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Labai Svarbu Worcesterio ™' E!“ 
Visiems lietuviams

RUSIJOJE.
Pabėgėliai prašo pagalbos.

L. D. S. 108 kuopa lapkr.į knu. V. PttMoto. Ahažhios’Kj^-^^^^

,r.g orgmriwijos Vn!st koreupon-
Centro atstovas sekretorius Jį»ntn*< vnva Iirsii iMlbėPėlm 
J. Laučka, kurs daug nauje
nybių mums pasakys rupi
mais mums gyvenimo kląiv 
simais. Atvyks ponas advo 
luitas Mileris, kurs tik yra

15 d. 4 vai. po pietą, ,šį sek* 
inadicmį, rengia Aušros Vfir- 
tą bažnyčios svetainėje di* 
džiansį susirinkimą—mitin
gą ir sykiu prašmatniausias 
iškilmes.

Kviečiame ne tik narius,
bet visus didvyrių Žemės su- grįžęs iš Lietuvos ir dar jo^ijiarhine vra keletą5 tūks- 
nus ir dukters —- Lietuviu*. įspūdžiais tebegyvena* tančin pubegėliii,- kurie m* 
Žinote, kad kilnūs yra mūsų Pasirengęs papasakoti i pakęsti gyvenimo 
tikslai ir brangi yni mums apie Lietuvą taip, kad Visi į paliego ir čiaapsi 
visiems lietuvybė. Gyven|met be laivakortes jausimės lyg

dentas gavo nišų pabėgėlių 
(ir vokiečių kolonistų) pra
šymą padėti jiems išsirūpin
ti užtikrinimą, kad jie nebus 
išdeportimti j Sovietų Rusi- 

Prašyme pažymi, kad’jQ

T- 4 J 
į, iVaasa, | 

Amerikm71 
yrreit s rib 
į vieno miH| 
šais. VenJ 
riųi Borajį? 
krd Verud 
bdti pakelį 
turi būti gj 
prikljįusan$
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*!Hll?r5Ktt Pasiunte 2000 Kareivi
15 Traukinių su Anų

.'—ITž.sH’iuų reikalų sekreto*
Hhkino w rhta HtinW<^pakvietė Anie* 
bpą para* rikei atstovą Anglijai getieJ 

mnoHiutu- rolą Charles G. Davves vyk- 
pareiškimą, ti į Paryžių tartis Mamfei- 
įariis turi rijos klausimu. Anglija riuit 
£ Vengrijai čia savo užsienių reikalų mi- 
įo* teisėtai nisterj John Simon ir lordą 
pM įPeęiL * 
■T* . ? * *5 ir j; - JJ -.I.UJI1 ! . r -J

nūn. nų atstoju.
*

i 12 d. .*'*■*
UtBorah

tokiais laikais, kuriais be 
stipraus susiorganižavimo 
sunku tas brangenybes išlai
kyti. • * *'

Tad, kam.nors kiek rupi 
lietuvybės ir visuomeninio 
gyvenimo klausimas, risi 
skubėkite nurodj’tu laiku į 
Aušros Vartų bažnyčios sa-

\ . * ■■v^.

Kalbės mūfjį apfbhmaą 
klebonas * kun. K.—VMsys,

laivę Lietuvoj.
Po visų kalbų bus dainos, 

muzika garsiausių asmenų 
su naujausios mados instru
mentais, kurie tik pasaulyje 
yra. Bus ir kitokią neišskai
čiuojamų linksmybių, pro 
gramoj pamatytų. Ir dar 
kas svarbiausia, kad tos vi
so# linksmybes hus veltui— 
už dyką* f
'* LOS itp.^Vddgba.
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LIETUVOS ŽINIOS

Monsinjoras Faidiiti 
Sunkiai Susirgo.

Kun. F. Juras, Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas 
Lawrenee gavo iš Lietuvos 
žinią, kad Monsinjoras Fai- 
duti, Šv. Tėvo buvusio atsto
vo patarėjas, sunkiai susir
go, ir išvežtas į KareliauČiu 
gydytis. Ligonį prižiūri Pil
kosios Seserys. Pasimelski- 
me, kad Dievulis grąžinti) 
jam sveikatą.

je kaip nebuvo, bet atėjus 
rudeniui atsirado. Kaune 
ties miesto valdyba susirin
kę bedarbiai reikalavo dar
bo. Vice-burnitstraa PikČi- 
lingis įsakė inžinieriui ap
žiūrėti miestą, kur galima 
rasti bedarbiams darbo.

Klaipėdoje taip pat yra 
įregistiuota pora šimtų be
darbių.

gyvens.
Rusijoj eąjj apie penki mi

lijonai žnionių, kuriems at
imta visos pilietinės teisės 
Iš valdiškų krautuvių jie ne 
gauną maisto. 'Be* to, jiems 
uždrausta kur nors uždar
biauti. Jie maitinasi išmato
mis ir gyvena laukuose.

Dauguma jų eina apsigy
venti Kįnijos pąsieny, kad 
»um»Įjy.,iįHl į fl Wi .#*■!. I 

• šalis, * j
Komunistą vyriausybė <la- 

liar rūpinasi, kad visi pabė
gėliai būtų deportuoti atgal 
į Rusiją, kur jų laukia kul
ka pakaušių.

Tai tokios naujienos iš 
“rojaus.” kurį mums perša 
komunistai.

Apsaugok mus Viešpatie 
mm tokio “rojaus” ir ko- 
munistii-lnidolių!

BEDARBIS IŠRŪKTAS 
MATŪRŲ.

PortsmoiA 

įeitą antradfi 
važiavo aui 
kelyje sugedi 
Tėjo, sustabd 
jankius aute 
nė vienas nre 
iiė, kad 
juos apip^S

Pralei«j 

tomobiliCTie

mą i p]

KfipAI 
įuomtusr 
L * feio. ——• Pe- 
įturi vvmil 
Kliu, kuris karaliaus brolis slaptai susi 
ą išlipė tm-| tuokėjn viena persiskyrusiu 
jprava^iu<K'moteriške. Sužinojęs apie 
fttatuį liet 

po, ues ma* 
bšikai nori

BROLIO VEDYBAS.
Biltiiarcst. Rumunija, lap

kričio 11 d, — Ruiiiunijo

tai karalius Karolis II vie 
šai paskelbė vedybas neteisė
tomis.

ešįmUau- 
fco kantri* 
sti akmc

SAUKOM KOMUNISTU 
VADAS.

Sofia, Bulgarija* — Bul-
irijo* IcomipiiRtu partijos

Lietuvon Liaudininkai 
Pritaria Tautininką 

Pežimui.
Kaunas. — Spalių 18 d 

įvyko valst liaud. konferen
cija. Prezidiiunan buvo pa
kviesti pp. dr. Štaugaitis ir 
A. Tomau. Dn Grinius ir p. 
Sleževižius padare praneši
mus. Pastarasis kalbėjo už
sienių politikos reikalu ir 
reiškęs tautininkų vyriausy
bei pritarimo.

Lietuva Suvaržė Isražia* 
žiūrimą i Užsienį.

Kaunas. — Vidaus reika
lą ministerija tam tikru pa
rėdymu suvaržė išvažiavimą 
į užsienį tiems, kurie vyksta 
ten daryti visokiu užpivki- 
mii.

Goerhdu, C’eehoslovakija. 
lapkr. 11. — Šio miesto nau
ju mayorn išrinktas bedar 
bis Sterzl. Naujasis mayoras 
tuojau pasiūlė mokėti liedar- 
biams |iašalpos 5 centus; 
dieną ir 15 doleriu dovaną 
Kalėdoms.

stabdė apiedvhiešimts ar 
daugiau autąmobOių Susto
ję automėbilirtai puolė tuos 
keturis vynu*irurie jų au
tomobiliu stilthis .sudaužė ir 
šiaip sulankstė akmenimis 
mušti. Kai kas iš sustojusių 
pašaukė iŠ artimiausio mies
telio policiją, kuri atvykus 
keturis vandalistus areštavo 
ir nuvežė i kalėjimą. Teis
mas Jarrell ir OsEom nu
teisė $300 ir išlaidai už gir
tumą ir daužymą nuosavy- 
j>ės. Kitus du nuteisė po 
ik^OO už danžnną nuosavy
bes^ Penktąjį 17 m. am- 
žioras atidavė jaunuoliu feis- 
nąin Žmonės manė, kad ak
menimis w*tė komunistai* 
nes jiems maL isakvta mo
kintis mėtvfi. Bet teisme tei- 
sėias jn neklausė kas jie te
kio. Gal ir buvo komunistai?

kiev* pasikorė kalėjime* Jis 
buvo suimtas kariu su ki 
tais 44 komunistais už su
keltą netvarką.

mužM^DumiĮ
Bridgewatei\ lapkr. 12, — 

Beprotis Bamfprth mirtinai 
užmušė savo dukterį 13 me- 
tų mergaitę. Tai įvyko ligo
ninėje, kai mergaite buvo 
paliktą viena sn bepročiu 
tėvu, •

nicija į Kiniją
“—“—'—t“----- •

HOOVERIO UOGERIS Į Iš Japonija, praneša,
■_____—1 Rusijos konninistai jau pa-jBUVOSUAREŠTUOTAS siuntė į Kiniją 2,000 raudo*| 

tnąją kareivių ir 1S trauki-1 
‘finto. Monica, Cotif., lap-,™’! 80 “«»***’]

krk-io 12. - Lapkričio 10 dJ-!1 kal™ Pjįl 
policija suareštavo Pie-zi-K08 Mn Jpga* 
dento Hoovcr švogerį C\f *51?*???* i j , , <1
Van Nrn Leavitt, Policijai J?
jį sueiūjH. beišeinantį iš vie- artl KunĮphulmg Kirajod 

uos krautuves irbenešantį 
krepšyje 19 “pantukių’* 
degtinės.

