfuoti vasaros metu — jau 
nuo liepos Mėnesio. Lietuva pra
dėta eksportuoti tik pabaigoje 
rugsėjo. Kada pradeda veikti 
padidinti muitai —. nuo spalių 
1 6d. iki kovo 31 d., — Italiją 
ir .Čekoslovakiją jie visai nepa
liečia. Lenkija jį Ūgi to laiko 
suspėja išvežti Iki 70 Puoš: savo 
eksporto. Lietuva tuo metu 
kaip J ik pradeda tovo išvežimą.

“Suprantatna, tad Lenkija 
stengsis’ skubinti su savo žąsų 
eksportu, kad nereikėtų.mokėti 
trigubo muito to reikia lankt į 
tad po spalių 15 d. tarfymi bus 
prigimta lamkijto šą«ų tiek, 
kad joms turės kristi taiga. Va 
dinasi, kaina turės kristi tuo 
metu, kai prasidės Lietuvos žą
sų eksportas. ' »

“Dlautoms Žąsims muitas pfc 
keltas nedattg. BetpMutas žą.

iš gavo pašaukimo ir Binar- 
kini juo» tara už pareigą 
įiepildyniąt kitus, uolesnius, 
vėl tara UŽ tai, kad jie savo 
kunigiškas pareigas eina ir 
kliudo Įaisvaiuanią darbą- 
Kiti kpeciafižūčįiisi nėzak*ž* 
irinką ugdyme ir deda uo
liausią pastangą, kad kokioj 
nors suirusioj įmrapijoj į- 
kttrti jiems Italą. Bet sina- 
giausias laisvamaniu arkliu
kas, tai — ardyti ramybę 
silpną kataliką tarjie ir su
kelti juos prieš dvasios va
dus. Čia tai jie maudosi pe- 
sipurtydami, kaip antys 
drumstam vandeny, o kai 
jatt atsiekia savo tikslą — 
sudrumsčia ramybę vienoj, 
kitoj ' parūpi joj,
pareiškia gilaus apgailesta
vimo, tad taip atsitiko. Ne- 
Mnsgit, girdi# mums, tokiu* 
dalykus iškelti, tat tautos 
gerove ir ateitis to reikalau
janti. Ir Verkia krbkodįliaus 
ašaromis, kad kunigams fte* 
siseka valdyti žmones. (Stu

lininkai gabrojų kaip te takiu būdu jut tatoildiM,
.   . ^..>..5,w.    - ,•■ ; r "? -..v.., i .i, , „-.j.-j

SUTM1B SIMBŽUU MUHU LEMOS 
OKIMNIIIS

Lietuvos t^UtiilinkU val
džia pasirašius prekybos su
tartį su Vokietija triumfą* 
vo, kad tai esą didelis laimė
jimas, šiandien tas tauti- 

|įtinką Valdžios "laimėjimas^ 
J skaudžiai iictlieSia Lietuvos

štai taip įvertina tą su
tartį *‘Ūkininkas,” ūkitiin- 
ką savaitraštis:

“Yra sudaryta didžiauria pa
lankumo principu prekybom to- 

- tartu su Vokietija, ta ji Lteta- 
vai jokios naudos neduota, tat 
iš jos k to ir turi naudo*, tai tik 
vokiečiai. Ši sutarti# neįuata- 
tS muitų didumą, tid palikt* 
MM keiti muitus IH merdė
to autaurtiO ir tuo būdu tisai 
Užkibti kelią Lietuva ekspor
tui I Vokietiją.

“Kad te vokiečiai laiką nuo 
laiko aiekia/ vieši nesunku su
prasti. Paskutinių metų Žeiiity 
ttkio Vokietijoj muitai, kaip tik 
yra nekreipti ;priež Įtainfto 
eksportą.

“ Vokieti** paskelbti ntoM 
muitų padidirtinUi uždarč Lie- 
tuvos pašariniams žirniams,'pc- 
Kužkoms, vikiams, kiaulėms, 
kiaulienai ir gyvoms Žąrirts rin
ką Vokietijoje.

Labai graži knyga audeklo apdarote, 192 l>tto-- tuomet

Centto falt. A, Ė Kadiya skaito pereito Seimo pralota* 
U, kuris po kti kurią partshų fe paaiškinimų pritetto 
taip'ritelei*. . >

LDvagios Vatas kati;!*. Vlcmautoto. ncgglčtaMaa 
muitai seime dalyvauti,• savą taidrtą jfrUiuntė rišttį kuta
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JONO KMITO EILES
toli.; cipų ir gyveninio ardyme jie 

tfu kur SĮKJcializavosi, 
■. išėjo atatikrą mokyklą, 

U tekiai* ekspertais jie ta- 
fte darbe pasirodo.

Vieni ją piioln Popiežių 
kaipo Kataliką Bažnyčios 

f galvą, kiti kaipo politiką ir 
, katalikiškosios akcijos vyk- 
sfintoją: girdi, jis kišasi ne

PROTOKOLAS
i LUtinrtę DARBnttMKą s4Jumgos kvi to ttoao, 

į^Miriri IMI ra. biržyto mto. 29 ir 30 d., C. Btouklyn, M. Y.
LDS. XVI seimas prasidėjo birželio 29 d., 1931 m., 10 vat 

'lyto Iv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje au jškilmin-
Iv. Misioniis, kurias atnašavo gerb. knn. Jonas Švagž- 
sistuojant kun. K. Patttoftiui diakonu ir kun. J. Alelc- 

ritonii subdiftkoftu. Ceremonijų vedėju buvo kun. J. Dalkū- 
Mm. Dalyvauja ir J. K. Vyskupas Petras BūeVs. Iškilmėms 
pritaikytų pamokslų pasakė gerb. kun. H. Paultikas, O, P. 

į Pamaldose dalyvaiya seimo delegatai, svečiai ir šiaip vietos 
* katalikai / -

f Pimaa Potodis
į Tų pači* dienų 11 vai. ryto, šv. Jurgio lietuvių parapijos

■ ■ avetainėje, 207 York Si., C. Brooklyn, N. Y., Centro Pirmi- 
mnkas VI. Paulauskas atidaro Seimų, pakviečiant kun. B.

f Paulttkų, O. P. atkalbėti maldų
Pirmininkas sveikina seimo dalyvius ir reiškia dŽiaugs- 

T seimui tenka garbes tureli savo tarpe garbingų ave
lį — J. B. Petrų Vyskupų Bileį, kurį seimo dalyviai sutinka 

i gtristojimu it karštais delnų plojimais,

įvaikinimai
L Seimų sveikina J. B. Vyskupas Bftčys, kuris ta proga pa

guito labai gražią ir turiningų kalbų, kurioje paliete bedarbę 
i. te trumpai nurodė iŠ kur pareina darbininką išnaudojimas ir 
į Marino keliu relka riti prie darbo žmonių būvio pagerinimo.

Raų, “No žiiumės turi tarnauti išradimais, bet išradimai 
lĮuonČms. Žmogus turi būt aukštesnis už visus išradimus— 
tootalus. Kad išradimai nednugintų bedarbių skaičiaus, tai 
reikia prisilaikyti krikščionijoj d&niųJ.“ Jo Ekscelencijos 
kalbų seka seimo dalyvių avarijos.

* Poliaus seimų sveikina: kun. B. Paniukus, kum K. Pau- 
Mtlh kum J. Stagšdys, kun. J. žvirblis, kūn. J. Alrimtftmto, 
tem». Ig. Kėtaelta kun. J. Balkumis, J, P. Mačhdte, J- Bruto 
jlob p. Šėrtrittenė Ir p. Kazlauskienė. t

Ptoltltyta lt pritita actafttl dienotvafkl: 
I. Selino atidarymas.
2.1’rcsidiumd ir komisijų rinkimas.
K Svcikhiimsi. % ,
4. Protokolo staHymas.

J... 6. Mandatų komiai jos raportas.

i

.18 centus gftusi Jono Kmito gražias $tea.
Jonas Kinitas vienintelis Amerikoj Beturte po

etas. Jo eil^s pilnos pattijotišką jausmą. •
* Siųsk užsakymų į

“D .
M* Wart Broadrtav *MkK Raitam. Mtea.

-uii.hr Wi»"iirt-Irt>' ' M '11 iii r

6. Valdybos raportai.
7. Referatai.
8. Spaudos, sveikinimų ir rezoliucijų komisijos praneši

mai, naujų įnešimų skaitymas bei svarstymas.
9. Valdybos rinkimas.
10. Seimui vietos nuskyrirass.
11. Seimo uždarymas.
Pirm. ti. Paulauskas pakviečia pp. Šiaulienę ir Šcrtiu- 

tienę prisegti atstovauto Seimo ženklelius.
LDS. kuopų ir apskričių atstovai sudeda aut prezidiumo 

stalo savo mandatus, iš kurių paaiški, kad Seiml dalyvauja:
ta. Bortim, Mau. l kuopos: A. Valeckas, P. Militto, X 

Jackevičius, V, Tamoliftnas ir O. SiaurienČ,
Mcmtelhį Mtas. 2 kuopos: kun. J. švugždys ir K. Grigas.
Jfotvroodį Maws3 kp.: A. Dalelienė.
WHerirttey, Dona. 5 kp.: P. Jakuteuskas.
Hartford, ©onn. 6 kp^: A. Kaunietis.
Oambridgiį Mus. 8 kp.: J. F. Smilgis.
NaW Yoriį K. Y. 9 kp.: pp. Sertvitienėdr Bagdonienė
C. BroMyų K. Y. 10 kp.: tam. N. Pakalnis, K. Kairys:

, BrooldM< Y. 12 kp.: V. Mikulskienė ir A. Jakaitis, 
Philadriplta,..fa, 13 kp.: O. Vnguraitv.

> Mewark, M j. 14 kp.: J. Dauksys, j, Jucius. |
Harriaon, M. X 15 kp.: P. Hodrtb.
tatetatotobINU 30 >P-s L Karalius.
Wew Brtata, taW hfel A. Mxtonas te V, Vaznfe.
Xowtlį iteto. 97 kp.: kuft. F >. StrAkauskas it

Paulauskas,
BrooRlyn, K. Y. 109 kp.: kun. J. Brikftlias, J. P. Mačiulis 

ir K. Dumblys.
tauta Anglijos Apskritai: A. Vaisisuskas ir J, Ver- 

siaekas,
’ tatai. Apskritai: P. Totoraitis.
(Mtei valdytei nnriai: tam. P. Juškaitis, V* Patilate- 

kas, A. F. Kjrnuys, O. Sinurien^ tam. J. šVngždys, J. Ver- 
siackas. ■

LDS. imtini Oe atstovai užsifegtetruoja: kum B. Patdto 
ka»; tam. K Palionis, kun. fvirblys,A* DnUtehi, J» Brundza, 
M talMienė, A. Btanšaustato it & Kutetienč.

kelmas mhčtkms svechm suteikia fįrteftdžiimų teisų.

III IflIM !!■ ....ĮMltai^l - ■ II \ . IMffl" ' ■ --- -----------------

J. TototakMi* Waferbuty, Conft., padėjėja;
J. P. Mačiulis,» Brooklyn, N. Y. ir Ona Unguraitė iš Phi- 

ladelphia, Pa. sekretoriais.
MaAdatų ir Skundų komiinjoii patenka: D. Mikulskienė, 

A. StanŠanskas ir K. Dumblys.
Įnešimų, Rbzoliudjų ir Sveikirilmų komi*!j*: knn. J, Dal- 

ktnas, A. Kmmietfe, Utelių fctin, F, Štoitatekifc ir O. 
Siaurienč. 4 t * * f •M!l

Maršalkos: A. Jakaitis ir K Kairys
‘Tuomi teigiamas pirmas posėdis.

Antru PoaŽdii
C. Pirmininkss V. Paulauskas atidarei antrų jKmėdį 2:50 

vai. ptf ytat, kviesdamas kun. J. švagždi sukalbėti maldę, po 
kurios Sėlino išrinktas prezidiumas pakviečiamu užimti 
vietų. ■■■■,..

Prcddiumui užėmus Vtetį, Seimo pirtn. geėb. tam. J. 
švagždyt pasako graži* kalta, kurioje pažymi, kad jart yra 
garbė vadovauti kultnringd» Uarbiflhikijoa alatcrtams, »*u 
kuriate esti lengva ir malonu dirbti. Seka

Ona Ūftguraltė skaito arimui ptį^ųatus Kvdklnimus.
X Telegramomis seimų sveikina: kun. M. Pakalnis, kun. dr. 

KonecvFlus, dr, Navickas. Laiškai*: LDS. 75 kp. ii Itfert- 
ville, llį *- pasirašo valdyba»pirite. Motiejų*JBcndiks*, raŠt.
Itritoa iiitaišius, £0. Ktaya MMftKta ‘

v^lmihihkris V. lį»ukttrttaH pakilta teinu *taitjįnjul>Aį 
Kaimietį k A. jr skdbli grimo

VHu tebmvbhu ir teisų taųmrnm Mctnkimm Reteo pre- 
sidlnmah šitvptotovai:. 
z KtiW. tamts švagždyn, iš vedėja,

«i« daagiatMia eksportuoja bol- 
Scviku UiiMija ir RurtttHya.' 

4<P*bWji» VakMijoj «kiž- 
tal Mstaitt*, tad tat . 
pakelti muitai darifovšma, v*L 
ri«wir tttatai.

“Ar vito Ui yra numačlu- 
rio« miiaų eksporto bendrove#, 
kaip “Maiatto” ir kit., ir ar 
tuo susirilpinuri vyriausybę 
inum« neteko girdėti,” 

'■—— ritosi* ? ,i

LDS. 65 kp. ii Nashua, N. 1L prisiuntė sveikinimų su au
ka sumoję 15.00. Sveikinimą Sėk* valdybos paritai t plHft. I. 
Tarnakmte ir n»t. T. Mittatal.
* LDS. Dvaster VadtetanvPrdtaii A. Virmauskm sveikini 
ėrimų laiku, kariame rmftamaauki sumoje $25. (Aukoti 
įtriktemie & Išd. p, Ve»teitai)<

ViriRveikhitaarprimaniigailiais aplodismentai*.
Kyla ktenRlmiM ką scimiM turi avrikinti! Vicnbilriai nm 

taringa šį klatfeteų pavesti gvriktafaų komirijoa kompeten
cijai ' • > . ' ' *’

skimba tekamai: t . / ’
Gerbiami Seimo Dalyviai; -r Aš tunu garbes Tintttoms 

pranešti, kąd LDS. organizacijom dvasia yta katalikiška, ir 
stovis narių tarpe yrą visai getas. Kiek galėjau patirtį 
kuopos ir apskričiai darbuojasi santaikoje mu vietbilife dva
sios vadais, sekant dabartinio &r. tiro $jW Mt nurody
mų. thw>ą vtatiM kuopa buvo ktak tauta nuo tos-, 
likiškoa akcijos, tačiaus padarius paaiškinta^ ir nurodymų, 
narių didžiuma grįžta organizacijos ir visuomenta darban.

Organizacijos organas “Darbininkas,” kaip viri patiria* 
me, varo gražią katalikišką ir tautišką liiiiją, visieim kata
likams uoliai tarnauja galimuose visuomeniniuose reikaluose.

Reikia tik pasidžiaugti, kad lietuviai katalikai-darbiniu- 
kai vo viešą veikimą vis labiau sugeba suderinti au kata- \ 
likiška dvasia ir pasinaudoti Popiežiaus nurodymais. Lai 
juta V. Dievas laimina !

Raportas priimama# gausiais aplodismentais.
2. CWro Plfinhriftkts V. Paulauskas savo taportą patie

kia žodžiu. Jis paiyittį kad saro pareigas f jąs sulig geriau
sių savo norų, sugabumų ir galimybių. Dčjfs pastingu pil
nam jšpiidymui seimo nutarimų ir visuomet dirbt* hžnnoru- 
M su kitais C. valdybos nariai#. '

8tari)bittriu Ir skubiausiu reikalu buvo padidfrrtį pirmą 
mortge^ių Ont LDR. namo, kad tuo bOdu būtų galima ataąo* 
keti dalį kitų skubesnių skolų. P#sid?kojant C rašt. p. A. 
F. Kncizio sugabmnanm, mih«as Wrtgrita padidinti^ še
šiais tnkstšnČUis dolerių, ir * paeita su mažoniia šiuo reikalu 
lešomk- _ ■ •' * ■-•

^ulit seimo nutarimo, buvo bafidohta gauti vitois atžvil
giais kvalifikuotą **DarbinMoH adfainMtaęijta rcMtatų ye* 
d€ją. Išbandymui buvo pagimdytai: p. K Veikta kurį pa- 
samdta teką atleisti buvtaią adnp p. Duscvičiutę. Bet šįm 
bandymui nepuvyku^ p. Venvius turi jo mignuoti & rei
kalų vedljo vicfta ir tuomet prišlijo kreiptis į LHetatht.Ko- 
misiją, prašant, kad surastą tinkamą Žmogų vedimui adail- 
nistrarijįto reikalų. Literatlfti KomWja pristato tWtta val
dyta tabalui gerk, kutu MkaUĮ, kurtam pavedu# Admb 
nfatrarijm reikalua vesti vtakaa pradėjo chi geran pulta, 
fhrftiričyta adtninhttaeijta rekordai* ftanfttai rtiialti fta- 
j^lpmtaigerttl

, FMMninkas įmigdama* savo raportą reiškia padlta 
ąerK dmiMiam# n< ntaiątliią paritiną LM rrilpdų ir ta

, <wnJWWr»
’ FtaMtaim raportą seka paktatotal fc dtakurijoa, ta- , 

Mato dnlytanja Itaolinna*. Enledta, ftanbly* VaHmtataa, 
Daulmta, VeMtalan ir Žlrigta & Ktanktir <ktto jtataą 
takrtl dtandjto ir riti prie Mklaušymo top'tftą kitą F. vata .



NUOTRUPOS
Ujfetd jai hmptaab^tavfc-M Vfe- 

UybftC* reMirtfaėą tat jh yM 
lyH* Bimbai, Grigai! iri ir kitiem* 
tjfcljfaao ktauataiuaae, tai jie aiš- 
kindavmu, tad tokiai* ne*ą ir tad 
jo į Dievą tiki. Bet Štandfen jau 
kitaip'prabilo, p. “V-bė»“ redak
toriui, apie tikėjimo dalyku*. Jie 
jau drąriai skelbia tą pati, ką k 
tLUtaėjlmprtotai. Jie nepriga- 
žj*t% tad Dievu* yra sutvertoje 
daigam, žemė* Ir vtaų daiktų Ir 
UŽ akelbimą tos tleta* apie Pievų 
puola kurtifiMi, * . x

Labai gerai, vyrai, tai datar vi
ki Žino* bu kuo turi reikalą.

tarAttTAT pmrouk 
MNMI

frtfeM ita*ja MfeHattttt, W

jaa, kuria* tttiriė yra 
1300,000.00. Jot koja* apdraudė 
vieloje «aglų bandrotėje.

Bet nėrtnai antfrgdo kita arffe- 
t|, Ir gražia* kb>* tiirtati, kati 
•Mto kojas apdrturiė |800JXMMM). į

DtL žMmmoifiMB 
MUATYMIV SUftZftCki • 

■ ■aąmgBTrtftTar
Hartfordo aandaHMk Sekya ra- 

_ šydamaa “ V-bčje“ apie SLA. cen-_ 
tre mtiityneii šiaip užbaigta: “pa- 

> daryt a gėda, kokioa dar mtls isto
rijoj nebuvo! Aš Mt aergu,.. Ir 
ne aš vienas, bet viri, kuriuo* tik 
Miritinku serga, dejuoja,..

Vadinasi dėl Zosėa-Pctronelės 
muštynių susirgo viri sandariečiai.

XA*AUU» F ABDUi* JIAU 
FAftAW4

Italijos miesto Genujoj potai- 
., lankas, dabodamas latves judfi* 

jfeitf tvarką, pamatė, kad vienas 
automobilis važiuoja neleistinu ke* 
liti. Jis tuoj sustabdo ir važiavu
siam asmeniui ėmė rašyti protoko
lą. Bet jis priHun, kad tame auta* 
mobilyje vižlava Italta karalius 
ir karalienė. Folieinlukfts nust- 
gando, tat karalius liepė įmigti rą
žyti protokolą, po kuriuo jis pats 

*ir pasirašė.

OAYO 1O<KWKL*U0 
inHPBftDtftUB

Šiomis (lienomb du Lietuvon u- 
Ofrendieto ntudenfai dh Budry# k 
J. B*lcl*i«tat tava JferkefeieHa 
4ipmlijttK itantadjta inaknhmM. 
StįeiidiM sMtta 1200 litų mine- 
»htl* takluRgi Btadento Bfcdry# y- 
m vedę#, tai jis dar gana it prie 
d< žmonai minkyti. *

Lietuvoj . katalikų diehHMia 
“ Kytan** ražo, kad dr. BudryH yrą 
žinomas soeialdemokratM, ilgų I**’ 
kų dirbęs aoeiaidMaokratų centre 
Ir didele nefolmnei-
jft kitokių pažiflrų ŽĮkonlų atŽvli- 
jtfu. i. Baldamdtu baigę* tarną- 
hitarinj fakultetą, ^nomo lataa- 
manio šliupo fanatiškas jpFdirta. 
Abu jokiais ypatingais moksliniais 
tatatash taip t*t nepaidŽymSK

moMS
Motorų Sąjungos K. A. apskri

tis rengia paskutini žios vasaros 
didžiuli išvažiavimą Lavrrenee, 
Mass. takžfoje Ir garsioje Palan
goje rugągjo k d. priež “Dabot 
Day.*’ Visos kuopos malonėkit 
skaitlingai atsilankyti ir padaryti 
šj išvažiavimą gfažiatisi Ir pasek- 
niingiansį. Taipgi ir plačioji vi* 
stbtaeh? kvitčlarrta atšilaftkyfl it 
paremti moteris. Komtajk

’ itaa- U. tactaf^kr, lr„ atajtta MriM M itau M pStyj 

ttartttaiataiiĮ vyriĮ, m mv» dvtart phrtftttak, M. <.

IAIP Mffl APIE RUS MFMlACIJjl

BUMMMy SUSVEm SENAS
Pilnųjtj Blaitininkų HUsivienijimo Beimąs šiais me- 

.tais įvyksta rųgpįū^io 30H. ŠV. PrnriciŠkauK pntapįjta 
saloje, Mas®.

Visos kuopos prašomus jau nuo dabar rengtis. Vi
sos kviečiamos atsiųsti dklžiausį skaičių atstovų ir pa
gaminti naudingų sumanymų.

KtTN'.i. Jt B AK ANAS, Pirmininkas
J. ^AVE€rK4S,

Įvairūs raportai rodo, kad 
tarpe svetimtauču| yra di
desnis žingeidavima* apie ti
kiu progas šioje šalyje* ta
kai daug iš mūsų imigrantų 
butą ūkininkais savo šalyse?? 
ir yra labai natūralūs daly
kas, kad bedarbei pakilus la
bai daug iš šitų imigrantų 
-pradedu mąstyti ar tik šio
mis dienomis nebūtų gerinus 
ūkiuose negu miestuose.

Bet yta teisybė, kad ūkių 
progos naujiems ūkininkams 
vis žemyn puolu ir tie didė
ja* Per paskutinius septynis 
metus, ūkių gyventojų skai
čius Šioje šaljrje nupilate net 
3,0(0,000.- Bet to svatbiatisia 
priežastis ar tik nebus įvedi
mas visokių mašinerijų, ku
rios palinoBUoja kibai daug 
darbininkų nuo ūkių. Bet ir 
nekurtose dalyse ūkininkavi- 

’tnas taip pasidarė nepelnin-

gas, kad tie ūkiai jm verst i į 
ganyklas arba visiškai ap
leisti. pabaitiiiis pasaulinis 

Įmisus padėjimas ir kerta 
mūsų ūkininkus, nes jie vis- •■ x. .
tiek tūri mokėti latai aukš
tas kainas už tibokius daik
tas, tari mokėti-aukštas tak
sas, kuomet kaitajų dilgin
tų produktų. v» imsiliekii Že
mos. *’■■

Bet yrą kitas paveikslo Šo
nas. Labai dyug iš šitų ^ap
leistų” ūkių rytliose svetim
taučiu gytehtojų įsiimtos, 
jie kaip riots jos atgaivina ir 
gaii pasekmingai jus veda. 
Bet vištide ’Hiri būti palan
kios apjiiik^bfy kad miesto 
žrtipgiis galėtų vesti tikį. Gir
dime labai daug pasakų apie 
pasekmingus ūkininkus, bet 
ir turime daug nepasiseki-, 
mų. .

l’usintikaltt ūkį, kurtais 
itiikia^ pttsiritikti Vietų kilt 
reikia jw visų gyvcniūkl 
dirbti ir gyventi. Aišktt, kad 
kito gvrMtnąi Įgfcirhtkti H»l- 
kin Ietimi iųMiįmŽhiti kiek lis 
ūkiu galitim gmitbMįmiplin- 
ti pilimi Mpic ldttę< Mplittky- 
he«r ir ririt kito. Jis fttri vtaa« 
tag iaftmmd jas gauti M trf- 
niūgit mtlfiirių pirm nutdt« 
ftijiatt ūkininku* B(?t kur įta- 
liįtia gauti tukliu iitfortitači- 
ln«^

Mirt, Vulgf. MeKtdiH^fta 
lleptirtaliimfiis tai|m liUittĮ 
visokių Buliet-
iiĮs’* ižlt’idb knyguČhĮ kaip 
fmsirinkti ūkį, Funnvrs Btil* 
ietūi ^0 10b8 yra tik tieka 
iš tų kiiygučiti, tesiūlo ne- 
išpiiaakytai daug |Mitarirhi| 
kltiįt iMisifitikti į* Vesti ūkį. 
Bet žhiogtts liėgrtli pariteinti 
tik tokioius kuyguteins, No- 
tiulis pirkti ūkį gali gauti 
pilnų infoTumeijų apie vietį* 
neg žemes iŠ Bttteatt of Kolis 
pf tlie United States liepi, of 
Agrieultuic. Taipgi IT, S. 
Beclaimtion Kervice, dalis 
Vidaus t>epai4innwit0, ir tu
ri infoiiuaėijų noriutlems 
apsigyventi imt valdžios ap
leistų žemių> Apart tu iufm- 
inaci jųf galima kreiptis prie 
valstijų įstaigų* kurios kaip 
tik ftiti tani tikslui įstaigas, 
(’alifoinia ir H. tlakota abi
dvi valstijos turi ^settle- 
menf ” komitetus, fnugraei- 
jos Dhvktorius, YTiseoiisiū 
Dept of Ągrieiilfure diioūa 
imtarinms ’ apsigyvenusiems 
toje Valstijoje* žemdifibystes 
stotys įvairiose* valstijose tu
ri knvgtitež apie savo apylin- 
kėsžehH1*. Laiškas pasiųstas 
į Statę Agiicultural Collėge 
suteiks piiilU lū fotinaeijų.

Tie, ktirle intert'suoti ūki- 
jai įsteigtu Bureau of Barui

pikniką;
h. &
A^KRITIB

H Aviu, itfi Hf HVVl |wvtv IWWOI M iwt U!wl
ungviy mhiio faiu 

autSOtttfkY, comk. (ir. m>
■ L1 pili MĮį ■» u įj*. ■lWį,lj^įįXij*WJi,,M , *i*i.ilw.|

dybos narių, siūlo atidėti raportų priėmimą po išklausymui 
visų raportų. Pabiūlymas priimamas.

Scimau atsilanko kun. Ig. Kelmelis ir kun. J. Balkonas.
• 3. Vice-pirm. V; J.. Kudirka prisiuntė savo raportą laiš

ku. l’isveikinęs seimą, raportuoja, kad dirbęs kiek galėjęs
‘ sykiu su visa C. Valdyta.. Dalyvavęs 8 C. valdybos posė

džiuose ir visuomet stengėsi atlikti savo pareigia
, 4. Kišt. p. A. Fh KnciŽys iš rašto skaito savo fiportą se- 

. *“»“* ■ Ą atfta

Pumas poseiminis darbas buvo padidinti ttortgėėių, kad 
atmokėjus nors dalį tDS. Namo Bonų. Tas padaryta. Mort- 
gėčius padidintas MJ,dOO. Gauta <5784.50 ir buvo padėta or
ganizacijos vardu į First National Bank. Bankui nuošimtį 
it advokatui už peržiūrėjimą titlc užmokėta <215.50. Mort- 
gečio deed’ą ir notą organinlčijos vardu pasirašė pirm. VI. 
Paulauskus ir ižd. d. Versiackls.