Leavitt iš pradžių nesakė 
savo tikto vairia, vėliau gi 
prisipažinęs esąs Prezidento 
švogeriu, bet .užsigynė ap
kaltinime. Jis polici jai aiš
kino, kad nežinojo, ką jam 
krautuvninkas įdąvė nunešt-

Fb Itririjftyrv^jiinų 
licijo* viršminltas phskelbė 
kad Hoover’io ŠVogeris Lea* 
vitt suareštuotas be reikalo.’ 

Leavitt, Hoover’io sesers 
vyras, yra 57 metų amžiaus, 
perimi buvo areštuotas už 
pasigėrimą ir nubaustas 25 
dol. bauda*

f

Japonija mūšy užmušta 
kiniečių ir 300 sužeista. Ja*! 
ponija taip pat siunčia lūrįl 
000 kareivių/siistiprinti s<w| 
jėgas Mandžurijoj. I

kinuosImimek t
NONKARO. i

Lapkričio 11 <1, kartr

šių studentų būriai, šaukO^ 
mi “Karas prieš Japonus.”,s 

Studentai veda didelę agi
taciją, kad Kinija kariautų 
su Japonija.

SABINO MHMA GAVO

&

Bedarbiai Lietuvoje.
Ligšiol bedarbiu Lietuve-

Lietuva Įstojo Į Tarpt. 
Istorinių Mokslą Komitetą.

Kaunąs. — Prieš keletą 
metų yra susidaręs tarptau
tinis istorinių mokslų komi
tetas, į kurį Šiemet įstojo ir 
Lietuva, būtent, Lietuvos is
torijos draugija.

4 UiMUiTA, 9 SUtEISTA 
BOBHOnJOJ.

Los Angtičš, C ai. — Lap
kričio 5 d. prie Santa Rosa 
salos tt S. S.Colorado laP 

ve ekBfdiod^vo kanuolė ir 
vietoj užmuš? keturis asme-

JONO KMITO EILES

»į - ■

SIKnNiNUGUIERIO.

DEMPSEY NELENGVAI 
GAUS SHARKEY.

Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pna- 
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Knrito gražia* rite**

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo ri^s pilnos patrijotišką jausmą.

Sląsk | '
“DABBINI WK<^

T^pkririo^l 
Anglijos pre 

jtai’m'iupo laivą “Je t’Ai- 
me,M kurs vežė 1400 dėžių Ii 
keriu, lltŲMM) doleriu vertės.

POHLA L^įf^JO.

Kirtikas
j lapkr. 11 d/Kėw Yorke lai* 
pnčją mtynea prieš Pati Vo- 
|W /

H* Naujosios 
NĮnetjos agen-

5WffiJiTI(BUIVI0n.
tastiofoj.

Camden, Ar. J. • —- Pereitą 
ketvirtadienį iš Wasliingto- 
no’ailėkes rmrežierinis orlai
vis besileisdamos žemvn ąž« 
sidegv ir susimušė. Užmušta 
5 asmenys. ;

jau™ subada umrarKg

V* K - Dviejų 
metų amžiaus jautis mirti
nai subadė ūkininką Cvre* 
mis Romi, 52 m. amžiaus. 
Jautis užmušęs tą žmogui at
sistojo ant jo kūno ir dairė
si į visas pures. Atbėgę kai
mynai austojo jautį pagautu 
Jautis vieną žmogų periren* 
kęs pabėgo. Pranešta koro
neriui, kurU pasiuntė apie 
Įmina vyrą su šautuvais pa
gauti jautį gyvą arba mižii- 
'dyti, ‘

BOSTON COUEfiEBUGA- 
IgJO CENTRE COUEfiE
Lapkričio 11 d. įvykusia

me futbolo žaidime taip Bo
ston College ir Centre Pal
iego iš Kentucky laimėjo B. 
C’ santykiu 7 :(l Žaidimo pa
sižiūrėti atsilankė per 18,.000 
žmonią, tarp kuriu buvo gm 
ijernatorius Ely, mayoras 

Curle\\

New York, lapkr. 10 d. — 
Madison Sąuare Gardeli val
dytojas Jimmy Jolmston 
pranešė, kad’ jis yra pasiu
tęs Dempsey dvejas kumšty
nes. Jei jis vienose kumšty* 
nėre išmuš knokautu vieną 
iŠ 4 žymių kumštininkti 
(LoUgtiranr Disko, Pzcuduin 
ar Heeney), tai tada jam 
bus surengtos kumštynės su 
Sbarkey kitų metų gegužes 
ar birželio mėnesį.

t Lotoell, Ma#s.-^šiomta die* ‘ 
nomis aukšfešniamet tetamd. 
pasibaigė Silvestro Zap&H 
šeimos iš Nariam, X IL by*; 
la sn Romualdu Ainoritt 
lx>well, Mass. Zapėno šeimą 
bylą laimėjo. Teismas pritei
kė atlyginti $6,819.

Pereitais metais. gegri8| 
30 d., p. Zapenas, jo Žmčūbt 
ir duktė Marytė važiavo p* 
R. Ainoriaus automobiliu iv 
susimušė su kitais dviem M* 
tomobiliais. S. Zapeims? ]» 
žmona ir diiktč buvo sužeta- 
ti P-nei Znpenienei teismą* 
paskyrė $5,185, dūkiem 
Marilei — $543. Įr p. Zapė* 
nui — $1091.

SNAAF VERTAS
MMJONO DOLERIŲ

Jack Sbarkey pranešė, 
kad New Yorko vienas Sin
dikatas imaiille jam 50 tflks- 
tanČiUL doleriu UŽ jo finansi- 
ne dalį, kurią Slmrkey turi į 
Schaaf. Bet Bharkey atsisa
kė tokią sumą priimti* pa 
reikšdamas, kad Hehaaf ver
tas vieno milijono doleriu, 
nes greit jis IdUiąs pasaulio 
vempi jonu*

■ Berignas. .

NO BSJO liMBTI It I9tt- 
BlNKDtOMAJA14

Mtwburgįwrt, Mastyti 
nuo reniai čia tarp mletto, 
tmybm ir majoro Gillis ęįmi 
kova* Lapkričio 2 <L majų* 
ras Gillis atėjęs į tarnyboj 
susirinkimą norėjo imdarylr 
pranešima apie' mireto 
knlus, bi't tarybos pirmhik  ̂
kas, sn kūrino majoras we*| 
taip reniai buvo Mirimulętg 
liepė majorui sėstis, 
ras neivaklausč. Tada taryH^ 
ninkaa {rekč imlteįninME 
majorą išmesti iŠ suriHaiM 
ino. Kada policininką* ptttl

Rugsėjo m?-, jo prie majore GilIK tad M 
neay bedarbių skaičiau Vo- poMe&hikni pareiškė, 
kieiijoj padidėjo. Dabar ym jis eitąjį gatvę uiriditbti int 
4^)00 b^arHą* |^<» Mvmtinę algą.
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Lapkričio 13, itii

n mums nu I “Darbininko” Katalogas
' (ĮųMtiai iš Zįtdte$)

Sodo M J. hmtetembj aiMUguriumiu me-
l Trtaaįt Tai lotferiis, ku’»|^^w’ T
riame išliūliuota LietuvoKL g«U>jaiwpilte

lididvyriui, galiūnai. Tai aoa- Į}i^WJ3,5^ ‘
rtiriį iž kurio* gandai aidėjo į* W
j IfiBTupoa padangėje nuo D
|>ą iki jūnj. Tai šMig galui-l^!??. JI ^i«4*

iimm diąwu& kiemai, kuriame
rlifW *MAvWVŲtJi®4 7I i v v •u*® ♦ i’

: nebuvo Trakuone, ne-g*““

gnli tikrai jausti
Į yme.toes ganrtoa do-L

lo^SkC žinm kanXS»ijlwk*t’!’ bur“ kad*ille tur?i° 
» į’* ??,. ,!'?m/in‘pel,w'IbMi viėnintfliaia įėjimo var-