Lietuvių Frekybos Bendrovės skolos reikale Centro Val
dyta būto padarius nutarimą gauti uChatte! mortgage,’r bet 
naujas Baikalu Vedėja* surado galimybių kitaip susitarti ir 
apie tai išgirsite iŠ Reikalų Vedėjo raporto.

Buvo užėjus liga spaustuvės mašinoms lūžti. Viena visai 
aūlfižo ir bisnio vedėjas ją pardavė už “junk.“ Bet ta ma- atmesti. 

•Žinos fiegrilirna spausdinti sįHiudos darbų, t’, valdyba nutarė 
pirkti kitą, kad ir vartotą “Cylinder’* presą. Toks presas 1 
buto nupirkta*. Kiek užmokėta sužinosite iš biznio vedėja 
raporto, ■ ■

Surengta koncertas ir teatras Darbininko” naudai.
1 Kiek gauta pelno matysite apyskaitose. Daug imsidartavo 

Šiame reikale kun* F. Virmauskas.
itcikftlų vedėju buvo paaąmdyfa* p. K Vęneius, Į redak-

• cijos narius primtas ^uorgš LauČka. Partarasis važinėjo su 
prakalbomis Mass.,tConn. Įf Notv Vork ir New Jerscy. I’ą- 
sekniės buvo neblogos.

Kuomet biznio vedėjas savo raporte pateižkęs^kad dar- 
HiiinkaĮ Žinodami, kid ta centro valdybos negali ntloisti 
darbininkų iš darbo, jarti-darę obstrukcijų. Tai valdyta da
vė pilną teisę p. K. Velžiui, kad jh vestų biznį sulig geriau- 
Mo supratimo Vienį mėnesi ir po to išduotų apyskaitą iš aavu 
darbų, v ’

Tuo molu atteiria^ virtia* spausluvėM dgrblhinta* Gauta 
iš pirmom kimsta Nktindas, tat paaiškėjus dėt ko minėtas dar- 
hhitakM itleMas — Cėnlrit tšWta tagriČjt# tampo* uknudo 
patertkinti.

Kad mmmžltitt admtamtraeW ftlaidaa t?, valdyta priėjo 
prie išvados, kad pž VcnČiua ar p-l« Dusovičilitė turi

r
f ■

.Urf

t

Bis piknikas bus vienlis Iš gMiOiij. Jttiufe 
shnr daiig įvMtuihų. Kis lenktynių tsoii it ptal ; 
tai; aukštos ir truttipita moterys* Virvės tratįkitt» 
tliftgMš iTafttai sti IVntetbiiry.

Ktimšriuosis IiUitf<ihl,<j ir kitų Vietų čęiūpioftM 
Biis 100 yatdų įjOglUta kuriame dalyvaiis motėtyftr 
ir merginos.

Laimėjusiems bus teikiamos dovanos, Bus dtiočUk į 
ittos do Valios ir M koktūs. Bus skubių VKjglij Um 
gėrimų, Visoms linkrinybįms grės geriausia otke£ 
tras.

Visi kviečiami atsilankyti. Jftihgrtj ritmigUaiemf.

Visus šinlitigai kvicfift

BejtūHimdtf ot AgHctit- 
tiiiT and Ahirkets—80 Cmter 
SU NeW York City* P-tiak 
G. G. G. Royce yfu Ūitafcto- 
ritrini to tilitfro. /

lt uulig direktoriaus pta- 
nešindi inafotne, kad, ktio- 
met fidfiūtta MtHptasi prie 

Yotko ofiso dėt patari
mų; ir pageltos, Biuras pil
imi ištytlfiejii vipf/ 
pininaūsm sužhioj ar jis ^rt- 
11 litikainai vrtdi ūkį Ntar 
Voiko Valstijoj; jdgtl žtrto- 
gūs fiiikrtiiins, fdt kokioje? 

^mutiibystūs šakoje, foigu 
iuhOiatidiL New York Of- ninkavinnt ?<e< Yorko yūls- 
My'ĮjĮfeii^arrife

vedėjas ktm. F. JttSkaifis SU MpoftU. Kttfi. JuškMttfe pftMėbi, < 
kad jam nederėtų čia savo raportą pristatyti, nes jį Seimas 
berinkęs; tariaus mielu noru fmttaka Seimo reikalavimą pa- 1 
tenkinti it tuojaus pa tiekia bizniu apyvartos kkaitlihes.

Gerb. Reikalų Vedėjus m rašto perskaitęs smtilkmeningas ; 
biznio finansines apyskaitas, d«r žodžiu paaiškina savo už
duočių komplįkięiiuS įstebėdamas, kad daug nemalonumų 
tenka f tirėti su skolininknis. Daugelis skolingų “Darbi
ninkui*’ už spaudos darbus ir skelbimus, tat vilkina su afsL 
lyginimu. iMąs pMabgų skolas sUkolektUoti ir kai kurio 

:jfe senesnių skolininkų jAtt ritsilygiiię. Teftką nemaža padir
bėti geresniam patvarkymui fiWfidnių rekordų, sisfematin- 
gesniuni knygų vedimui. Pasidžiaugia, kad administracijos' 
leikalni įeina į pagoitftftfji&ą tvaiką ir kad finansinis stovis 
taipgi, gerėja. Kviečia visus uolesniam darbui ir koperaci* 
jai. ’ *

Roikulų Vedėjo raportą setai gausos aplodismentai.
J. P. Mačiulis skaito iš 8he»mnd<mh, Pa; Uririųrtą Svoiki- 

nlnio telegramų:
“Grettmgaittviberi^iibrtfrt ttastiėeo* of otfettution. 

tant cabli of gymptifty to Tta Moly Fattar gi lity ridens*. 
— Bev. J. A, Karaliui.“

Sveikinimits primfas karštais delnų plojimais ir telegra
ma perduota Sveikinimą komisijai,

Seiman atsilanko, tam. X Simonaitis, Flrimbeth’o lietuvių 
klebonas ir kun. Paulnkas.

Stdmų sveikini! kun. -T. ShnonaitR 
Ktmtrdi<KWtajof >n|arttiL

BapbHimjn p. IX BkmrKnČ, kurt pažymi, kšū visos ahtau- 
tos buvo patikrintos ir kftd'v’jfelas Irtivo tada tvarkoje1: ra- 
portuąse viskas esą pažymttg tehtagai, sulig (knitro rekor
dų. Pastebi, kad*K. Venčius buvęs samdytim 2 mėn., bei jo 
atluklįmta užsitęsęs.«Kun. ^uštaltm puikini vedąs Adhntah-

■ tračijos rvitalus. ’ - J - \
Kitas Kontrolės Komisijos nary^ p. K. Vencius savo rg- 

portų jirhhmto rastu.
T, Kneižys siūlo, kad Litenūmvs Konririjog raportai-bflfų 

iriitatayii trečioj serijoj* tas antrąją seriją jau metas taigti. 
IMltymas priimtas.

ilaMfetitM

Mtmtaii kttaliija tafrirt^M W Setam da!n*ujk at* 
totai mO apskričių:"Statita AtafBJta ir C’mmrttieiif ir 1S 
kuoM Vita movų :i3 ir 8 sM-M kuriems mrfelkf gatai’h*

h joj girti apsilbi^iiifi 
žmogus turi pafyrimo iF 

riMttitilUkViYMt*, 
tųfi iiftėirtiiini f/Hilgųj 
ti ftfcį, titiifta tčflfcia viiį
lirttų pagelių pakirhikti 
g<ehitt«į ūkį. teigti 
iudiflkSttift^ jdttf jttt

šio bitiro yfi | 
taftai, tad thrtttata |L 
gtite gaūtų ŪtfcMft-

Vj«oa ŽPindirbiikod 
g<>8, niokykk>8, kolegijoj 

ktotys Ttaįl 
iit ūtutdiilgų bittfO tekį ’ 

i
teMam®M9dirtaA9Kstaa

<fihiin» i’isti'hir«tst#wj mitintai srtiirfttMttattt ijbMMfc-

/•

/ krirtriri . *
HvHUb *•
Ivm*: “tartHK Kotam M <^tata^Mtaw

< ■

*■tri , t irtirrr ?Ntiaa«M^sjggSsg=ass^8ae 

traukti. Ifeikalbėjus nutarta p. Veučių palikti it jam Ūttoti 
teisę paleisti tą, kuris ar kuri nereikalingas ar netinkama/ 
P-lę DusęvičiŪtę paleidus, iš pirmos kuopos vėl susilaukta 
delegacijos. Bet valdyba pasiliko prie savo pirmojo nutari
mo, kad paleisti darbininkai turi teisę apeliuoti į Centro 
Valdybą*

Atsižiūrint į bedarbę — sumažintos namo nuomos.
Pirmoje. kuopoje buvo kilę nesuripratimųį kuriitos iš* 

spręsti buvo pavesta Dvasios Vaciui.
Balandžio 8 d. susirinkime p. Vencius pranešė, kad jis 

pasitraukiąs Ik Reikalų Vedėjo vietos. Valdyba pavedė Li- 
terątinei Komisijai surasti kitą žmogų užimti tą vietą. Toks 
žmogus surastas. Juo yra kun. F* Juškaitis. PastarasiM už
ėmė vietą nuo balandžio .15 d.

Atrišmikmmi į kuopas, kad išpildytų kvotas buvo organe, 
o į apekriČius kreiptasi laiškais, bet kol kas tik stkanrios 
kuopos savo kvotų išpildė: Norvoodo, Nnshua, Caiubridge, 
So. Bostono ir Lovvell.

1 Tarybos sudarymo projektą, jeigu Seimas norėsi išgirsti. 
Ims galima patiekti* taip pat ir Kh-eikierių ir Bedarbių

1 fondo projektas bus perskaitytas ir Seimas galės priimti ar

Tai toksi mano raportas, Dirbau kiek galėjau ir kaip 
mokėjau. * '

Fiačhttt savo raįxafą p. Knėižya paaiškinu Žodžiu, pažy- 
mėdnmas. kad su Federacija mokesni klanslmū dar galuti
nai iK'Starifarta, bet trumpoj ateity tas reikalas būsiąs gilti* 
tinai ir getai sutvarkytas.

Seiman atsilanko Muti. Kinta iŠ Kli^abeth; N. X '
Kalta Meiftm vedėjas kun. j. šrtigždyft, pažymėdamas, 

kad valdyHoa Ūždavbiini buvo sunktis ir kad valdyba dirbo 
feitlig geniausių norų ir yaduojantis organizacijos gerove. Fa- 
tarta Sclmb italyytetaą vėttgtf arinonMkttaų, darant paklausk 
rnhs ar ĮvcTtlMt vėlybos raportus, tatedą toliau posėdi 
vėsti imv<įtaW^M F* Tbl6hiiČluL .

‘ 5. Iždininkių ji. ši. Vėfritakta g»Žytai/kmt savo pareigas 
^jęamįŽihiįvitaC ditajęa ftaansintų įplaukų ir tšlaklų rekordą 

ir pridejęa daug paaUventimo orgnniwij<m reikulains. Ga- 
tap patitkhi fc’pyrimtaį.

Atsilanko Seiman kun. Sttakatakits, TmtfolL Masa. ktrim* 
ima ir 'kdftį 4bftWbftlis, " Mtat ktatafta^ kiltie am |
tikti ganriak atabdhmentžta' v ' k* ■.**>;

i Seimą taėlfiSt ktui. Stralaūkkta, kun. -f. Kinta Ir ktm.
[Juškalth. f * *
• 6. taktkėiamta HDtabmtafcn - ’ Admiufetrarijoa trikalų

drūtos tadų x
1*. Kneiiys siftlo, tad ateity atstovą pabudymai ta d 

stos vado parašo nebdtų suderinti su LD&. tvarka. SmUgl 
prideda pastabą, kad skelbiant seimą Centro valdyta 
ndntijjkuopoita kad atstovai turėtų mandatu* su pdnafe ta 
Badymais. Priimtą.

Centro hišt. ainio F?eimo aMtroa dienos ryto užpirkti ta; 
Mišias už mirusius WS. .n*riks. Pžriftlyinas priimama* Ji 
nutarta stftnrinkti į bažnyčią vai. ryte išklausyti ta 
Mišių po kurių fuojaus svetainėje pradėti trečią pooėdj.

Tttomi Imigiamas antras įfosediš 6:15 vai, vakare mt 
dar ktfrią veda knn. Ig. Kelmeli*.

ftitntufjf - 4aWm Antra (HeMb Mflffoa W,- IMI
Antrosios Seimo dienos darbas prasidenk vai. t 

šv. Jm gkr liHfttfų tariipIM tatfiyčioje su ta. MWtatte, kiu 
t la* Mtfiatato kufr. i štagždys ttŽ fnirtirit* tM taria®.

trata >Wdia

Seimo l’irmlnitrkas kun. d. švagždys itiŪiro trtęių;
10 vai. ryto, pakvleselnmas kun. K. faktinį takaltati tad 

Sveikina Seimą folegramtatfe; A, S. Vaifkfta lt V.
šas iš Dnyton. Ūkta ir J B. talįlhlta, DKKSA. MM 
DaiŠknis: K. J. Xtašinska«/ Fed. sekrctofinS, B. Jikirth, f 
tjųjų Blaivininkų NaųjtM Anglijos aptar. raštinlnka*.

gaižiu nm^irdžial Setaą sveikina vietta klebonai 
kutu X. Pakalnis, kurfef natraukė Mtb atoMogąl, M1 
vauti seime ir pasidnrbuot i darbininkų labai.

hiteratfoČK Komirijoa nariai: kum J. Brikftta*, km 8U 
knuskas ir kun. Juškaitė patiekta ŠktatnMvn raportam

Sek* atstovų paklsarimai aąryžy išdarių C valdyMa 
rių raportų ir disknaljoa apie raportų priėmimą. Ptal 
mm duoda* ir dkknrijMo dalyvauja ,* A. Kaunietis, 
Vmmyą, Tamnlttlnat, Mačiulis ir kt (ll Cf tridytaa ai 
Paulmihkas, Vemiavkas ir Kneįlys atsako į pakUaritaf 
imtiekin reiknlautns ^aritlyinai baigti
sljtaierifLta^taMrtlta tlWta|ht ųgtatame

Inerimas. kad C valdytas rapdrttri fHMH Mt taftą 
įtikimu. Kita* įnešima*, kąd raportą* priart! ba pa 
ir ta pagyrimo. BWąojant Ir pertalsnojant raportai 
siityr anf rojo Jnriltan.
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- HARTFORD, Cona. — Turimi 
M« pranaštl, kad jau ariinari 
SUR, Conn. apskrities milžiniška* 
fataiką*» kuri* įvyk* rugpiftčio 23 
į Lietuvių Rąryžfo parite, Gira* 
butary, Conn, St, 24. Šalia upė* 
kaupta
k jfe* kviečiame ‘vtou* lietuviu* 
wyrauti Šiame šauniame išvažlą- 
%hue. Būtų malonu, kad daly vau- 

kaimyninių valstijų —- X Y., 
J,, Mara, te kitur, LDR. Cen- 

jr» štabą* šiame išvažiavime bu* 
Irgi atstovaujamas.
u Conn. apskritie* valdylia te ko* 
gdrija deda visas pastangas grą* 

Jtatatoi svečius priimti. Bus įdo- 
yml programa.

Darbininkai pus darbininkus, o 
taąferionalai paremkite ^darbiniu-

Parka* st«idwys 12 v»L dieną.

R*ngfa»o n*ryi

; DETKHT, BICH,
į Liūdnas «t«itikimas sujaudino 

:;H*ą Detroito lietuvių koloniją.
J Ltepra 30 dieną, 4-tą valandą 
įyte atsiskyrė su Šiuo pasauliu pa- 

jta»^g* motina, žmona te katuli- 
Ijli Jtev* Bakšaitienė (Viltrakiū- 

51 metų amžiaus, pasirgti* 6 
itllfenas po sunkios operacijos, 
į Velionė kilu* iš Lietuvos, Nau- 
įjBŠračio parapijos, Viltrakių kai- 

Paliko didžiame nuliūdime 
vaikeliu*, brolį te seserį Lie- 
te du broliu Amerikoje.

A. a. Jieva buvo visų mylima, 
įAurbštį moteris. Išaugino tris vai- 

«Ūnų Praną, dukteris — 
■forite ~~ Žymią solistę ir Seserį M. 
KtaraBną, kuri jau dešimti metai 

Urnaaja Dievui būdama šr.
vtew*rie. JtaHtU* 

■Mjh metu* kartu mokino te v«r- 
■tatatekavo Sv. Petro ir Povilo 

Bterairifoi Grand Rapid*, Mich. 
t Kaip žmogus gyvena, taip ir 
Rriržta. Puikiausias pavyzdys a. *; 
■tiara. Gražiai gyveno, gražiai mi- 
Kf te gražiai palaidota. Paskutinėj 
Mrateudoje meldėsi klebonas ku

rigaa J. čižaunkra te Šeimyną- 
lė, kol jųjų branąiauate, ištarus žo
džius **0 Dkve,” tyliai užmarkš 
aki* metamą.

Laidotuvfa jškil*faąia*rio«, ■ 
Nora tai tavo pirmadienfe, bet 
žmonių pUnmtėte bažnyčia prhi- ’ 
grūdo, ;

Buvo atlaikytos trejos Kišto*, 
kuria* teikė kkb. kun. J. Cižaus- 
kra b svečiai kun, Mtavteiua, Iv, 
dMro parap,, Di-lray, kun. Lipkte, 
šv. Petro te Povilo patap., Grand 
Rapidk, Meh., kurte taip-gi parakė 
labai graudingą pamokslą kuria* 
me irgi parakė, kad velionė buvo 
pavyzdingą krikščionė lietuvė mes- 
teta.

Kfeb. kun. J. Čižauskra irgi pa* 
rakė norą trumpą, bet jaudinantį 
pamokslą. • ■ _ .

Laike šv. Mišių m u??. JonraT’i- 
žauskra pagiedojo liūdną 
taip širdingai, kad kiekvienam a- 
žaros per reidus riedėjo, Jam 
smuiku akompanavo J. Btanąvi- 
čiwi.

fiv. Mišių už velionę buvo suau
kota 36, Argi tai ne Dievo didžiau
sia malonė?

Į kapine® lydėjo 86 automobi
liai

Velionė priklausė prie Lietuvos 
Dukterų dr-jos, Apaštalystės Mal
dos ir S. D. R. K. A. 171 kp. Kiek
viena draugi ja prteidėjo prie pa> 
kutinio patarnavimo.

Nuliūdusioms, vyrui, vaikeliam* 
te giminėms reiškiama širdinga 
užuojauta, o a. a. dievai — Vieš
patie suteik amžinąją ramybę ir 
linksmybę.

Pažįstamų prašoma atminti savo’ 
draugąmaldooo.

NriKrira

l# trijų dienų, antradie
nį, rugpiiičio 18 d. 4h30 vai, 
lyte, Ko. 5th ir HaVemeyer 
SU, Bmoklyn, N. T. Lietu
vos Vyčių visuotinas seimas 
prasidPa iškilmingomis šv. 
: ližiomi* ir pamoktam Apie

galėjo ir negali nei kąra kapmj* 
ytetw padovanoti, ne* to* kapinh 
ne kutu Kazėno, a šv. Kazimtem 
IL K. ImžnyČte# nuosavybė ir tik 
m v minkai tegali kam uofm ten vie
tą padovanoti bei parduoti Pakol 
kaa, kapiniu ofise, jokią žinių nė
ra apto sekinu dovanotą vietą iv, 
Kazimtern g, K. Bažnyčios kapi- 
alse,

Prie progo* noriu priminti, kad 
ne tik aš svetimos nuosavybė# ne
galėjau seserims padovanoti, bet 
net neturėjau laimė* parinkti rara-

vfetoalv. Kazimiero R. K Bažny
čios kapinėse —-jo* pačio* pasirin
ko ten, kur jo* norėjo.

MM, MAS.
kolonijos draugijos ir kuo

pos dažnai rengia piknikus,, ku
riuose dalyvauja visas mūsų jau* 
nimas. . ’ ■

Kitas mūsų draugijų gražus P«- 
vyzdys, tai priklausymas Federa
cijai. .<00 draugijos parodo tikrą 
katalikišką susipratimą.

Bet gražiausi ir kilniausi darbą 
dirba Žte. Jurgio R. K. parapija, 
kuri per šešioliką savo gyvavimo 
metų, gerai vedama buvusių Dva
sios vadų klebonų, pakėlė lietuvių 
vardą, kad net ir kitataučiai gėri
si

Naujas klebonas kun, B, P. Knei- 
žis per tuos du mėnesiu parodė 
rūpestingumą ir pasišventimą pa
rapiją sustiprinti dvasiniai ir me
džiaginiai.

Vasaros metu subraukė visus pa
rapijos vaikučius į riokyklą te 
juos mokė lietuvių kalbos, rašyti 
ir skaityti.

BažnyiČoje padaryta labai daug 
pagražinimų, kaip tai: numalovo- 
ta sėdynės, atnaujinta stacijos, 
kad net malonu žiūrėti.

_____ _ ___ ___ i Parapijonys klebono darbus la- 
Kzėuse me! Kun. Kazėnas ne- bai aukštai įvertina te prašo Visa

HTTSBURGH, PA.
; ‘‘Darbininko” No. 58 H Pitte- 
liurąho aprašyme a. a. Serar* J 
Brigitos laidotuvių, šv. Pranei 
kai* vienuolyne, tarp kitko pri
metama man negalima* dalykas 
būtent, kaH “mūsų seselę pirmuti
ne pradėję eilę kapinėse, naujoje 
vietoje, karią padovanojo

f Referato turinys ir referento iškalbingumas darš gra- 
Mras te ūpą keliančio įspūdžio. Dėl to referentui pabaigus, 
■yvferatas priimtas atsistojimu te gausiais plojimais.
E Vafeiouskas, kun. Strakauskas ir kiti dalyvauja digkusi- 
5 jose te reiškia pageidavimo, kad referatas būtų atspausdin- 
k$* brošiūrėlėse su platesniais paaiškinimais “Rcrum Nova- 
Įįmfti” minties, paskleidimui visuomenės tarpe. Pavesta Rc- 
jįgriineljų komisijai šiuo reikalu pagaminti atatinkamą rozo- 
įlteeiję, imant domėn pareikštus pageidavimus.
K Seimo Pirmininkas kun. šragžtlys reiškia padėkos rofe* 
jjjentui kun. J. Balkūnui u£ gražų referatą, ir skaito kitą pnte 
Rkte^paruoŠtą referatij, kttrj parašė te Seimui prisiuntė gerb. 
yren. Urbonavičius.
pį .Siame referate gyvai apibudinama LDS. reikalai, nušvie- 
jritema katalikų pasaulėžiūra te uždaviniai. Išrodo socialistų 
|5r komunistų netikslumus ir jų varomos propagandos pra- 
Sraižtingumą, pažymint, kad liedieviškoji materializmo pasau- 
plBūra nesugeba išrišti darlio klausimo. Nurodo, kad mato- 

kteJizmas'nėra vienatinis žmonių veikimo tikslas, kad i žmo- 
btdų istorija ioina Dievas, tikėjimas te iš tikėjimo plaukianti 
Kiorov?. kad LD& stovi ant gero pagrindo ir tiki j darbiniu* 
|hkų anšviota, plaukiančią iŠ geru katalikišku knygų te lai- 
ĮB$ąŠ?iij. Galop ragina, Gerk. Referentas, daugiau 'domėtis 
Maunfcno ir moksleiviu organizavimo klausimu te kviečia vi- 
Fwt daugiau dirbti išugdymui LDS. organizacijos į stinrfa 
■fcrtsifkn naiėgą.
B Seimo dalyviai atsistoRmn paverkė Referentą te gausiais 
■ų^ndtemontate išreiškė padėką už narciklUaB mintis. . 
K**Wv*an Arensite** Diwelč sveikina Seimą te patiekia pa- 

•mėtelmtil T>DR nreonteactlos.
K Povilą baigiamas 1:30 vai. no plot su maldą, kuria at* 
Malta kun. DiyvclČ.

g KrivfrUiParidfc
E{ Seimo Pirm. kun. J, švngŽdys pradeda ketvirtą posėdį att 
Bbarida 2:3ŪA’gl. po ptet.

10:30 yni. ryte viuuofin** 
•eirnas bu* ^kilmingai ati

daryta* sveikinimai* ir kai- 
bomi& Seimo atidaryme ti- 
kime* turėti koumilų P. Ž<- 
deikį arba vW-koti*ulą P. 
Itaužvardj. Taipogi ir daug 
kitu aveFiy.

7?e«ftari

? Laikui riitnunpejua visa 
4l-t im Vytauto kuopa su sei
mo rengimo jtomimja prie- 
Šakyje dirba, kaip skruzdės 
dioiių ir naktį

Kaip ir tyčia, Siu vasarų 
pamtaikF tuk daug kliftFiij 
ir sunkumų iio geimo rengi
mui. Didžiausi sunkumu su
dari* netekimu# Apreižkimo 
KhV.|^ 
po pavcmta į bažnyčių lai* 
kinai, nes bažnyčioje--yra dtv 

! romą <taug patauynnp
Tokiu bildu 41-ma kuopa 

buvo priverria paskirti svi
rnui savo kambarius, po pu- 
rupijos mokykla. Bet, kaip 
ctabar atrodo, čia bus viskas 
gražiai išpuošta ir išgražin
ta, ir bus daug patogiau sei- 
inuoti, ne kaip svetainėje.

Teatrui kun. C, F; Banio
nis išgavo Transfigutatibh 
svetainę veltui, už kų jam 
41-ma kuopa yra labai dė
kinga.

Seimo rengimo komisija, 
kuri susideda iš kuM. X A-

—‘■nai n m iimiim—rararari**' m i i|i iiBrarauriPU^^''^^  ̂■>

LDS. Kuopa-SramddUai

A. (irigaMaua ir M» Va~| * ' ' ? .■ /. , x r
pJgųgkftitaB riengitoi gftnti 

vietų vakarienei iršokmm* IM » ta lįtaMMraii tyjta
laive, M, ne^nnt Imvii tuo farapra ąurita^te  ̂btaktadM norite 4/7 Ad y*L

taikli u<*te, Imvo priversti Į ąąara raškyki* kmutary, Oara Įvikium, šutyki** kambary. Atri- 
pagitenkinti Klaupiau* avf*|«xB A** Atriktt* viri. TaMytaĮktai gmi^Hsparairtatajjsta** 

taiiir, kur ir bu* takiai fr| 

vakarienė taikoma. ■^i$* ■ PA. ,
Komiui ja iifaiiuntiHljft lni*-| *»«V 40^*mtateHMi >■

kita gubernatoriui T, Rooae-IJ'. Įvyks rūpėjo AA. tnaj po aumra,
veltui, nmyor’ui »I X Walk* T , , . * S fe

oriui ir k.f kurių 
gauti pn«v(‘ikiniinfti. |m* druufru* pikta/U. •<;.// ILlmrarita

Kvietiniai ym taiųata vi*|
Įriti duritaa

galio jam svritatra ir ilgų metų 
su mumis dartaita .

PasiŠventrata; moterys p. p. V. 
PaznioJden^ M. Červokfenė ir M. 
Bartuiienė mmmm* te įvykdė gražų 
darbą, Mttaąt/ karink o $118.00 
bažnytiniam* ritama nupirkti.

Garbė pariteentusioms. mote

rims.
Lietuvių vedamą kiek trukdo 

bedarbė. Bet gal Dievas padės ir 
tą kliūtį nugalėti,

Vtatetis

„ j 1 ■ t-'.boi |lm».«u.iw

giema apylinkių■'"kiinigantf * M x . .

dalyvauti aeimo atidarymo 
ir
IMlH llglhniK. 11 V,l.p»^irt^ b*hvtta<j «nrrtaĮ. ltaWXvMU»MiK* «MaM.

Per pereito ketvirtadienio Į mj, Ma CKmu 8t' "įĮm Iratot*: '0WW, ■aa»>vw
mėiMMinj augirinkinų tovoĮfĮ*^ «y*tt- fR^***1* ******

išrinkta visos parengimams!**” duoklra. ___ VuMybąĮprirrayli ptawr*rg*w**rijo*.

komteijo^ kurios Jau visaj ■■* f/' ’• •

savaite dirba gavo nustatytų. WG®f*W» » 
<Iari» nuoSdaiiMM Vv^iti |’*gS^****V«‘***
jdartMj, piw«<minoą -a d <j30 ,į. npljai .m
kanilNU-nte ir HVefamea. Vai-L* jųnjfa* Amt*, mtmUmIvw “*!><**lptMH. jm 
dmtojai tisų operete ‘*Coft»i-L2^

Hum Faeultati8,,:moka jattUtk•' ■•. .•Į • •.■ ■ ■.•“•, 
kaip poterius ir via dar IM^toSžltmbia.