?-T a"T " «‘-tik-ne 1343
r Pautais L. I>, K. Kęstučio iS-

valandzio užtenka aiJŽinga-L . ^, .
| niuoti ?l>ie> B?‘f ŽeS„e kampe kiemo
į vietos aavobkumai daŽĮnm j
| užhnfaum, traukte traukia. Ij v8dtomi Jl{ w : 
r 1 Į salima, nes vos tik laikosi,
r Pirmas ir gal vienintelis le-|yajairjnjglnc kampe pilies 
* jums siauruma yra 'J^^-Įžymlų nebelikę. Viskas susi- 
S liu nuo Lentvario. Dešinėje Lyginę su žeme. Šiaurinis pi- 
| mit kablelio, taip klenj ir k kampas daT Ir .
g. m’*’? tuįžnj eia, |(,al. j^nfli ti-i» didžisjsūis aye-
B JVytailto pastatyta. ,^u*y Itaines. Dešiniosios svetaines 
f U'^0^!llk^,,s ^T‘8te» «»<• visos teberiogso 
jt hiknpakinklas, 1 kurį dnbui L.jr* langij. Ties vidurine 
K pnttiytas baltos vistos ixi- l vctahlp bokštas dar užsili
pt veikslas. Ketoh riogso np , ir jig ramo„. 
®; JĮHHvę miii-0 vaitai. Tuojau |{l,ojnnias
| prasideda karališka pilis, Kairioje svetainėje matyti 
K Priame nnratelio kampe. »Lvic oge vietoge po ^ndi- 
Į imtenki j dideli ketiirkampi hli/ ilaU8 urvo Wlvediniaii 
fe, faem, kum galai plaunami skliimtai Tai ar m 
^ r.«ero bangiĮ. palocium nebuvo užvesti
I £M;’^..1kM"^,bute ^ vandens kanalai, nuoiailo- 
L r?0’ ’UP!‘ eiaus palei ežerą. Matyti,
K ®C4S,’lt‘ie 18i”*ta Įkad giliai buvo išmūrytos
| a^sfa alėja, pne pat .vanJĮ^ w.
B I? Park,J ,^vo «alln.m rij tik vienintelis išėjimas iš 
K įerti tik per pihes kiemą t kamim^^fl 
f- Pasiekus piliakalnio yn-. P vakarjnįa{tie g^
| faBft is y.su pusiu mtosi WenB> kįfi
| vanduo, įsmargmtas salomisL,, ^ta ko nora nepaprasto. 

Įneš yra iškasta gili duobe ir 
ntiitosi mūriniai pąkyašciąi.

Kiemo vidus gražiai išly
gintas, mftso sienų pakraš
čiuose užsilikusios aptvaros: 
užrilikusios atžalos ivairių 

[medelių.
Pilių sienų Slonimas sie

kia nuo 8 įkt 10 pėdų. Pa- 
[ žvelgus aplink visą salą, vi- 
Į sur matai apsaugos sienas. 
/Kviek ten smegenų ir rankų 
turėjo darbuotis, kol kiek
vienas akmuo, kiekvienu 
plytelė, medis, geležis, stik
las surinkta. Juk viskas tu
rėjo būti tenĮtaifei.valtmiis,

KALĖOŲ EKSKURSUOS
IžpUilkia iŠ New York©

E

Įf

t .4-

a-k

1. Viršuje parodo remontuojamu Traką pUj.
2, Apačioje parodo p. M. Morkūną Traku pilie# patariau# svetai

nė viduje, kur dar viso* keturiom sienos tebestovi.

Tas jau daug liudija apie 
Lietuvos kunigaikščių ir ša
lies galvijo.

Sugrįžęs iš salos, užsimuš
tai apie .Gedimino, Kęstučio. 
Vytauto laikus. Lieki lyg 
paskendęs užburtame sapne.

LAIŠKAS BEDAKCIJAI.

Gerbiamoji “Darbininko’

Redakcija:

<o9a kWcvtaw Beturi® Mteligti*’ j 
to biblioteką, kuria skaitl "Aidi-1 
»i/' dldliamią atnešini llieratfi- Į =-

nuM.kojo gyvenimo žurnalą, nuo I kalbon tteuMi Alyva.. itfw
pat jo leidimo pradlioe. Bet n< Trya Keleiviai—Krikttionie,
dlnya” darori kaskart įdomesnis, Iir Turkas, Pamoktam^ 
ir tiesiog bfttą nedovanatioa, JoM ti apysaka, ParaH T. VyA 
gu kuria inteligentas, vktiak ku | «i*uwaa. Verti P. B.... ,4Qe, 
rios profesijos jfci bebūtą fe kur Twt*ri iimttymiifei—Ubai 
bementu,J» 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios.

**Židinio kabia Amerikoje: met 
-44.50, puam.—*2.50; Lietuvoje •

Tik paabndyk — mūsą nerūgosi, 
met, — 35 lt,, pumų. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvas A’ 
Kja Xr, 3.

ĮVAntioa nrrao*
ARŠCEm® OMoBo Mfetocį ja

"MŪSy LAIKRAŠTIS

▼ir*eHab ....^.11,76-1M
Mildą »faktini jiHdafe 

vigeliai® —^4175—1JI

Dr. Vinco PiąUrio Kaitai, 
Utorijo® apysaka. Du tomai. *1.00

Mstayrt* ir letapu. Vac- 
t* J. Gtrutla ____^40®.

Ctartoa FradžUatata *-
vairius gyvenimo atsitikimus, 
l’araž* J, Tarvydas

Turto Marma—moksliški pa
siskaitymai. Parai* UoriaJ—46a.

Gtrumas — aprašymas aria 
gerumą pat T*vą Faberą-Fi- 
'ipiną. Vartl Kun, F L. -__ -15e.

Tabakas—Mandai rflky-
I ino kenkimas; pagal d-rą Mi- 
Į kolikj parcng* 8. Kaimietii—15o.

Užkeiktą Margai* sė Bara- 
ife Barsdaalratb^apyssks 16c. 
Kataliką Bažnyčia fe Dt- 

(nokratfemas. Parai* kun,

ApaštalysHs Maldos Stata- 
Tta. Vari* Kun. P. Sauni- 

«itis __ _____ —__________ 25e.
h XXIX Tarptautlrii ludta- 
rfetirii Kongresai, ParoŽ* 
kun. Pr. BuČys, M. I. C___ 1,50

Mūsiškiai Užsienyje, Juokin
gas aprašymas kelionče Į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiroa Ivanovą.,. Išgnid* 
Magnus Farvalkietis ___ ___

Kelion* Aplink Paiarij per 
*10 dieną—-Apie visas derybas 
lie galo {domūs nuotikiai ke- 

U|lion€s per įvairius kraštus. 
Parai*?Julius Verną. Vertimas, 
J. Balčikoni®__ _— ^Įi.nn

[ (tjndai. Parai* Uosis’_____ .76®.
Gegužis M*ąą® — Kun. P.

* ~ ~ ~ "- * ;• __ ________ 50e.

Ptrtžč kun,
U reikia užakakyti sau Amerikoje į Dmia«J8HhwkiĮ**—,,^..,..,.50e. 
ir riėhmt gipinliui ir ptŽįiU, 
mUmi Lfotavoje.
“l£n«ą lalknAtb** metams kai 

tuoja keturi litai, pusei metą du į
itai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 

kaina ta pati, o visur kitur užsic- 
ayj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Lietuvą matysi skaitydamas Ka> 
taliką Veikimo P*tro leidžiame 
ląvaitraių

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lak 
v«s A18ja 81 Nr. “Mfisų Laibai 
tk,r '

.50

Limpimorinti Ilgu fe kaip 
nuo ją ifeiimugotil P«raiv 
negyvoji gamtą: Žemi, van
duo, orai. ParalS J. Baroną*—60®,

Mdlč (Po«mą). PąriH M.
GuiUitii - ------- ' , .. Uk,

Kąują Skaitymą! Knygą ~ 
(Daili 11). 8u p*v«ik«laii—,75b.

Viinuriinl Luomą. Verti 
Kun, F. Hauruiaith _

Vaiką Knygeli -- m p*, 
ceikslaii ----- . ... . - mfe.

Mino Patyrimai DiSŽtojftj 
Kirtj, 1918 ir 1919 m. Para 
ič Kuii. J. F. Jonaitb (Ka- 
pelionae) .—---------------- *___ 3fc

Pamaldą Vadavilia, SUdjaą 
Jraudfii Verkimai. Sudarą ir 
fileido Kun. J. KoncevičiuM.—lOe,
Moteryitfc Mmnąrdamybi. J. 

beaauHkia. fiv. Kas. D-joi Iri 
dinyi, Kąunė __________ ^—lOa

Smiltie ĮĮiriątf Lrikiie. Parai*
L Rucevičiui .........  ' , , ...._, 40a.