LiefttvoR Vyeiil X Y UŽrt&tŽtfSŽibeIw“**Sįm>Sk. 
LietuvoR vynų x. ir ^riųątriv**tfprirtaytfpd*»ft^

N. X apskritis ir tada dmig| l’wigio« 0F**n*‘**^*’ ./Į Kriąfaii ąįfe dtamuti te
pagalbos, dalyvaudami sei-| TiT^|uŽrimokMi mlMriara mėkratto te
mb pafengiinoose. “*~<JI“

Atstovų tikimasi tnrūtiĮ 
seimo laiku netoli Šimto, o 
gal ir daugiau. Visi jie bus 
aprūpinti 41-os kuopos nak* 
ęyn&nis.

Iš Chicago’s žada būti per 
dešimt atstovų, iš CIeveland,

O. penki, iš Wisconsin 3 ir 

f‘ Taigi, kaip dabar.at^ą|!!**!**lrtg,>»į 1 ■■ »i» 

tai šis seimas turėtų būiji pa
sekmingas.

MEŠKINĄ
PRANAS LUKASKVIOIUS, jgnr.

E. SevtMith St, So. Boston ieHpp roto 
brolio Kaatnnto LokiZerlėla** gyvena* 
Mo rantą* apie Scnntoa, ra, Arim 
Jis pntA ar kaa apie ji Mino, maJooMdt 
pranerti.

ttOMIAMūS
Offfeiki ąwhu M«a pmMmn 
•M* P*M* ir yopfor* p4*ta M** 
HtMF. >• t*, M >wit1wwąiy »ri>ri 
U vW Ir Irako. Orinftfe atra*> 
W®ĮO0t. * *•**■»* '*

e

CHAIIItNl :
.ALDTTVV1I

J

: dmahi..

V»My*»

' • Rugrijo. »-4 vai vafrfe 

mtaratal*

v»late< AtHĮttt, tfct Tlrr» ]m«a

sinių knygų ir visų darbų reviziją ir patiekia savo raportą 
Centro valdybos Kusirinkimuose ir Seimui. Taip pat pa*1^’ 
rina ir pasirašo iždininko, sekretoriaus ir reikalų vedėjo fi* 
nansinra apyskaitas,—Priimtai *

3, Centro Valdybos posėdžiai. Centro raštininkas, kvie
čiant narius į Centro posėdį, praneša posėdžio dienotvarkę. 
Visų Centro valdybos narių balau dauguma reikalauja daly* 
ką nuspręsti.—Priimt*.

A. Kneižys pastebi, kad Konstitucijos paragrafuose 19 te 
20, kur kalbama apie sekretoriau* pareigas yra atsikartoji
mų. Nutarta pavesti C. valdytai šiuo* paragrafu* perreda
guoti ir subendrinti.

4. Laikraščio paįvairinimo klausimu priimta sekanti re
zoliucija : .

LDS. XVI Seimas, peržiūrėjęs kuopų įnešimus “ Darbi
ninko” reikalu, prašo gerb, redaktorių dėti pastangas įvesti 
šiuos paįvairinimus:

a) kas mėnesį paskelbti LDS. kuopų kroniką;
b) dažniausia rūpintis rjnkti žinias iš darbininkų gyveni

mo pasaulyje;
c) kviesti moteris rašyti į Motorų Rkyrių, kurį bandyti 

įreguliarinti;
<D jaunimą informuoti lietuvių sporto Žiniomis:
o) kviesti Bėdą Anufrą vėl vesti įhitnimo Darželį.
Be to, yra pageidaujama, kad ,*Darbininkas” reguliaria! 

išeitų du kartu savaitėje, nežiūrint ar būtų švenčių ravaitėja 
ar tie. Organo nusistatymas kovoti ui Katalikų Akeljos lais
vę Lietuvoje yra pilnai nžfctetemaa

Įnešimų komirijoa vardu referuoja kun. J. Balkftnas.
i ,1. Konstitucijos paragrafui 36 pataiso* atmetamos. Vic- 
bąj patatey, tat JnŠkaičio jnrilmu nutarta sukurti LDK, 
tarybą iŠ 3 asmenų, kuriu** išrenka Seimas. Taryta koope- 
tara su Contm te gelbės apricriėių vriMmni.
[ 1 Taragrątes 24- KoatrolB Kpriiaijra natai 4 kartus į 
įgtfci* padaro iždininko, aekrt-totaus te rtikaūį vedėjo finin-

Bendri įnešimai ir rezoliucijos primtos sekamai:
5. LDR. organizaciją užregistruoti te kitoje dar nejrcgte 

tritotosc valstijose.
6. Kaip pernai taip te šiemet Centro Valdyba prašomą

l>asirfi|6nti nors karią motuose kuopoms kalbėtoją vajau* 
reikalam*. . * * •

71 Laimnce. Mas*, pakvietimą laikyti Seimą 1932 
m. paimamo su Širdinga padėka.

8, LDR. XVI Rrimra auptratainas Vilniaus vaduotai rta 
kalą ir svarbą, ragina kuopą* Vtlnteu* vaduota Idėją remti.

9. LDR, XH Rohno dalyriai dikuirfasi Tėvų Marijoną 
pąirtangomis ikiirti Lietuvių BernriČin Kbtegite rvtnoae. Rri- 
mas rkirinš LDS. narius, rtookiai* bftdafc-reurtHtmtttte t*u-

* tOS židinį. ą g iullią

10. LDS. XVI Seimas reiškia gilią pagarbą ir širdingą pa* 
(teką gerk. kun. K. Urbonavičiui už jo neįkainuojamą darbą 
LD& organizacijai ir “Darbininkui.”

11. Prezidiumas yrą prašomas ^reikšti užuojautą §v. T&' 
vui ir katalikų visuomenei Lietuvoje per Arkivyskupą Skvi
recką, kovo|o už Katalikų Akeiją; be to — pasveikinti rietą* 
.Vyskupą, ^Un. TaŠkūną ir kun. F. Kemčšį.

Rezoliucijų komisija skelbia, kad įnešimai jau baigti.
12. Nutarta kun. J. Bąlkūno referatą atspausdinti brošiū

roje ir išplatinti darbininkų tarpe, Išreikšta pageidavimu 
kad rel''tentas svarbesnius punktus teiktųsi plačiau iŠdisty- 
H brošiūroje. - ' '

13. Įnešta aptarti reikalingumą agentų prirašin?jimui na
rių ir platinimui laikraščio “Darbininko?* Kun. Kelmeliui 
pasiūlius, kad kuopose vwi nariai Imtų daugiau veikti ir tuo 
būdu pavaduotų agentus, palikta kuopoms šiuo reikalu rū- 
ritttisk

14. Mnatisams pagerinti sumanymas užgirtas ir pavesta 
Centro valdybai pagaminti projektą ir sumanviąą įvykdintt

t C. Valdybos fUnktaaa*
’ Kun. SvagŽdys siūlo C. Valdybą rinktį sekamu slaptu 

balsavimu: kiekvienas delegatas slaptai balsuoja už kandi* 
datų*. Trys, daugiausiai gavą biM bus kandidatai iš kurių 
tokiu pat b&du bwf išrenkamas pirmininkas ir 11. Farifiįr* 
mas priimamas ir slaptai nominuojant kandidatais į ptari- 
ninku* patenka Šie: kun. SvagŠdya, Smilgfc ir Vairiąitaka& 
Pratarasis atsisako. Balsuojama iŠ dviejų,

Balsavimo pasek’mfc: jį, gmilgte gauna 17 balsų, o kun. X 
Žvagldya 16. Tuo būdu Centro Pirmininku Įteka išrinktu p. 
X Smflgfe,' ; ’ ■ .• ž'-

Vfce-pirm. kandidatūras gauna: SiaurlehČ, Kudirka te 
Jackcvieius. BalimojaVt daugiausia bakų gauna p. Ona Siaa- 
rteite ir tuo būdu tampa išrinkta Centro Vfce-P|rintrtMke.

Sekretoriaus kandidatūras gauna: #L B. Laučka, JL F. 
KnciŽvn ir V* Tamoliftnra. Knclžlul atateaktua, batenojaiM 
iŠ dviejų kandidatę

Balsavimo paaekmfte reik vtenbalaiat trinkta* Oąair* 
sekretorfom Juoras B. Laučka,

Į Jždhihta nomlnaeltes gaunai Vak&nakas, Am.lh*|ri- 
dys. Tanmllfiuns. Balsuojant daugiausia bateų ganu* A. Vai* 
siaUakaz ir tuo būdu išrinktas Centro Iždininku.

Kontrolę* Kum Wten viriu batatfa u fitetektt t Vhmri Ta* 
moUūnas. .Twan Jaekevtelna te Antanai Kaunieti*

LHeratlaš Komisija vienb*Wai rifcfcta teavmihįL ffc

į' rezignavusiojo tam 
išrenkama* tan.‘ Ki’lįluįlnąį '* ‘

‘ Tarybon ižtenlcą|ra:'kun7 
.K Y?; tam Jųora*^*rk|itet 
nas "Juras, įį

Pastaba : AtmtĮkime 
mtetųr Č vąldybįi dtKk 
narį B dvasiškių -tarpo;

SehntnL
wdb, M'Sriro’ <WnW ĮmteĄfe iįįŽrtiĮiltjr
aplodismentaia ' * ' „ , ; *»♦>.* -

Gerb. DauŠvardis nuoširdžiai sveikini gę^ą ir ,gr*B&4* 
tręrtina atstovų pataventįaią ląl^JMp^ebįkta ly
giai 7 metai tam atgal j*m tekę dirbti prie ^^Itabitaikp” 
te LDS- Centro. Tačiau liktas* jaut atarą* ipteteti LD& 
darbą te eiti į tą darbą, kurį šiandientater»*tidtalri 
bendrai darbininkams. Ragina vienybėje dirbti dartataAų 
labui ir tėvynė* Lietuvos gerovei (ApfodtaheftalL y .:A'

A. Kneižys kalbą apie kum K Pakatafo p*aid*ri>*Ttaą 
Jtelmo surengime te malonų atstovų priėmimą. . Štarai staL 
stojimu te gausiais plojūnate relikte ptdėhra gerb. ta11* 
kalnini. Reinio Rengimo-komteiM tan/J. Brikūnųi, p. . J* 
Brtindrai te jo vedamam etatui, tari* tetapta prs* 
m*«u programa*. ‘? \ - .**

Seimo Pirmininkas reiškia padikm MmtefakėiiM,'kurio*
I žf* * * ryuve ▼■mes. > r *

Ehmt nrie Seimo nltairoe, prateeiškš pegridavtara, kad 
(Www kas 6 mšwta» tariratu ta*?***
mnriną apyskaitą. Pagridarima* *<idrtra;ta*MrintaU)rfr- 
merato arimo tuo reftąhi nutarta*..
? Kalbą apie radarįdra nutarimu* te įą vyHfotaą TetrauL
|tk Mačiulis te kftl - ’ . /1 * " **

Beta* Vedėto* dėkoto Reta* dalytam* ri rrvą rrikabi 
tvaMvma. Gi Beta* talvtal ■tstaajtau rripta padėta*

m*E ratai • «,virFsw»nwioi na grasą nmw« wwrai*», x
Mww imH). -Ituntį «tkaA« Pr.Jktt-

Mtp.M. ' ■ , *

P, & Rriktlų vHta h* pttMrtra Mari apgr-

-m-<. «a .. ' • * . • . k » » >
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W WNUį tfMMNI tfVO. MW0g VALDTBA 
l'iHNCNlaka**'*' JuiM* t* ĮPrtjtrtrtfruHi,

U4 Tlamort įtark Jta. ttetort, M*W 
VSea^rartHlMkiut-rtMrtM JMtUvin**,

1PB. tfkTtef
Prm, JUfctaMUum ą, H«vHr«,.
» U». JMUiiiiilma —‘j***** inumiei irt, 

irt T*Mpa MU Mattių**, Mmk.
tttetaku — V1wm K*Hte

«T G Mtraet, Ha«U» Baaom, te* 
TrarkdarM — Patru GaMrtitaį

14 Viirtoa «u kkMdl tams, Mm. 
Ifouigijda malti*Marti bum Mm pitiat

MtliūlM klekvfeao jaeortrfo ’4 tal
pa pi«<M, riira|iM MMJ. Mtt *MK 
JHrtMitiĮ ut^ Ha M*rtrtų MaM.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Įlėi***1* ii ii

BCMT^NI MIMtt
te Mto

TinrinK* piritą ptmidHi Gerbiamąja! viauoHM’nei, kad 
iTubflejn^ 25nLFod<‘ra<4j<M Kmifrrotu įvyk* Ho. Itatpiie 
i^įgpiMgiu 34, 3Š frJ#„tt Jiune dmlyyatUM J/M Vy»kni>a« 
Petras Vitmk iiuwinBiai kviceinimt dalyvatttt „ * J ■ e

KongiHaMaraltasekanm:
ž -it<4 B:3(J vai. £yte ižkilmnigm Mista žv.

Peirp bii5?|iJeįQjrw W. 5tti 8t, .|įwtuiL Po MiShj J-
AHdĮiry* vim tris

itlieiHk* ta Hiikoftd Sv< Betto iMdmŽnytiflėj svetainėj, Į 
įotiiMžitfo kviečiami ne tik dvteghMb itet ir svečiai kata* 
likai,, l^Jį 3 $** p’^* *k Vjukupns suteiks
j^iųii»iąĄ*|iįi^r^»w ba^iyuiojs*\ RhkHO1^1 7 
.vat vakare ta numigtas Vjrakuimi imukietas Įm^pijos 
sveUinej/
X Ri^KWip.*^Ąkzį^9^^ Petro Is&iyčfoj 8. vaLiy*. 
įL Po laųi/ąldil ic<nigres9 iMMw4siai." Tų paęiųdiemi, 7:30 
vai .vakaro VycikksittaUuNi pafrijdtini teatrų “Vjdatita

ir vfero uter- 
mo darbu* 

lieku, gerai ir nebrangiai.
JOMA1 1U111
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tekti 106 mywi j ntarių
Mmn
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"BIUE COAL”I

Maža žmonių teturi progos ne- 
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Peckauskaitė.