Iventaa GabrUKua. Išleido
L’ivaa Alfonsai Marią O. P^-2le.
Mgijo* Mokymo MetodL 

butais* K. J. Skriiodyi—50a.
Leiikita Mažučiami Ateiti, 

Prie Maigi. Butais* KuFra* 
oaa^----- -................. . „. _____40ą

Mūsą Dairiai. Parai* Ka-
Ne kiekvienas gali pada-1 ^a®orin*»Draiokątjta Fa- ... ■ ° . . 1 rrindrl P«r«XM TIam* *

ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa-hsdeita, Kairu __ ____

prasta darbą nepaprastai Aritmetika® Uidavinyna*_25e. 
dvasia. —- Booker Washing- 
ton.

<ys Puida --- -------- ...... ........ -50®.
Andenrao Paiako®—«u pa-

•ikslėliais _ _____
kndziulaitis -________ *ta

Jjik toje pilyje augo Vy-j . ^<>riu ląjnstoms pareikšti 
Uosii, Pastebėjąu “ Darbi- 
ninko” lapkričio 6 d. leidi* 
ny «hnipsiįetį ‘^spūdžiai iš 
Lietuvos Parodos Ne\v Yov- 
ko/’ kurio autorius pasako 
pusėtinai • f irios, liet gale, 
kur kMbįmA^tpic nudgj’bę. 
yra gryna ririįesa. Lietuvių 
par<xloje to ąiebuvo ir nėra. 
Mtisu talentibgi menininkai 

j x ra tikri li^UVRi katalikų 
tėvų vaikai. Tfe parodą to- 

Įkė daug viet&ių visuomenes 
veikėjų ir nieko blogo nepa- 
Stebejo. ■ V

Ig. P, Kaaparitu, 

Ped^tdįo^gtievaKiia: Vi

si iMmdmdatįbiai maloniai 
prašomi visados tiktai tek 
ringai rašyti, kad nesusida
rytų nemkidbigii nemalonu
mų, t

<t. H------

taute. Jis žaidė su siivo bro
liukais: o gal ne karią ir su
sipešė. Jie meškeiiojo, važi- 
.rtėjosi valtelėmis. <’’ią Vy
tauto motina, Birute vaidilų- 
čių dąfete.driuąyo^ j pt^iga 
burtų ąapnas pąąikeičm, 
f’ttola Jogailos plėšrieji ka- 
feiviAi, suima Kęstutį* sūri- 

smaugia... Be sąmones 
tanąu) 'Bmite, riša prie ka- 
kjė akmenį ir ją skandiną;,. 
Vy tautas "bėga į svetimas že
mes, ieškodamas svetur pa
ramos. — Bet — štai atsi
randa prie šdno su balta ke
pure. juodoje uniformoje, 
policininkas ir išblaško sap
no mintis.

Kas bent kartą Trakus at
lankė, tas nuo liųdėsio ne- 
paspruks tol, kol ? Vilnimis 
kraštas bus išpieštas nuo 
Lietuvos kūno.

Vriką Dąrbysttafal — Bin- 
kalbos mokęlul__ ——50c.

Petriuką* — laižkai vieno 
takelio. Vert* S. Bakatfeka® 15®.
Įtarimai — Km tai yra 

>K>lševixma* fe jo vykdymai 
(Ruajjpj |‘ Trr ■' ,-v •...  ■ .

- tafetaą VatakM—Savybfe ' 
vakarėliams fe gegužinėms su 
gaidomis. Sutik* Matas Gri- 

' 'šoki         ,,5te
Laimi — (ptana). Pata* 

Vaitkus------- -------------------- —60e.
Atsargiai ra Ugnimi. Vert* 

i* lenkiško kun. K, 8........... .10e.
M«*ą Tikijimaa—ilaiškinl-

Spemlls trifltla IŠ Bretnerhaven Į mas pagrindą mūsą tikėjimo.

Puikini aut Kelią—“D-ko" 
panda. Ode® apdaru 0.00 ir |3.0l

Maža*'Mąujas Alkte Ali®- ■•.

LLOYD

Greičiausi 
. *FA«ADL Y LAIVAI

BREMEN
EUROPA

MaJta# VcfK S Vieno» Aut 
VOMrfče* Fo* C*rr&cH»v — 

< dienos per Urėntcn 
TIK T DIKNOS IJJETUVA 

-----  ■ ■* • _ - — - . — - 
Arba keliaukit ekspresiniu laivo | Vert* Jonai M. ŠirviptM___ 50e

Lietuvos tokhi. libido 
Sumutintos trejus kiem kainos | J. firikevi&ui ir B-v*, Eau* 

uu —_______*____ ......_____ .40®
Imąs fe Kalbik: Dėklams- 

i’ijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parač* Juozas V. Kovaa___ 30e.

GrandAa Veriamai — Vor- 
»* Vysk. A, Baranauskas—-I0e 

BuchaririilkM Stadjoa—Su- 
llietuvino Kum, P. Juškaitis—15c 

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Į Graudūs Verksmai, Maldo* Ga- 
Į guŽča, Birželio ir Spalią m** 
| lesiamu. Ulrido kuft. K. A. Va
ltys —-------- :------- ---- -----------_S5e
Į Dangaus KaraUtn*. — Ša
lčiuko Kun. M. Gavalevičiąs; 
Į be apdarą 75 centai, su ap
darais ------------- ---------------- *1.00

gūdallmat fe Kriki&myb*. 
ĮProf. V. Jurgučio. 10a.
Į tmogus fe Gyruolys. Para-
4* kum P. Bučya  _____ 30e

žydas Lietuvoje. Para** S.
1 Kaimietis .. ..........   „. ..lOs.

Maldos Galyb*. Istorišku 
pirffeyl IV-to tiintmrifo kri- 
kš^tonybfts. Lfetuvią kalbom 

IfegaM* P, B. ...................
Afstrifctavą Kamatlj*. Airi 

tikimas U Amsrikeą9m® gyva 
rimo, Ifeątld* LapMaus Vai- 

I kas .. . ;,:i ufe
Jcą* Knita W*s
Lfetgroa Altanas, 8a pa-

TBATBA1 . .z ■'

Vienuolio Disputą su Kabl
iu. Vieno veiksmo juokai Su- 
'ietuvinG Vaidevutis_______ lie.

Mapaisytoja—keturią veika
lą drama. Parai* kun. Pr. M. 
‘uras. Kaina............... .... . .36®

GUiridngas Vyras—2 aktą 
komedija; parai* S. Tarvy- . 
1m-~—... ____ __ ________Mes
Ilgėtą Gudrumas, 8-ją veiks

nų komedija, Parai* Seiriją 
uosukas _■_.... ___ ____ 35®.
Ubagą Akademija fe Ubagą

Salta ■— komedijos po 1 ak 
ą. Parai* Seirijų Juomikai—36®.

Sniegas — Drama 4-rią ak- 
ų. Vert* Akelaitis ______ —40®

Kautnas—3-Čia dalis dramos • t 
Gims Tautos Gerijta?* Pi
eš* Kun. L Vaicekauskas—19®

lydą Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. V®rt« J. M. Ite* n 
intas _______ __________ 30®

Visi Geri—3-ją veiksmą uaia- 
felfe; parai* F. V. -10u

Fairirife, arba nežfeomojl 
Kinkini' — . 4 aktą drama, 
virti Jonas Tarvydą® 

. Išganymo ApsfelUktaMki *-* 
Jčj'naas fe gyvenimas aat i®- 
nla • Jleaua Krfefe»- Vufettafc : 
mm «u gaidomis..... ..... ,„-..^„.„^„76®,

Draai®®; 1) tanum; >) 
/abioh—K aktą; I) Liurd® 
jtebakta — 4 aktą; parai* 
i. Tarvydas ^„„,^,1__ -_4*a

KnaridaPaBepai.—Komedi- 
is ta® aktą Parai* Gtaitfe 1M

VaBc* Tetari: dalfe l: 1) 
Paialvok ką data; t) Joną 
abi; I) Pasakyk aaaao lak 
Į* S.I. D. fe N,—M®.
Vril^tattaiĮamiItlf

Mitmasy asų

M

Gruodžio S d. i. oa.
M. L. "GBMHOLM”

- Gruodžio S d. ž. m.
XėU«/a«C ejMtffelttfi Jftttohilfo

’ CfrlMltoro.
Infortnntijoe ir lalmkortRt gauna

mo* pas savo asent* arba:
StVEDISlI AMEIHCAN’ LINE

,10 State St, Ritttoo, Ma«.

AB TUMI LABAI GBA1I4 KMTG4 

LIETUVOS ALBUMAS I

COLUMBU8
L_______
1 ubl pusi ilubur guteje.
Informaciją klauskite 
pus bite vietini agento 

nrba
232 BOVLSTON ST. 

BOSTON’

Tik Vienas Doleris!
VĖLUVOS IR URMU' 

. CUįl ŽEMU

4M ytaarią iHtaM ‘

Tik ui n.oo.
Kiekvienas puslapiu labai 

gražiu paveikslu papuotata. 
Kiekviena* beturi privalėtų 
įrigyti šią knygą. Albume 
patalpinta atvpiadai vigų Žy
mesnių žmonių dirbusių Lte

gauti. Jo kainnbuvo|AM 
Dabar gausi tik «š dolerį.

H*Uf BlankU

Sltoal, nmuMi»«k^rnwU,icHilNu- 
WVT** Vi* vaistai misti*
iiakbttl mmOo Btlpramo ir ktivibhr ir 
fątterrmaį fe Mto0» Mbiiam fe atari- 
ifhiaaMSB. Nm-thrt* tiUMNC*
akt fe ytvaamų MarrikUt mfeh* akaą* 
oifeafr ąvafeKm*, ■ nmiuvjimbii w- 

‘YttoM’, nHMamrse ir mrmcI^
rfa* aUMįM fefeKąa Ir ktiaa ayvaMl* 
khį mSSKm, nąįatl Mcferfe pakriki, 

i mum. Ir Urale kMą «wt 1IR M-
tlMrf NeaarTae*, W-

aHMdatatoi, JHrirat«tfe» 
kinhfeM rnaan j* MmfeMlt* g H 
mkytl d* Jte Ii analiilnke.

PASIRINKI SAU GERIAUSIA
; D RAUGĄ

* Geras laikraštis yrą kiekvieno žmogaus geriau
sias irtikrimtsias draugas.

jtobar viripripažįsta, kad laikraštis“DARBI 
NIKKAįf* vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.

te])ASBlNI^KASff išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—-antradieniais ir penktadieniais, daine ra
si naujausias ir teisingiausias Žinias, gražiausius 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būnadr 
gražių juoką. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos irVilniaUs krašto.

“Dartohikas” metams. .
• - °Patbimnkas” pusmečiui ......

Jerimsi tik vieną karių i savaitę.;

,-4.00 
$2.00 
$2.00

GALI UttAiYTI SAVO 0IMIMMB 
įliktuva 

Metams., .... .......
Pusmečiui

SPAUDA YBA DXDŽtAlT8U PAMPLY GAIYBfi, TAD 
. . . IR .NAUDOKIS JA

....15.00

....S2.50

rADttO* SMVDOS DAJUTOS

Reikale kreipkite* pas

uDARBININKA8n
06 w. mUmTAT ‘ z «o. lomr, majm.

TeL 8o. Boston bm z > ‘

“ŽMtbittiuko** ndininiatrncija, norėdama praplatinti 
turimas knygai skelbki didelį nupiginiiną—paraiduoda 
knygos už pu»e karnom Km ataiipt |5M tas gaua knygų 
už $10.00 vertėta. Pinigai turi būti prisiunėiami mi užaa- 
kymti. Httrnšykite, kokiu knygų norite,

Su nžaakynmis prašome nmvėlimti, net parduodamųjų 
knygų skaičius apruliežiuote/

Noužmir^kito—vis<B knygos pusiau nupiginto*, bet Mt 
ufeakymu turi būti pririųtfa lfent|5M

' ■ <

366 Broadway

y.su
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Iš Didžiojo New York’o Ir New Jersey
IW AB11! ■tetatap**-y* »yi n

' MOUAI IŠEIVIAI

Metinis Bazaras
EUŪĮEffl, N. J,

Metinis Parapijos Milžk 
Diskas Bazaras prasideda 
jau šeštadieni<y vak., 8 valaft- 
dą, lapkričio 14 dn 1Ū31, Pa
rapijos Auditorijoje, 22ft 
Ripley plaee. Tęsis iki sek
madienio lapkričio 22 d., 
1931, kada bus iškilmingai 
užbaigtas, Pereitą sekmadie
nį buvo sušaukto susirinki
mas žmonių, aptarus bazaro 
reikalus ir tapo išrinkti se
kanti darbuotis..

čiadienj, penktadienį. Tas 
taute ymkiip ir parapijos 
mokyklom mokiaiąpo vado- 
vyste prot Žibėtoms ir ra
ginimo kun. ktetam. Dabar 
jo vadas p. Juoms Akulio- 
uis pasekmingai įgyja stebė
tiną gerą iMsitylBėjuuą, nes 
tams griežia nąortmjiAkiau- 
siUK veikalus 
'kartu neatąiliri

^arieto, o Daktami Juozn J^ns -

Kral Įkauriias ^Mavąti jn

Lieitaeija Žymesniu liku* 
siti dalyku 110 vak vok*

Susirinkimns Bazaro dar* 
įuninkų: 11 val, vtifc

UMARO KOMISIJA.

Klek kun. Juozas Simo
naitis pavedė Bazaro vedima 
stiro pagelbininkui kim. Jo
nui Kintai. Jam į pagelbą 
išrinkti pnif. Žilevičius, ko
misijos rast. P. Kirvelevi 
čius, J. Jakimavičius, Ag. 
Mockevičhis, O. Milukiene ir 
VI. Budreckaitv. Si komisija 
yra vyriausia ir ntsakoinin* 
ga už bazarą ir tvarką.

KAIKNDORIUK,**
Baziiro kiekviena diena 

yra pankiiMtyta tarp įvairių 
žvmesnių parapijos drau^i- 
ją# Taip pat norima ir pa 
gerbti esamus Elizabeth’e.' 
biznierius ir miesto politb Liutviųieii? 
kus ir ypačiai iutvligmtns, J i' * 
kvietimų koiniriją įeina kun. KralĮl'auriias >■......i
kleb, Simonaitis, -praf, ®lc- pniferijonatas. Statymii Ko- g 3’*?*•
vū-ius tinstami h-taara >■«««» i’. Kh-vrieriPte, Atatamas *r

komisija. Laiškai b^vo sum- 
tinejami draugijų pirmimii 
karas ir biznieriams, politi
kams, inteligentams.

šeštadumt M vat pradžią: 
9 vai. iškilmingas atidarv* 
mus su prakalbomis,

Sekmadienį: Amžino Ra-1 
žmtčimis kuopoms.

KoansunrEs.
Įvairius kumisijelFs darh* 

tini veikia. Biznierių Komi 
-Jjų sudaro: Jim Budraekū?

Praną

torumsiai, o 
b nuo tobu- 
triuvių Ihm-

tiktiems tikslams bendrn- 
darbtautumėte ir savo myli^ 
mas įstaigas palaikytumėte, 

liet taip pat padėtumėte man 
kuo pasekmingiausiai išvesti 
šį bazarą, kuria vru jngno 
pirmutinis Kunigystėj. Kiek 
kas gali, kad: ir truputį, bus 
maloniai Jr dėkingai įvertim 
tas. Pasitikiu Jūsų lįirdingu 
parėmimu*

. Kun. J. Kintrti 

Bazaro pirmininkas.

LO.S.SVMHUS, teMMteteWMi< ir W«TW.—JM Mtite . 
ted ir toli tečtaNii, k** ir pMhgta ’ 
rlą aUklrtl, >«itaU T#vy»*» Imvt tefcv "

M(W< Jam tatai yra pravartu • i 
rirtayti y'-

Mn(I
^DAnmmaKAM* m mm«wtas

N^arkfN.J.^L,Bt3. 
14 kuopos miririttkimas įvy- 
hta lapkričio 13 d. 8 vai. 
vulcara te ssį-issiįs-į^i  ̂skb
svetainėje, 180 Nė*r York1, ^arbinįnkas* tūpta iteta* m 
«ve. Viuj Mri«i kvitui -
iitailankyti. Daugelis yra už
silikusių nu Piokesčink Už
simokėkite.

TiM-šn. (nno Ripw PareiškimasK. TMrarMis, Pr. Milių.,!!’*“™'*• *
1-as-. J. Bagius. M. .nW'netH •--------

Jaldmavičina ir kili. ,r <far M8'81“ j Nora šiiiomi noriu paraik-

iM'snin drauMjėSu ĮurtuMjF-1----------
Ir: M. Brazin4dcnė, A. P<4 
raitis.

Pareiškimas HARRISON-KEARNY, NJ.
JAUNŲJŲ BENAS.

-DAmiNINKAS” mta MayHtaM
Mnwrta ta ntaktatl dtarte' 

<hį VHdmalnjrirff,
“DAnBlNINKAlT ttavl* tad* Wb MAS' f * — I A-r W
riUlUMMrtKUr vlmir ta įritate* 

nitri ttarta teitai* ftlkiitai.
“DARBININKAS” tari laimi

. **vo ”RAD(O irPSKNAS.” 
1' -DAimiNINKAr’ yni tarto *»» 

tilU Ir liitellKtal* talkrunio.
"DARBININKĄ” Tėtagvoja prrhta 

rito PR. DOVYDAITIS.
SkuUkittta(t

X4” Hliri ir UradyMta įf Mta ftata
*tow Ltatamita. .