•Profrttanatar. btsaterial, praartai* 

kat. karia akdbiaal “p^faialatea* ti* 

tai verti ritsHrtejų fetmtes,

m> MiMS

UIT. VTMŲ17-T0* ALi 
OOPOtf MARIŲ

urmu *MUB(wa it 
juuuMiKrnuAt 

tarrtrtM atliek* gmil lt pigiai. 
Kaina vfrtrtda vrtat. UMaHrta aw 
teaMHtfoa. ¥Wa atdara «Hrtw| Ir 
aaktb VMatoačlMM aetaUmrt etae

4Hm Mtialmtftap

Ifa. BhM mm 
TAartrtri*

a. L nroaus
251 W. lrMdwayr tfu,

OOm yatapdM girt U JH M »TO^ 
ld»—fl ir pao «:»-4> ratartUk. 
Seredomla Mo B—12 vat ’ ’
IhiMoMiš ano • Hd < vai i 
KertHtela mw g UdM paL teTO 

/pagal atitarti)

. KSUEMUVOM
Trys kambariai! elektra ir gasas. 
Remia $10.00. HS Gold St., South 
Eoaton/Mass.

TeL Taunfou 853—4-
* (9-30)

‘“•:' tffcte '

VteokliM dmkaMaa irtavu, vatas Ir 
pertaisau. Padarau 4M«ėl ataaky- 
urt. Fatraa Mrtataoai lę ftvttan- 
Kg mieete reikta ntaktf i $25.00, Čia 
tik ui $12.50. Darbu gitraatuoja*

Ofttaa THatteMi Vr.lmvby 1KHT 
MafcTVl. <ta*wr»lty ItftT 

1MM fflMMi L MM 
tf-wwWw^mfB WĮr «winiw

Trt. tetarti*

jbNivns

saki lždabintl. At tai HagrsŽa! į 
’ ♦ • •

Jlugp. 19 d. T vai. vakare ta 
valkų ahortetf stata tarteki- 

ium tafoyt'tate tafcje.

tataUtabri^Ma

-MtaH- MbtaUMtA ' -.iv 
ff"ĮiĮ";'*i ir f! I ,a*IĮiin'iiuiiu

Maging Dtata Haredtek 
American Linį\w8adienį Kvyk*' 
tp bianio reikaUif j Burop<. Kar
tu su juo vata# te # žmona.

DU J. LANUŽIK
LIETUVIS GTDrrOJ44 I* T 

CHIRURGAS
Vkhirio Ligom mirti teta* 
X-M*y. URnt-Vlotetine Aitam te 

Uo PtauKu Ir OdM U*m 
on*o vaLtž—<p.p.s v—ateta.

Dt.av.ctmi
tKMMNLBAJnMTOB 

*1 1 ]M(AWW. I* Btero
Ate Vstatai

Bižo- 
artiems 
širdin*

yiĮIJteM

** 1 *, . f * ’v -> .’ ’4' ,' ^ta '
■^witow.Hnm»iiimww,.iM»>w.Hil.............. .  |
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VERTI PARĖMIMO

JHZKGS MŪRYIU
MMitKitTTAMši >'■

I Mfeegae teeteMS privatel kata

' ............................................

VTETTNĖS MIGSI 
j įž & .* į k *i ’-į'lUP .1-3 ,i4. (

jįaateiteif' H Iiiii1ifiriifimi»i.»il'i»|   i    

•*-«.-* -»-? f--..................S . r*

4f»W.

; dzj^tMldc^ tanygioj Smd^’H1* Kou-
gfete* ptmlžiM fcaig pnpniHtnL ’Tų paŽių dienų, 7*30 vnl 
$į$aįę felik^rimi^ds'VakaVi^ hV* Pdito tany*
rioje- kttrio^Siiiyhįųs V.wkupmĮM«i» Biiuys, Taip
jmt a, kad J<> EksK^Iciiijti sakys jmBK>k»lu« Užr
nyčiujif vįsp,še rytįjy*^ paiualdb8<Kir vąkattr, i.iigpiCicio 26 

r - > ■ *>.<i(
Tokro«‘ Milmce^teukiu ^ Bostone peta 'dar buv</ ir 

vergtai kądiUmi^ail bl^hirefii višiis sužavėti ir įkveldi

*“' • “* •n f ENGIMO KOMISIJA
---- -------------------- į-..

’ Pirmadieniu rytų, 'tugpiūčio-TT

Beimų, Bmoklym N. Y. pp. J. B. 
į ^įka^ii5®; ^* iž&etorii. V,
TteOtaas iFD, Averka B 8. Bok-

PaatotaMj|i&W
754 OolmnHaR?; Dsreteter 

tftcotabtem* 
*rtrtrtwątartiįĮĮin!ii'r7iiM»

paul's aonmis
- 4M W. BKO AD WAY '.

• (tanJe 1? Ir ttaretaer BtšJ
Btmth Boston, Ita.

UitalkenM* vėUMttšIe# fc<dM vy- 
rtlkas drabnilB?. UniiiatisiftM Va- 
Mri»* skrjrbėlė*. Paa mus Vitkų 
pigtau pirkaitė. * . .

K«riatak«a LIKAS
į .. t. ■ ’• » * * -i«

. -........<-' r*--*...--

SMULKIOS SIMUTIS

* Dėka kun. Jeukaus, vasarine* 
mokyklos ’mokytojį’t^odgliecių. ir 
kai kurių kitų mergaičių šv. Petro 
bažnytine/svetaine gražiausiai pa- 
•pirt^ta-- -Fedtr»eijo«r Kongresui. 
Kiekvienam bus malonu atsilanky
ti j posėdžius. .

Tame pačiame audrinkime buvo 
nutaria Užbaigti Oktetų temktetMl 
pardavinėjimų te sumiti likuritu 
bsžnytiiKU svetainėn 7 .<10 vai, vg<- 
kare nigpiftčfo 20 <

• • s

Atminkime, kad Vskare rugp, 
21 bus Romiausia* vaikų vakarai 
vaMrin^imikyliBTabuI/IOmo- 
kytojų ruošia žfo m>jrtpra«to vai* 
kų vakaro programų* Verta vi* 
siems eiti pamatyti naujiroybių. 

■- ■ ' # a < ~ ' * ■;

CVineaa Grud*hwk*s nd»e>®r*n- 
eĘ laiko užsidegti rigaretų. Mat, 
puošia aii pagelbininkėm* bsžny- 
Gų. Vis tai tam Fedėraeipo* jubi- 
liejiniui Kongresui. Ji* taipgi iei- 
ko srimieętam* nakvynių.

S .• A . ••* ’ - - .* ;

Visas lietHVtekrts te teutonas 
nerimaudamas taukia Kongreso 
delegatų. Jonas Petruškevičius 
rialo skelbti savo telefono numerį 
(te Boston 0304-R) kad, kas no
ri iuforiuaeijų ar pavažmejimo, 
kreiptųsi prie jo. Tikimės, kad de
legatams patarimus te daugeli* te 
Bostoniečių automobilistų/o ilifor- 
inaeijų geresnių nieks nesuteiks 
loųp “ItariHninka*.” Tik šaukitės 
per te Boston MG.

♦ * ♦. •.

' Bažnytinėje ir parapinėje salė
se darosi didesnis judėjimas negu 
Nantaskri kely sekmadienio vaka
re. Ten randasi visoki kongresui 
prisirengimai.

Toji pati .artistiška kompanija 
puošia ir 7-tos gatves parapijinę 
salų Jo Bkseetehei jos vyskupui p« 
gerbti bankietui.

.■ • ♦ ♦

Bar.t’ieto šeimininkes viename 
susirinkimo tarėsi pirkti rugp. 2^ 
dienri 154) svartj vištų ir 100 sva
rų fkumpių. Išrodo, kad laukiasi 
geros šeimynėlės.

'TboLAUSUS
MAVJAA aumuktob

SU BA«T *»0ADWAY 
tfouth BtNrtaaų Naša.
.. TęLS.B43»/

Jo krautuvėje galima gauti
* r^fee-eream/3 tonika ir kito

kių valgšmų daiktų- Atstait® 
te pėrritikrinkite, ‘

" K'Mk*w*>wtl’i***»w«
,, 1IW. ....^ .... . . .,., «,»|„M, |.^.W0

. t

leniiM Se Idbdrttt Isirtui'virti 

ir «*Hg mJM* te Wai »- 
btat

Trys tetartai Httatai prižadėjo

Kugpiūčio15 <L Jtontfnita Stri- 
pinia audtuokA pu PetrouMe An- 
driuMkevi^one <> jkMgtiktaite, 124 
Dreager St. Kaį A por» lipu i UU- 
totebiij, ji aukiMl didelio auaidu- 
mejinio. Ypatingai ausižavfjo jau-? 
norios mergint*, kurios panorėjo 
ir umrituokti. Viena panele moky
toja net beveik viežai pareirirt, 
kad ir ji jau netrukus savo atong 
pgkeirinnti ir raporterį pakvies 
rianti. Imimingo pnriaekimo.

. ęte*-Dha

Vyčių kuopos artistai dažnai 
praktikuoja “Vytautą* Paučkto- 
set” patrijotingų dramų, kad m-, 
mo antrų vakarų jie galėtų, tinka* 
mat suvaidinti ir visų publikų Rm- 
žavėti tikru artizriiu.

■ • • • •
Ponas Barasevičia pasižadėjo 

svetainių padabinimui veltui pa
skolinti palmių. Tai bent biznie- 
risl

|R,IMlM..HHIH»HIIW*IWHl)lt|»,,WIM<»HHHWIIl|lll<lllll,Mlrt 

1 ’ 1’IWOGRAPHAS «

G. C. STUIAS
Athlurv fmu&«tariUa 

M0£W00D BHOTOSTUDIO 
681 Waabtagtoti ®. 

; Ranbora Bsum M
Morwo0(į Misa.

- m—<®tt
«; Durna SrtookliMc. rtSle* {Mvelkėluf 

urtininrial
AirtMAtfTTOIjA 

453 BnwhvMy, So. Brcrton, Uue.
•TA’g. »>•. a03MF.

BOMtO *<•« 
MtMMt V 

MLMMKT

t plnalulriart J, GrulHaakirt,
24 pmcoit, 6U. nendrine, Mnm.

Viee-HrmlntakJrt t— J» Mtrkelkmbu, 
. 140 M*wen «t» Be. Boatoa, Maaa 
I grot IMtlniritM *- V. l»aph*»ltM. 

lig Uewaa Mt, *». Umūu, >bP* 
Fta, KuMlnlttkaa ** M* Mkbr 

2M K, Kintu MU fco. Ilovtou, Maaa
- TfcmiTuiirt ~-v, TSri«t», •;

■ *«$ Maretr BU Bo. lk*ton, Mm* 
Tai, -te tau* om-w.

' Madklka 1, Saikia, 
T.W1ntieM SK, Ba. IW«». Mm*.

*■ Oraaglja talko aortrinklmna tata antra 
uaMIdtanl ktekvteno mteėlo Fkrapg 
jo* 4« k teorth Bt, M» 
BaabM*- Mm*

NAIDA GaižNy' 
Duny

mo manmoapvav
■O. BOMOS, KAM.

žįsta krrota*Jf »«Hma «»«# 
sritlų AnmtnfBkuKr įrankių, pte 
tartaviMo riėtaM, palata/ Mta 
H, vista Ir yiMkto varste te 
nuaurpoptei aao 5c. TU toc M 
rol|. gtlkly Vtaokta dltauM. 4W

[gite peralUkrtntl.

M.

p* Jtata, ftartfljoa *|WJ, 4W B 7th 
at, MBoteo, tesą.

IIIĮ III':. I rr.stateSterty*

2 v. p. p. Mt. Beąvdtet Įįftiosc po 
gedulingų pamaldų 
nyeioje. .

‘ Dėlei a. a. BirutėligfįJbtiriies 
ypatingai didelį iųrdicsgausmų Bugpiūčio 16, Pinehurst parke
kenčia p, A. Zaleekas kuįį su ve-1 įvyko vietines liriiivių parapijos 
1 ibne rišo ne tik giniiuydMbryšys. į piknikas. Žmonių buvo* nemažai.

: ‘ įlū prie Dalyvavo gerb, kun. II. Vnielanasbet nepaprastai ĄideĮe 
kita kito,

Gimines te draugai 1 
kmns ir A. Zaleekui, j 
riiaudta nelaimes,* rd 
gos užuojSMto*.

Laidotuvfvu>, kaip it Msuomet, 
patarnavo labai gražiai talvorius 
p. D,&> Brietata M <ta?WWgv.

m.

Dalyvavo geri). kutu II. Vaičiūnas 
Cieero lietuvių klebonas, mūsų 
klębono giminaitis. Pelno parapi
jai liks nemažai.

Vyskupo Bft&o atritackymaa 
jlugp» 23 (tambridge/Iuje bus J.

H. Vyskupas Bnčjta. Draugijos i*- 
kilmingai provesijon dalyvaus.

universitete Jrtudeatv, rugpjūčio 
15 d., apaivHFro panele Tafita 
6intevWe, >11 1W., South. 
Boston, Kasa. Jaunavedžiai gy
vens 876 Hemphiff Avė. N. W. At- 
lant Georgta

MUtl WTI BliOKAITl
Pereito fketvirtadittita(rugpitl- 

Čiol3) roter® Ma«s*ekwttaGėn- 
žokų dukrelė BM* 5 mėty «m- 
erai ligoninėj mirė pp. J, ir M. Gi
žiau*. Palaidot* 16 d. rugpjūčio

L. Vyrių 17-tęs Algirdu kuopos 
mėnesinis susirinkimą* įvyks rug
pjūčio 27 d. 7:30 vai. vnkarc para
pijos salęj 492 E. Scventb St., J>o. 
Bostdn^e. * ’ ■

Prašome narius kuo skaitini- 
glausta atsilankyti ir dalyvauti su
sirinkime. Be to bus gera proga 
atsilyginti už organų “ Vytį.”

' Visus kviečia Valdybų

■ O'. ■ l . ■ ■ ■ f M   

■— Skaičiau laikrašty, kad vyrai 
dažninusia plinka nuo skrybėlių 
nešiojimo. Kažin, ar tai tiesa t

— Taip; Plinka, tik m nuo sa
vo skrybėlių, o nuo žmonų, kurios 
kas mėnesį perka naujas.