Aitarltofe MDarWntnkta* k0ttata 
11.90, o ItatavoJ tik 00 MHrltaHMftai 
«nt*. « _

^DARBININKO" TJltato

riains.
Švč. Sakramento Imopa.
Moterų Sajunya su.ravo 

priaugančių jų slcyriumi,
Pirmadienyje: Mokvkta 

Alumnų Klubui. Šv. Kazi
miero Altaristoms.

Antradicmį: Tretininkų 
Sąjungai, Biznieriams, Poli
tikams, Inteligentams. Mote- 
tu Klubui.

Trečiadieni: Ražaneavos 
Draugijai, SLRKA. 3 kp., 
SLRKA. 52 kp., Altoriaus 
Jaunųjų Mergimj Ratelis.

Ketvirtadienį: Š'r. Onos 
Draugijai, Altoriaus Drau- 
cijai. t. ■ j

Penktadienį i Lietuvos 
VyčiamSjLiberty Boy’s Klu
bui, Darbininkų Sąjįmgai. 
Parapijos chorui.

Šeštadienį: Lithuanian 
Building and Loan Bendra 
v ei, Lietuvių Laisves Svetai
nes Bendrovei, Šv. Kazimie
ro Draugijai. Šv. Petro ir 
Povilo Draugijai, Šv. Myko
lo Draugijai, Šv. Juozapo 
Draugijai, šv. Juigio Drau- 
eijai, Lietuvių Citizens* 
Klubui, Šventojo Vardo 
Skyriui. Parankios Beno Or
ganizacijai, Visoms kitoms 
.grupėms.

DARBININKAI.

Iš atsilankiusiųjų susida
rė būreliai, kurie sutiko 
aplankyti pakolektuoj ant
bazarui. Pirmas būrelis: 
Paulikiene, Savickienė, Pu- 
kevičienė, Vainauekienė 
Kaleinikienė; antras: Milu- 
kienė, Lukšienėj Grinčiene, 
Vaitulionienė, KUšiėnė, K 
Kirvelevičienė, VI. Budrec- 
giute: trečias: Al. Karvo- 
jienė, Jaukunienė, Ag. Pee- 
kienė, O. Kazlauskienė. Pa
rapijos kolektoriai sutiko 
parūpinti darbininkus apati
nėje svetainėje ir užžiiirvti 
duris. Lunch’o kampelis bus 
aprūpintas atstovių Rožan- 
cavos ir šv. Onos draugijų. 
Bazara Vyriausia Komisija 
įgaliojama kooperuoti reika
lingus darbininkus. Pirmas 
būrelis darbuojasi vardu Ro- 
žaneavos Draugijos: antras, 
šv. Onos Draugijos, o tre- . 
Čias, Tretininkų. Kitos drau- Į Sekmadienį: 
gijelės tarp savo narių dar- Bazara diena, 
buojasi rinkimo dovaneliu Pradžia: 3:30 no pietų.

Paranijonu
i knvgučių dovanoms: 9 v. v.

iiv- ^DARBUttKKn* a<trc*w EJttatoVarao praUglJOS jau- N^rlklaummyb** mIH*>
uųjų benas, vargonininko E. 
šlapelio vedamas, Šį sekma- 
dienį, lapkričiu 15 <t,rengia 
koncertą, į kurį kviečia at
vykti lietukus iš visos apy
linkes. 4

Šis benas labai gerai pasi
rodė spalių 11 d. Šv. Vardo 
draugijų parade, kuriame 
dalyvavo apie 35,000 daly- uclgu iaon,aly„, vllm„w<OT. 
vių. Mūsų bernu praeinant «0 gyvenimu svetimtaučiai, tad 
pro monsinjorus ir Draugi- juo labiau turi juo įdomautis B** 
jų Štabą, visi labai gėrėjosi, ‘tuviai.

Deja. Daugeliui lietuvhf, gyve
nančių tolimuose kraštuota, UŽ ju
rą marią Vilniaus kraite lietuvių 
gyvenimas j’ra nežinomas.

Tą spragą galčtų ižlyginti ei
nąs jau ketvirtus metus Vilniuj* 
lietuvių laikraštis

“VILMIAUM BYT0JVM.**
“Vilniau* Rytojui” rate pla

čiausiai apie viso Vilniaus kraite 
lietuvių gyvenimą, nužviesdamaa 
jį vispusiškai.

”Vttnteu* Rytoją” skaitydaasa* 
težinosi, kur Vilniaus krašte M*-, 
tuvis'Verkia, o kur dŽ»ugi*< 
sužinosi ko jis siekia ir kaip ji* 
gyvena.

“Vilniaus Rytojus” išeina da 
kartus per savaitę.

“Vilniaw Rytojuj,” stovinta
me Vilniau* krašto lietuvių tautk 
nčje sargyboje, lyg veidrody, at
sispindi visa tai, kas dedasi Ge
dimino, Vytauto t^v.vnčje.

Todėl kiekvienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti’ '‘Vilniau* Ryto-

Rašykite šiuo adresu; Vilno, te.
*▼. Ja&ikt 3—1 “Vilniaus Ryto 
jus.”

TŠtF InioKirdųačifi pavapi jos 
kardu darbininkams ir drau
gijoms, visiems aukavusiems 

dovanas į asmenims ir biznieriams, bu-

Jos7<7TOnw7^P»Sta’W rinkėjams.' Voks paso-

P7MVWM4X
Visų laimėjau _______ ,

vardai. OYptata IMiTapt-y-“1’® komwijonw, o ypatin- 
jos dovanoti, JA- poHkclbtog'pi rinkęjamo. Toks paso- 

Tini tiki-i komisiiflp iw-i j”lMri>i.iinfc>” penktadienio,!*wnti>na« ankstiems tiks- 
. ;u ‘ 1’.“ (huodžioid ntunervi ptaJtansnetiktobiilma Jugpa- 

<a. kad laišlcai ir asniomS- ^hkkizio* u. numeiyj..i ra. . , i.
?ome susidomėti ir įsigyti ta ?1UH» b<t siiąnauks Visagalio 
; .......į, kad aužinotnmete Tataimį, Ta puiki vienybes 
apie savo laimę ir'atsišauk- dvMia, kuri pasireiSkė per 

panisM U f 2 [g,.fcjįymetį pasiliksžarF-
jaučiu įkvėpimu ateiviai.

Jūsų Klebonas,

Kun. J. Simonais.

B17AMER1AT-PROFE.
SIJOK Al A L

lK<a, kad laiškai ir a«mcnt*-
kii'.vjetimnį pasieks 17<) aV
hienų. Laukiama visų atsi JjnuĮ1Uil’l
lankant, nes visi į—...... . f
džiaugsmo dalyvauti. Miestoį^^’- Ta’PJP^bus visa ei- 
uiajoras iškilmingai atidalys 1*' pranešimų.

vakarą, jam padės įvairūs 
koinisijonieriai, aldemianai, 
chicf’ai ir valdininkai, Čia 
rasis ir mūsų jaunųjų ir įsi 
gyvenusių profesijomis 
kartu su visais kolonijų biz- 
rieriais,

Bazaro Vįįkidi»0ji Koni.

ATSIŠAUKIMAS. •

“VILNIAUS RYTOJUS”
Visame pasaulyje kalbama, ir 

raitoma apie Vilniaus kraštu, apie 
jo gyventojus lietuvius.

O betgi mažai kas apie juos Ži
noma, nes retas kus turi progai 
susidurti betarpiškai sn Vilniau* 
krašto lietuviais.

■ Jeigu įdomaujasi Vilniaus kraŠ-

O žiūrovų buvo per 100,000.

Didelė garbe ir padėka 
varg. E. Šlapeliai, kurs į Šią 
koloniją atvyko tik 1 metai 
atgal ir suorganizavę vaiku
čius Į beną, nesigailėdamas 
savo, sveikatos ir darbo.

Rengiamąjį koncertą visi 
paremkite, skaitlingai at
silankydami,
> . . Parafiiįona^

Sekantįg Rytinių Valstijų 
liet, katalikų seimelis žada
ma Šaukti gruodžio 27 dieną, 
sekmadienį. Vieta bus ar 
Bayonne, ar Harrisdri’as.

Gerbiamieji , Elizabetis 
kiai: Mūsų bazaras jau yra 
pridengtas ačiū yaMangpmis 
visų gert| draųjjjų ir asme
nų. Visas orgapizuotas apa Draugijoms vertėtų jau pa- 
ratas tarnaus brangiam dar- ’ ' XI 

kuopėte, nrniMjlmį tnuUi ir Ukybak. Tc<ėl
atsišaukiu į Juą kad Jūs ne- dos, pranešta kiek vėliau.

i PARAPIJOS BENAS.

Per baząro• eigą gros vie
tine Jaw*<
ckmadieni, antradieni, tre-

galvoti apie būsimą suvažia
vimu Apie fui, bris, man ro-

Traukimas

NAUJA SALE
ivikale, kad jųjų stalai nei 
kiek neatsiliktu nuo kitų.