VIETA HINKAMS 
VELTUI

NUPIGINTAS ANGLYS
Jei uiriiakyaite ir užmetoiafa ru<pH^o mtueay

Tik $12.00 už tong
Importuotos kietos anglys tinka virtuvas pečiuj atb* mažam 
prtiuj—birių mažetmčs kaip “Nut/’ bet didesnis kaip “Peš.” 
Duoda daug šilumos ir beveik nėra pelėnų.

Pirk dnluir ir sutaupyk pinigų. Kainos po rugrtjo. 1 d. — 
$13.50 UŽ tonų.

BAY BTAT1 >BIQUBT OOMPAJIY
47 tftavroad Atraat, tfoKtay, Maw. Blgtaida Č510

KVHtolŲ UWKRBJIMO
UULAITt-

Graži vieta prie ežero, tinka pik-1 
nikams. Draugijoms ir on?anixa- 
cijoms duodame veltui. Yra gerų 
svetainė šokiam*. Jeigu kas ho- 
rttų gauti ir svetainę, tai nuoma 
už svetainę $10.00. Kreipkite pas

4 BOtftfMM

Td. Univerrity >466 

U SUSAM CLODIEIE!
(GUDRI)

LietuvB Dantiste 
Valandos: 9—6 ir 7->

W. S. A. GAL¥AMSI1•- IFB# ''‘■WwW^y

i (GAUiuBMEAM

MA 1hjDtdwij, fto, ImIm
jlki» ^N0 

OCHM *H*W **• MIM0111 Wlt
—^4. m AflMi m

T^p^rouitei sr X-*w

he nemuš
MUARAS

BH nšra rtrteto y 
ipstejyltefe

ihiHHt airdlM, Cistite 
Pilvo, Intartų, te

kw, l'atrttklfflo, ItatMM* 
(lxnwi Ir vtaAgiM Krauju 
Nerve, Olae ir Kronikas 
abiejų bčta itaaa

/MMitsMi wBA(| * t
Įtari ta rifflM urnai KpMUtgo* ate 

nelaimių, IMnhly ir kiuičių.

Df.Ci*327£:
v <- .'*wųwwraMgMte'

aiavvvia
»n»«Einn

kam (aWrtrt) «taw
*0 ukImmk išlipi.
j. i. fjuuuuiib, a R -

«7 Wrnadrta.T_ testik
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JS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
■; HVAŽUVO UM. 16. 

UIAYiaUS“
11 *■''■ . •■ . *

" HOBriKRK, X J,Amerikon 
t. It K Frilcraeijoa Centre pir- 
fitatakaa apleido Jungtines Valu- 
frtaa rugp. R <1 11 ri5 Yal ryto 

-^Predorkk VHI” laivu. Važiui 
ja Lietuvon sveikatos ieškotų. <Ty- 
Aytojo patarimu rudenį Ir žiemų 

, praleis ne Lietuvoje liet pietų 
t Pranei joji1 ir Italijoje, Gerbiamo* 

pirmininko sveikata nmtįpriU 
yHhH opylinkčjo vis akiindM 

f |aWta Ir silpnumu. Mwi j*W” 
! ^antta visgi dalyvavo Kunigų V, 

frime Atlantic City, Buvo baimes, 
tad nebogalča laiku Išvažiuoti t.. 
Jtat Bplankmnt jautfsi ganu stip-

' dfeūr^rTmvų patydfjo kun. J, Ši* 
! Haemaitis, kum J, šeštokas ir kun.

J. Balkonas. Federacijos reikalai* 
v Bgokai kalbėjosi tu kun, J. Balktt* 
r nu, kurį prasi* atstovauti jį Jubil. 
į Federacijos Kongrese.
.* Bu kun. Tg. Albaviciumi Kvy- 

■ ta lietuvių ekskursija virš 70 a.*i 
* wnų. Jų tarpe buvo art. J. VaiČ- 
į ta iš Kųllyvoml Calif.,
’ I. ' X

■ .^..„.u. I t '-■■■■.n..4«" L..,«.l.l t . M. L, .............. .

aid/ ‘kovo 18,1931, vta< j*Wžž- 
dami direktorių ir jo kilmę. Apie 
jo mtatenj dar rašč f‘Honywo<sl 
Xew«>* ’Mudo iJj, 1B3C* Ratt ir ki
ti, kurių dabar neturiuranka. 
Žodžiu, ir lietuvių vardas pastate 
apaud<M meno A»ltyM> bet pt J, 
Vaičkui, vtati nepariaekč darirkti 
t italo, Hu geriaiteiais norais, pir- 
mariUtate gabu mate, brit filmlaml 
juomi neparinaudojo- Savo prity
rimų p, direktorius panaudos IJ< - 
tuvoje. Bet kaip atrodo ’MIolly- 

■wood deyoration” ajteivylęs išva
žiavo Wum. Jau nebegrįš,. , 
Laimingos-kelionei

v. J.

Kc ne su bažnytinėmis apeigomis rug- ’ 
pinčių 13 d.

—■• Iter serga p. DragūnaitlonČ, 
Hnil St

— Ungpiučio 2*2 d. U . vai, ryto 
moteryrtts sakramentą priima Pra
naši SknŽinskas sm Ong Drangmy- 
te, 1 ■
* *- P-ią Verbiekionė. K7-47--78 
St,M Woodh*ven, sugrįžo iš Sąra
me Lake, N, Y. Ji ten buvo saua- 
torijumc; Sveikata pagerėjo.

**- Lovandituskų A ima su Degu, 
liais praleidžia atostogas savo va
sarnamy, Rocky Point,' L. L

Mųhuii MAOO *-MN

DR. BUDIS L VENCIUS
DANTISTAS

YA11ND01: 
Nta 9**12 ik ryte, S—* tat

4M GBAMD tTMMT 
(tampuuė Uatoa Avė.) 

B1OOKLTM, M. T.

m. JUOZAS VAIČKUS

P-MR JMIRlEHš GRĮŽTA'
Miuok Žinomo Janą Jaiikiiiisl I 

Žmoną grįžta Amerikon. aApsigy*| - j 
vena apylinkėje. Dabai* vieši Lie- į 
tiiyojė, Rugp, 28 d, išvažiuoja į * 
<rLeviathanr’ laivu, bna New S*or- 
ko nigs. 3 d. Ją sutikti atvažiuoja 
muz. Jonas Jankus rugp. 27 d. Jis 
daugiau negrįš į Dctroit, knr da
bar vargonininkauja. Beje, su 
žmoną grįžtą ir sūnus. U-nia Jau- 
kienP viename laiške taip rašo: 
41Milano audiencija pavyko pui- 
IdnF: Gatti Casazza (ftDtropolitan 
operos direktorius ten atostogau
ja^ pasakė, kad nigs. 15 d. lauks 
mano New Vorko teatre —- Metro- 
politanę. Perstatys muzikos ko
misijai, kad mano išklausytų for
malumo dėlei. Ir jis dėsiąs visas 
pastangas mano naudai. Vienu Žo
džiu, turiu daug vilties būti pirma 
lietuvaitė Metropolitan operos šei
moj.., Taipogi dainavau dėl žino- 

i mo direktoriaus Armanni. Šisen-

ISMŽIHIIUS
šv, Katanvfrtus draugija, kuri 

daug darbuojasi Apreiškimo para
pijos naudai, rengiasi prie dide- 
liatisio išvažiavimo, kuria įvyks 
sekmadienį pricS **Darbininkų die
nų” — Laljor Day — rugsėjo 6 

For*‘5t Parko, ši draugija yra 
daug dirbusi praeity parapijai, tai 
ir dabar, parapijai rengiant rude- 
nį bažnrų,ihmw prie jo visomis iš
galėmis prisidėti, Taigi sudnry-

d., 8 vai. vakare, Traiufiguration mUfolją/ji. VJnkM vadovaujant, 
gabūs artiztai vaidini“ Conrilium FaculUti*” ir WM* to* parapi
jom choras išpildys koncertiną dalį. ' l * - v -y f

HOBOKĖN, N. J. - Rugpiflrio 
f t d.,. ”Fr«leriek VIII” laivu iš- 
. vyko Lietuvon žymus lietuvis art. 
!■ J, Vaičkus. Buvęs kadaise storas 
; imponuojantis asmuo, dabar šu- 

maukęs, bet akį patraukiąs Žmo-
<gus,ilgaisplaukais,rauksiėtuvei-Įtu^a^jngai reagavo, bėk .balso 

tai • » • Matytis, gyvenimas par-L imbras nepaprastai gražus,,daug 
taškė. . • Jau ne tas puikusis, I jausmo, net tarmėje nežymu, kad 
Ydingas direktorius, ponas Vaič-Įavetimšalf.*’ 
ttaų pariremiąs laiduke, svajoją* Į Apylinkė Jankuose susilauks 
įyudta uikariarissą « • * tatytefįpta užnikta jėgos. Tik mo- 
HMtorita praleido daugiau ta-Įkėkime panaudoti ir įvertinti. 
Įfab garsingame Hollyvroode. Pra- Į*į - ~
taBoje Holly^ood sudomėjo mtl-Į ... .......... .:
aiškiu direktoriumi, kas matyti iš Į ¥ I M II T O

! vietinių dienraščių. ”Hollywood| 11 H (J | į Q *
Daily Citiaen” biri- 9 d. 1930 į- _
dėįo p. Marion Bowen'o straipanį: I — Juosas Dirgelis buvo palaido- 
“Lithnanian Folkies are propoaed. |tas iš Maspetho lietuvių par. baž- 
taeph Vaičkus Studięą FilmsĮnyčios į Kalvarijos kapus liepos 7 
llero.” Straipsnyje apibudinamas Į dieną.
Vaičkaus asmuo ir jo tikslas Ka- Į — Rytų Kun. Vienybės provin- 
lifomijoje. Rašytojas baigia Įcija laikė savo mėnesinį sasirinki-

i, straipsnį žodžiais: “And Joseph|mą Harrisone, rugpiėčio 11 d. 
tatadf is a dccoration for Holly-1 — Rugpiūeio 10 d. ponų Mačiu- 
irood.” Vėliaus po p. Vaičkaus įlių padaugėjo šeima. Sveikiname 

*dirokrije HolIjAroode Thcater Į Virginiją Marijoną.
Mirt teatre kovo 19,29 ir 21 d. d-1 — Dainininkas J. Byra dar a- 

‘ 1931 m. buvo statomas veikalas] pylinkėje. Gyvena kur taikew
“The Dutch Kcrmeas.” Svarbiau- |Yorkė ant Keturioliktos gatvės, 
šią rolę turėjo Melitta elno (Coun-1 Gaila, kad mtlsų gabūs menininkai 
tta D’Audiffret) ir pats Juozas Įnegali visuomeiri tarnauti. Keno 
Vaičta. šis veikalas buvo patro- Įkaitė! Mainosi laikai, mainosi pa
nkuojamas žyrtių Žmonių, diplo-Įpročiai, mainosi žmonės ...
matų ir mūsų ex-konšulo Dr. Biels- J — Rugpiūčio 7 d. kun. J. Alek- 
kaus. Neteko matyti recenzijos, Į siūnas besimaudydamas Jonės

, tad negaliu pasakyti apie pasise- ĮBeach, L. I. išgelbėjo beskęstantį 
t kimą. Veikalas buvo plačiai gar- [vaiką.
r rinamas. Garsino “Los Angeles Į Kun. Vaičiulis su stud, V.
■ Kvcning Ekpress.” •— vasario 26, RagaiŠiumi iš Chicago svečiuojasi 

1981, “ Los Angeles Evening Her-Į apylinkėje. Apsistojo pas kun. N. 
, .. ,, ,[Pakalnį. . 5 4
f iMrri1WA Marijonų' Kolegijos stuil

VYTAUTO SPAUSTUVĖ Ir* X?
. . ji tėvelius C. Brooklyne. 83 rudeni

AtlteUVtata«taIMrinw|L^
•. Vienintelė katalikų spaustuvė į Į — Kim.' P. Karalius dėl ligos 

ir krautuvė apylinkėje IHar Palikęs Amerikoje išvažiuos

> Mtaferta', tetalilteta kryMa*, | p*ko, kad negrįš, 
tarytas Ir k. čte galim* sami M — Kun. J. Simonaitis, rugp. 14k "rtfihin taukini* Uvyko l 

tautai*. ||Pittsbnrgh, Pa.? dalyvauti Pran-
<aDari)biinko” Agaattra BĮriŽkiečiųseserų'.įvilkimoiškilmėse,

"rytate" tetatavė priima lietuvaitės iŠ ĖlIriibotVo pri-

-r- Apie “Kun, Vienybės” seimą 
O I Atlantic City pažymėjo vietos lai- 
IĮ kraičiai kaip DsAJy Km, TT?rald 
IĮ [Tribūne Ir lt i ' ------ -

— Radlo WARC mgp. 12 & 
į 4:50 vai p. p. anglų kalboje pm 
[davė lietuvišką šokį KAguonė- 
[1AH Gyrai dainavo Žodžius ang
liškai vieną panelė, o pranešėjas 

Įmokino kaip Šokti. Catep orkes
tras gyvai grojo; Pranešėjas' kar
totinai pabrėžė, kad tai **llthim- 

į nlan folka dance.”

B.

—'“The Brooklyn T.Mrtet” pir
mam puslapy. gfožiai pranešė apie 
jvykjtfirhį Vyrių Seimą Brook- 
lync. * .
- WH Radio Valanda «ek- 

madietRNk 6 vai. vakare yra trans- 
inojnma.per 46 stotis Amerikoje. 
Iš Nevy Turko perduodama imt 
AVEAF.Tai viena* plačiausia i trans
liuojama programa kas sekmadie 
nį.

— »K Kuodis ir 4. Vasiliauskaite.
Kiekvienam valdyta narini pa? 

ėmus saro’vieta, pirmininkai J. 
Vaškas pasveikina ehor^ o ehoras 
parmski;vpad6k< savo gerbiamam 
vedėjui ntiM P. Dulkei ir pakelia 
jj į šio choro garta narius.