Užbaigimo

IR KITOKIŲ PAMARGINIMŲ BUS: 

KOMEDIJA, 

Nenorėjai Duonos Graužk Plytą”

možiu NEW TORTO 
APYUBttS UETU-

VUMS
Statomi pnineiame, kad Jurgis 

TunįMonis yra įgalfotM rinkti 
"Darbininkui” prenuamtiui ir 
skelbimu*. Jis patarnauji su 
Notary TubHe ūiliūdymu ir pa
gelbsti aiąst pinigu* Lietuvon. 
Kreipki  ttepta:

JUMGį TUMAMOMĮ 
m Gnteim. arba 1M B. 91 ML 

MrteHpuM.T 1 dehris.

’Z

r Išpildys Šv. Mot. Sopulingas Parap. Jauialių lk-j*a H. M. Benai
Ii Keamy-Harriaott. M. J., Po vadovyste Mtu. K. C. Skprito

urnmv amrrikom juokių klubam maujam savo 
XAMIirta<i|TaiiMirjter^^ MALIS <Mį VIRTUVIŲ, RA- 
MŲ, KOMCMRTŲ, VAKARUMIŲ, MITOrOŲ Ir'įnirti Mfcą te- 
rtegiaą. lite rtikri* MfHtf* į lietuvių Am. HJMą Klubų.

•0 ŪMIOM AVMMU1, KAMPAM MTAOG MTRKBT,
* BROOKLYM, M. Y.

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 15,19311
AL. P. KLUBO SALfiJE X

184 8CHUYLM AVINUS, ' K8AMMY, M1W J1M1Y. ♦
Ynuto 7:30 vai vakar*. ' X

Į šį linksmą ir smagų Koncertą kviečiame visus ir visas, nes koncertas bus T 
laimi įdomus. Bus Solo, Duetų ir Kvartetų. Ramstysite ką mūsų jaunuoliai T 
gal nuveikti dailės iv grožio srityje — muzikoje • taipgi teatras yra labai juo- X 
kingas; prisijuoksite įvalius; potam smagiai pasišoksite. Taigi malonėkite vi- ♦ 
si ir vism atsilankyti* Spalių lt <l»,ŠT* Y^rdo Parudavime Nevrark, N» J* šis T 
Bems gavo didelį pagyrimą nuo 100,000 Židrltojų tai mum* garbė lietu- *T 
vlarns yra. fcię • X
Itesga: MaaągttriteM yaHbca IMumMmm r IM-Mrtą, KVMMEA JAUMUOUU MIMAM, X

i ARMISTICE DANCE
Į LIETCVIŲ LEGIONO KARO PALIAUBŲ BALIUS

t iyyk» Srttadicnio vakare, J. m.,

Į LAPKRIČIO-NOV. 14, 1931
- KUMkHAUM SALMJI,

Brite ir Mtaptab Arės., Mteprih, M. T. j
Į Bus du kalbėtojų, plakai Žinomas orkestras ir ‘ 

tnounniciu kazokv *okių faioda.
Įtea<* t&tei 60 (temą*

•*e*B*ii**M»i*Bm*ii******t*e*t*»*ii****a****s*»*
na ....  .... .................... ! ■ -ri > ..........................................

VYTAUTO SPAUSTUVE
MAIUON VIETON

mh <■ bF A1BB*
M įmurti 4*9 Graitd 8L~- tarps Kaap ir Rata*?

kitato paflui^Ms BMteMMfcBM kMiptt* | jmuQm viBtM*

VYTAUTO SPAUSTUVfi ;
4SS«AX»«T.. MKMNH.YK, N. f.
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KRISTUS KARALIUS IR

bhingtone PraneOnijos Pro- 
mierui Lavai’ui, įvyko gan 
įdomus incidentą* Lavai bu
vo daug girdėję* apie tena* 
torių Borah ir norėjo arčiau 
su juom susipažinti. Juo* 
supažindino patsai Ameri
kos užsienių ministerta 
titimson. Praneūzijoa Pre- 
nueras jiaklausė, ką Borah
mano apie Europo* politinę

LAISVAMANIAI
buvimai SantalHaus. Kaip: Laisvamaniai negali prie-

goti dėl Kristaus Karaliaus.Įyrcna^ yra pasaka, taip ir 
Ir Hcrodas dėl Jo negalėjo * 
miegoti ir išžudė kelis tūks-
tančius nekaltu vaikeliu. Jo
pavyzdį seku ir laisvam- 
iriai; ir jie stengiasi užnu’or 
dyti žmonių širdys neapy
kantą prieš Kristų Karalių. 
Herodas dar nežinojo Jo kar 
rąlystes esmes. Jis mane, 
kad Kristus' atims nuo jo 
keiiuŠkijją karalystę. Laisva
maniai puikiai žino, kad Jo 
karalyste ne iš šio pasaulio,
bet jib prisimeta to nežilu}

kitas.”
Reiškia, pasak “Keleivio,” 

Kristaus buvimas tai tik pa
saka. Bet kaip gi bus su vi
sa istorija 1 Jei vieną svar
biausiąjį faktą atmesime, tai 
galime atmesti ir kitus. Tilo 
būdu nebuvo ne Cmrio, ne 
Napoleono, ne Prancūzijos 
revoliucijos. Kaip apie viso 
pasaulio metų skaitymų nuo 
Kristaus gimimo? Jau tas 
vienas faktas, kad civilizuo- 
a • V — • T 1- - •• ■ j «t tli žmones į Jo buvimu tiki
*‘Keleivis” nori išsiskirti iš 
civilizuotų žmonių tarpo •— 
laimingos kelionės į tamsuo- 

-įpėdinį Popiežių padaryti Hų būrį. Kad “Keleivis’ 
karalium, tai kiti valdonai jau ten atsidūrė, parodo ki 

*' neužleistų jam vietos ir kil- tas jo keistas posakis apie 
tą karas. Reiškia, Kristaus Į pranašus: 
karalystė atneštų ne taiką. Į “Bet tie pranašai buvo 
tik karą. I labai tamsūs žmonės.”

Dūstant apie Kristaus ka-1 Kiekvienam, civilizuotam 
ralysies esmę buvo aiŠMnp-lžiųogui pranašo vardas ta- 

.*&*,. kad toji karalystė rein-Įbai aukštas ir brangus. Di
ldą ne kariuomene, policijoj džiausi pasaulio mokslinin- 
žąutuvais ir durtuvais, l>et Ikai, filosofai, poetai labai 

, žmonių širdimis; kad jos įs-ldidžiavosi, jei kas jiems pra- 
tatymai ne prievarta, tik į našo vaidų suteikdavo. Ir 
meile; kad jos tikslas žmo- tai, nors jautėsi tuomi labai 
nių sielų išganymas ir pri- hiaglostyti, jie vis tik žino- 
rengimas prie tikrosios ka-ljo* kad pnuiaŠo vardas 
karalystes danguje; žodžiu J jiems netinka, nes pranašas, 
kad Kristaus karaliavimas Į—-tai ateities skelbėjas, tai 

, įdarys žmones geresniais ir Į viršžmogis* Jei toks Gete, ar 
patiems žemė£ valdonams! Dante buvo vadinamas pra- 

. palengvins savo piliečių su-įnašu, tai jautė, kad jam 
tvarkymą — juk lengviau perdaug garbes suteikiama, 
valdyt dorą žmogų, negu iŠ-p “Keleivis” sako, kad pra- 
tvirkelį, — bet laisvamaniai Įnašai buvo tamsus Žmones, 
tą viską praleidžia pro ausis Į Na, bet Ikųite buvo Dante, o 
ir pasakoja kaimietiškas pa-r^Keleivis” yra tik Maikio 
sakas apie Popiežiaus žemiš- tėvas, kalbąs sudarkytu len* 
ką jį karaliavimą bei piwa-|kiškai-lietuvišku žargonu. 1 
dentavimą. Gerai apsimesti j Tokiam gatvinio idealo ku* 
•nežinūliu prieš nežmūliusJrejui pranašas, žinoma, yra 
bet juk laikraščiai leidžiami Įtamsūnas, nes jo besupranta, 
tuo tikslu, kad jie gali pa- Ir tamsiam kaimiečiui as* 
kliūti ir į inteligentii ran-Įtronomas yra tamsūnas, nes 
kas? ir tuomet toks nesąuw-Įjo mokslo kaimietis nėsu- 
ningas akių muilinimas disJpnmta* Tas pilnai loginga. 
kredituoja laikraštį/ kuria- Kiti gudresni laisvamn*

■ me toki raštai telpa. Daihi-Įuiai taip toli neimu kad už- 
pinkai katalikai puikiai su-lginčyti. Kristaus buvimą. Jie 
pranta Kristaus Karaliaus Į tik stengiasi pnšiejiti Kris-