Tolimi skartum* įstatau, kurio 
su mažomis p«Uhnmis visų vien
balsiai užgiriam!. Po to sprendžia
mi kiti šio susirinkimo klausimai

— Vyčių Seimo ruošimo kotnisi- ir nn4at0guk .|riimrsnH Varlio 
planas, . |

Taip pat nutarta turėt choro 3Š- 
vasMmą rugp. 23 d. Vietą pa
skiri* tam tikra komisija, kuri vč- 
iaii praneš, kur įvyks išvažinvi- 

mus.
Dar viena pastaba. Jaunuoliai 

ir jaunuolės, priklausą prie šio 
choro malonėkite lankytis. į pamo
kas, nes teko nugirsti, kad ilgesnį 
laiką neatsilankę hųs prašalinami 
iš choro.
, Nepamirškit

. PraŠčitiietia
tHaąijg

-- Rttgpinč(u H d. mirė Anta
nas Bacevičius Grcenpoint ligoni
nėje. Palaidotas'šv. Jono kapiny

ją išsiuntinėjo dvasiškiams ir ki- 
tiems garbės svečiams apylinkėje 
pakvietimus į visas seimo pramo
gas.

—♦ .Vyčių Seimo #klarymo pa
maldose pamoksta sakys no kun, 
X Bnlknnas, bet kun. Gradockis iš 
Hartford, Conn.

btalalnti* iWWin*, ptamtarate II lėmė abitą, 
įjįarįrod* įtekinu«D*rbl»Inlro” |Į 
JjMHĮOiPMĮBą .f
Aritas tartatota, JtatefrteHKtate 
te Mtatata vdteMe «M f tat ■

AateĮdtente vatarate dėfturaoj* J. III1 
TtaMtate. OI tatrlrtatente Ir ĮĮ] 
Mtelteefo vakarti*—Z P.Msėte- 
Ma štate pastandatate vakarata 9* 
Mota atlikti Ir "Reni tarta" rrt 
katei M taarfahM Mądynta* 
g#ąanteert/e, kad talnttąfe reik*- 
tate—rita teakfe—■

•*tttaoto" tUMrrvn
mla fuw* tfnMMi iKa| pi iimjPt ji* *•> 

ttteftMKkfte; RTAir 2~«W

BROOALYN, N. Y.
IŠ KARALIENE angelų

- PA1UPIJ0S
Choro darbupU

Paprastai vasaros laiku organi. 
aarijinis veikimas esti daugiau ar 
mažiau sustoju bet Karalienės 
Angelų par. ehmii primest ar pa
sakyt to visai negalima, nes jis y- 
ra visada pasiryžęs dirbt V dirbt, 
visada palaikyt glaudžius santy
kius su tikėjimo tiesomis, visada 
boti tikrais lietuviais, kad iš ta 
btltų nauda Amerikos lietuvių vi* 
suome ir Lietuvai Tuo teita 
hi šis choras rųgpinčio 7 d. 9 vai. 
vakare, parapijos salėj turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimų, kurį tai 
maldą atidarė vietos klebonas kun. 
S. P. Remeika. Pabaigęs maldų, 
dar pasakė gražią, jaunuoliams 
pritaikytą, ptaknlbčlv? kur tarp 
kitko išsireiškė kad jut norįs,jog 
choristai liūtų pavyzdys darbuotė
je, olgfeyjc, parapijos jaunimui, 
neperžengdami mwtatytų dešinu 
bei jo pastabų. Už pildymų tų pa
reigų, kiek galėdamas, remsiąs 
choro sumanymus ir darbuotei joi 
eboriatni nutamią turėti kok| išva
žiavimą ar tam panašiai, tai via 
pngelbėsiąs finansiškai.. Baigda; 
man knita, palinki gorinusių pasi
sekimų siektuose ir" papras p. T. 
Vašką į laikinojo pirmininko vle* 
U- . ’ ,

tTŽfmę* vietų J. Vaškas ptanc- 
ta, kad bfttų perrenkama choro 
valdidug-------

Po rinkimų naujoji valdyba se 
kančiai paskiriama riti pareigas: 
MoBlomtorium * kun. J. Balkft- 
mm, choro vedėjas—• m«ą< P. Dnl 
kė, pirmininku- J, Vsškfts. vta 
pirmininku — J. Bujokite, bulinin- 
ku J. Slrogis, raštvedžiu - 1\ 
Kišk, fhmtteiį rašlvrilžin — plč 
A Pupriifttė, tvirta žlftrėtujais

BROOBLYN, H. Y,
A. a. Barbora Ražutianš

Rugpdleio r^d., ugonimuf4, }mlj ^inigin?Sr jėgos, laii-
ąunkios operacijos, pasimirė a. ą, 
Barborą JUžnticnė, Aprriskimn 
Šv. Pąn, parapijos 8v. Rožančiaus 
draugijos narė, sulaukusi 57 mo
tus amžiau*. Velionč buvo parvež
ta iž ligoninės į namus, 455 Keep 
St., Brooklyne, iš. kur ir buvo pa
laidota, . »

Velionė gimus Lietuvoje, Erž
vilko parapijoj, kur paliko savo 
sesutę Uršulę Slatkevičienę. Ame
rikoje paliko nuliūdime savo vyrą 
Antaną, 4 dukterį*, kurių trys jau 
ištekėjusios, ir vieną ifinų.

. Laidotuves buvo labai Šaunios. 
Rugpiiičio 10 d. buvo atlydėta iš 
minų į Karalienes Angelų par. 
bažnyčią (nps Apreiškimo pnr 
bažnyčia yra taisoma), ir iš ton po 
Išmaldų, kurias laikė Apreiškimo 
par. klebonas kun. C. Vailionis prie 
didžiojo altoriaus, gi kun. S. Rc< 
meika stt kun. J^ Aleksirmu prin 
šoninių altorių ir pilnutėlei bažny
čiai žnioniiį buvo išlydėta į šv. 
Jono katalikų kapines.

Kadangi velionė priklausė prie 
parapijos ftožanČUuą draugi
jos, tai visos nares dalyvavo baž
nyčioje “in corporc” ir daug jų 
lydėjo į kapines. Buvo labai daug 
dalyvių ir pašaliečių:. Velionės 
karstą lydėjo net 24 automobiliai,

Giminės ir pažįstami taria vi
siems, sutrikusiems velionei pas
kutinį patarnavimą, nupširdžiatisį 
ačiū. Ypatinga padėka priklauso 
gerti, klebonui, kun, K. rauloniui 
ir gerbiamiems kunigams: Leke- 
šiai ir Aleksiiinin už jų nuoširdu
mą ir patarnavimą.

Ilsėkis mielą sesele, Bariiora, 
svetimoje šalelėje! Lai 'Dievas 
duoda tau dangaus karalijoje ric-

’lf'f
PuaztaerS

Ida nuo vfeų lietuvių kuo sknitlio- 
giansio atsilankymo ir nu«.šir<hns 
parvniinio to IšvaŽiavomo.

Hap.
—v>" *rį—■• <» **—»■*-**. *

DIDŽIOJO NEW YORK’O 
mreiro 

VIAMS
žinomi prnnešrime, kad Jurgm 

T'imnsonis yra įgaliotas rinkti 
**Dntbininlcui” prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnauja su 
Notary Pnkjie užlifldymu ir pa
gelbsti siųst pinigus Sietuvom 
Kreipkite pas;

JtJRGĮ TUMASONĮ
564 GruidSt. arba 1356 B. 01 St. 

. Brooklyn, M. Y.

BROUM m
Tteyta llkteta jo* tahtataU ir ta 

(tilta, Joę steivartet Ir Wta J(«w yb 
slėsnų b* abejojimo, rspl. Jums mąi 
pat rota, kad TavynM* tamst* te 

tabHHsata Ir tetarti. Ją* ta# 
yst taktai prtag ta hrrafll w ta 
ribota ramallavlm* s* štaėtaatetete 
Mteomų tdtaBte te liiteva, — Jtatarite, 
kad Ir toli tente te I, kad te ptaMųją ta 
rlų atskteil, iMtal TWta bart teta 
J!» tikrumoj yriu — Mtate v|tala ate 
tvariai* Jom* tetai yra pravarti tte 
rirnljrtl

“TteuMtakaSf*'

•TAnJUNlNKA^^yr* tlkriaiteta 
Ha dieną (.tauro* ovtalta taldrtate.

•ųwnnNiNKA8’* wrio ri-ta l£__ 
tatevite mali?. ,

h()Ahbi8Inkah” mota Mtatai 
priespanta smurto te niektai tlidvate 
du veli Ima Inyrię.

“DAIlBININKAg** tai* tol* 
nei | Ivtesesnį rytoją.

“iMnmNiNKur ritaf te vtataa 
rattl darta tnaonlų reikalai.

•DARBININKA8" tari tetai (tatai 
MVO rtUDIO SYl'HENAS." ‘ ’

“DARBININKAS” yra data Šta
olą te Intriteehtą lalkraltte. »

“DARBININKĄ” rtdaąioJ* tatate 
rins PR, DOVYDAITIH. <

A4" te itea^Mte B tata .rita 
jtfma MetHtoj*. ’

Amerikoje “Durblntakas" tatatej* 
IIJ0, o Ltattvoj- tlk «0 mnerltantaą 
centą.

-DARBININKO" tarsraa; Litam 
nia, Kmmaa, N-ąrlklnuaomyMa alkte*

PRAMŪGŲAAltHDURIUS
Ibippineto JO <1. 8:00 vai. vakare Vy- 

fhj geimu atstovam* pagerbti MkUmtn- 
ga vakrtrlcnA KlatftatM artoje, MmąmtK* 
K I., X. Y. Po vakartenftB Sektai.

RfttMtto 20 0.8 vai, vtk. Ktarttata 
ralPJe matarai įmikite kokiai įvairiai* 
immnrąinlmalą

Rturplfitfo 5S d. Kltl&atm CĮktton 
parke, Maapeth, L. I, žv. Vardo dr-Jr* 
piknlkaa Apreteklmo parapija naadtl.

Rūgėjo 18 d, Moterų Sąjungom .55 ir 
Forest įtartai.

Rugtflo 18 d, Karallenita Amreltj pa
rapijos UofanJfaua Draugija turfs mi
to pikniką Farert Parke.

gpallŲ 10—10 d. d. Apretekimo para
pija* dlfl&ulfe bataraa.

gpfllli) 25 fl. Aprenkime per. mergeI- 
mažojo choro' koncertu*. -

Lfetavoa Vvdttj visuotinas arimai? b 
vykata rugplflčlo 18, 19 ir 20 d, VySt) 
knmbnriuoee. No. 5th ir nftvemoyer 
5Uk, Broeklyn, N. Y«

MAUJAS ŠVMMTO KA2DCJOO 
DRAUGUOS ĮGAMOTOnO

ADŪŠAS
Turiu garbės pranešti šv. Ka

zimiero Draugijos Barių ir abel- 
nflį visuomenės žiniai, kad kai 
kurį laiką gyvenęs Mahanoy City, 
Pa., dabar persikėliau gyventi 
Paterson, N. J, Todėl šiuo adre
su: Rėv. S. Stoniz, 147 Moižg*- 
mery Si, Tatonta, M. J» nuo škd 
maknhi prašau visai* reikalai* 4 
kreiptis.

IKmm* SL Sl*sf*t '**
8v. Kaz. D-jo* įgal. Amerikoj* 

GAUT AS KUMTIMYS MAUjį" 

MAUJAttTClŲ
MALDŲ RINinmiS, *

jnodate -ritatel* ............91.1* 
jn*dste ritateie..............ąU* 

MAMS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
juodai* prasiste vitalal*.*....M*.

MALDŲ RINKINtLia,
bsltate ritaiste............. ,....|LW

MALDŲ R1NKINCLIB, 
MALDŲ RTNKtNtLIS,

taltato vltatete. .*11*

PASIRINH SAU GERIAUSIĄ
. DRAUGį'

I Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus gerian- 
! šias ir tikrinusias draugas.

Dabnr risi■ pngažįsta* kad laikraštis 
^IXKĄįf i vertas kiekvieno lietuvio tikro draugę, 
vardo. - ■ ■

išeina du kartu kiekvienų 
šavaitę-riinh'adicniąis ir penktadieniais, tfame ra- 

Isi naujausias ir teisingiausias žinias, gražinusius 
pasiskaitymus. Jis turį jaunimui skyrių. Būna ir 

į gražiu juokų. Plačiausios žmios iš nepriklaimomos 
į Lietuvą ir Vilniaus krašto.
L . ^Baridninkas’* metams. ........., .-4.00
| MBarihininka8” pusmečiui ....... .^2.00

Jei imsi ilk vienų karta i savaite,.. ,į2.00
i '. MAU uiwin bavo amnmts

Motas......... .... * * - ♦ .^5.0b
Pmunečiiti »»...»...♦ *»,#2.S0

• SPAlHlA YRA IHDŽTAUSfA PASAVLY GALYBĖ TAD 
IR NAVnnKTR JA

• “BARBTmąKOV SPAUSTUVĖJE 
ATLTBKA tVAIBlUt IKPAŪIMMl DABIU* > 

PRIKmAMOMIS KAIMOMIB
Reikalo kreipkitės pas

“DARBININKAS”
SMW. 1BOADWAY ' . . »O. B0«T0K, MAM

Tek So, Boston

ZLAHIAUB

CUNTON PARIMS
Ptkntkama batam, toMirtuM, 

MlattM IrvteoltaM paamataftil- 
nimm* ama<tawm vteta, Brook- 
tyne-MupaUra. Jaa laltaui «Mm- 
kyti Mte tano* MtanL

kamp, Maapath ir Balta Avė. 
Maap^K.Y.

»
taMtMtatatetateitaMiMta*

Tel. Grcenpoint 9—-2320 • . J

m GIRSIU
I- .

į GRABORIUS
j ~ir~
’ BALSAMUOTaiAS

231 HDFORD AVIMUS
; BKOOKLYM, M, Y.
•w«ąNMtaMtaMMe*vtaMMta

ML StaM Itetary Patale

JOSEHIIEMNM

*ft»«9taM: 8TAOGS—*10*

M. A. PETRIKĄ
UKTUVIS DSNTMTil

BĮ ImMyt M. X

VALANDO8:
Nuo 9 wL ryte iki 8 vat vata* 
taktMtateto ir IvMtaiteeMi 

ttktaterM,

TCŠtaąl-ftM* Itetary Ftate

M , P.BAUAS m.
BIRLIAUSKA* 

Qr*tarim Ir BolaMtM**!** 

m «n»« m., smidp, K. Y.

Tri. N«wtown 4HH

AKT. J. VALAHTBJKS
*■ lateniuotaa CrtMa* lt 

MteėHMtata*

Atelraata-VteM* stata* 
NtearyPtate 

ąMl-TStelM, (4 LMttertottAr*.) 
Arti Gitari ta, 

MAKVKTU, L L N. Y.
aiABOBIUA 

lOTVitaŽn, Bmldyn, MX
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