* . idėją ir jiems tokį Maikio iri taus karalystes idėją sąryšy 
tėvo išvadžiojimai atrodo Lų katalikų akcija. Girdi, jei 
itęvykiisiu atsilikimu nuopDatbiiihikaą” turi užpaka- 
dabuitinio lietuvių katalikų Įly tokią stiprių pajėgą, kaip 
išaivystymo. Bet ką padary-Į Kristus Karalius, busimojo 
ri* Tamsus žmogus tamsini Įamžinus Tėvas, tai kam čia 
ir kalba, matydamas, ttadĮrūpintis pasaulio mažino* 
risi jam panašūs. piais įr ieškoti sau.remėjųt

Kristaus Karaliaus idėja jSūdek ramiai, kaip Dievo 
tai»vamaiiiams taip nepakeli-Įausy, o priešai bus nugalėti* 
cianui, kad norėdami jos nu-J Pašiepimas pašiepimu, 

‘ ^įkratyti, jie paneigia pajbet jei rimčiau jį paimti, ta 
ties Kristaus buvimų. Khm- Į jame kaip tik atspindi karš- 
aykime, ką kalbą “Kclei- ciąusi daimnumtų norai* 
rta”:^ ‘ Jus katalikai ramiai sau *ė-

“Kristaus buvimas yni dėkite, o,mes ul jus dirtėi-
* tiek renius, kiek realus yraĮmc ir gaudysimi ju* į Rivn

Ir demagogišku būdu aiškina 
tamsiems savo skaitytojams, 
kad jei Kristus norėtų savo

t

ir ekonominę padėtį* Borah j 
neilgai svarstydamas jam at
šovė, kad tisų pirma reikia 
sutvarkyti Vokietijoj ’ir. 
Lenkijos sienas ir grąžinti 
yokiečiamK Dancigo korido
rių, dabar lenkų okupuotą. 
Lenki jok ambasadorius tuoj 
užnikarščiavo ir prikišo se
natoriui Borah, kad jis ne
žinąs Europos santykių ir 
tame klausime esąsnekom- 
petingas. Bet Borah labui 
Šaltai atsakė, kad jis žino ką 
kalba ir kad Danzigo kori
doriaus. klausimas kaip'tik 
sulaiko Europos progresą 
politiniu ir ekonominiu at
žvilgiu. I’remieras^ Ląyal 
nieko neatsakė, tik dirbtina 
šypsena pridengė savo nepa
sitikėjimą.

Tas’ incidentas sukėlė 
daug diskusijų Amerikos 
spaudoje. Kai kurie laikraš
čiai gan smarkiai pasipikti
no tokiu senatoriaus Borah 
tariamuoju nemandagumu, 
bet kiti gan ramiai ir net 
humoristingai tą ineidentą

no tokiu senatoriaus Borah

tai) su Dinaburgo miestu ir 
rytine Kuritatdijoa dalis 
(Ilukžtaa apekriti*), apgy
venti Įmonių ntiirioa M»kų 
ir latvių tautybės, tačiau
įnikai vizija ekonominiame

apooda hMM dUritanrią 
Urmą. Gfatk Borah podari 
aamotoa vbti Amerikai, 
kad ji aUakomiogoj. vietoj 
turi tokių arinfoterių, kurie 
patikrint galtiifflauMkM Fai- 
ropoB vatatytla —* Prancūri- 
joa atstovą, orto jam i akta 
kad Amerika Fntneūzijoe 
priešo*. GMk Amerikos vy* 
riaiĮąy& titrttij rausti dėlto* 
kio senatoriaus Borah išsi
šokimo.

Ar Prezidentas Hooveris 
paraudo, ar ne, netenka su
žinoti, bet kad Borah drąsiai 
pareiškė oavo nuomonę ir 
pasakė ^aug'Keoos, tai n- 
faktas. Lenkam* pirmiau ar 
paskiau tek* atsiskaityti už 
jų laikinaaias sienos. Vis 
daugiau ir daugiau kalbama 
Lpie Versaliaus traktato re
viziją. Žinomo, prie to daly
ko priėjus, pirmiausia iškils 
Dancigo. koridoriaus klausi
mas. Paskui eis ir kiti, kaip 
štai yilųiaus klanaimas. 
Lenkai sielojasi, kad nepri- 
leidus.priė Versalio traktato 
revizijoj bet ne nuo jų tas 
priklauso..* 'Prancūziją stovi 
užpuos—ne tiek gal už 
juos, kiek prieš vokiečius — 
bet 'ir Amerika gali „tartį sa
vo žodį, O jei Borah taip 
drąsiai kalba, tai tur būt ne 
jis vienas tiĄ> mano. Lenkai 
labai dabar W*vhigi ir, rei
kia pasakyti, kad turi pu- 
kankamsai priežasčių ner
vuotis* ■ F K*

•"f

NUOTRUPOS
PAVMNIĖJI GAF|? 
ĮSAKYMĄ MOKYTI# 

SVAIDYTI AKME
NIMIS.

LENKAI t SAVINAS! 
LATGALIU.

BEDARBIŲ REIKALU
’M

ir visuomeniniame gyveni- 
me. Jeigu Kurias ir Lirife- 
ni> neturėtų priklausyti Ru
sijai, tai būti} visai tikslu tas 
teritorijas ? prijungti prie 
lenkų valstybės.”

Washingtono ponai, ku- 
riema daugiau Hipi politika, 
negu piliečių, ypač bedarbių,
reikalai, laiko konferencijas

■ ■,

Parikaršriavę užbaigia 
apie tai, kaip garbingai len 
ki} kareiviai liejo kraują 
prie DoUgavpilio. vydami 
Jadševikus ir išlaisvindami 
latvius. Iš to ką jie rašo sa- 
vo spaudoje galima jausti,

ir kalbasi — kalbasi bedar
bių klausimu. Tie pasikalbė
jimai jau gana ilgoką laikų 
tęsiasi ir ria tik parikaibeji* 
mais baigiama; neinama 
prie realaus darix> — bedar-
hių šelpimo.

Viemune tokiame pasikal 
būjime buvo pakviestas ir 
kum Dr. John A. Ryan, So- 

kad Latgaliją jie skaito lemlciaW Akcijos prie Katalikų 
kiškų kraštu, kaip kad jtaiVeikimo Centro AVashing- 
suko ir apie Vilniaus kraštą, tone, direktorius.suko ir apie Vilniaus kraštą.
Taigi lenki, apetitas tębfraj Tal.p kjtk0) Dr> Byau stai

paspringti. /

LENKAI LABAI PAŠ'L 
PIKTINĘ DEL HAAGOS 

SPRENDIMO.

Lietuvos Elta praneša, 
ką$ lenkų laikraštis “Czas” 
savo paskutiniame numery 
prabilo apie Haago« spren
dimų. Pažymėję Ilaagos tei-
šino sprendimu ir atstovu

uKaly, tokioj turtingoj, 
kaip mūsų, žmonės turi ino 
rale teisę prie daugiau ko, 
negu guitis nuo badavimo. 
Jie turi teise prie padoraus 
gyvenimo ir užlaikymo. Vai* 
stybį turi rūpintis, kad pi* 
liečini būtų tuo, patenkinti. 
Mrtffl} šaly valstija ir valsty
be gali tai pilnai išdaryti. 
Jeigu PmidcnfaH ir Kong
resas to neatliktų, jie liktų
prasižengėliais prieš jtaM
pavestus piliečius. Jie būtų 
melagiai ir neverti visimmė* 
nes pasitikėjimo/’

Del penkių bilijonų dol., 
airiuos Dn Ryan siūlo val
džiai panaudoti bedarbių

Toronto, Canada. — Šio
mis dienomis komunistų 
konspiracijos byloje policija 
iškėlė viešumon, kad komu
nistai esą gavę instrukcijų 
kaip kovoti su ginkluota po
licija, Serg. Leopoldu kuris 
per septynis metm buvo na
riu komunistų orgąntaaei jot, 
liudijo, kad komunistai yra 
gavę įsakymų iŠ komuniatų 
Cęntro, kad parėję iš durto 
mokytųsi kaip svaidyti ak
menys, kad jais ir ginkluotą 
policiją nugalėti. Tame įsa
kyme nurodo, kad komunis
tai turi išmokti svaidyti^ ak
menimis taip, kad paleistas 
nkmuo ne tik suduotų, bet 
kad nuo kirčio pasiliktų žen
klas.

Jau tik is to ines matome, 
kad komunistai be kraujo 
l^aliejimo negali gyvenini. 
Jie yra, anot kun. J. AvagŽ- 
džio, keršto ir neapykantos 
Uvų taikai, it jie tą kerštą 
jr neapykantą sėja dartinin- 
kudoe.

bučių. Ne, brolučiai* Tingi* 
nyri? kaip tik priešinga 
Kristui Karaliui, nes ji yra 
viena mirtinųjų nuodėmių. 
Me* paririenįrime vengti
Hnginj'uttar ir pWime Kris-
taus karnlyntša ant žemės.

pastaruoju metu lenkų 
spaudą deda labai piktus 
straipsnius prieš Latviją. 
Gal dėl to, kad Latvija pra
deda nusikreipti nuo Lenki
jos irsudarytidraugingumo 
sutartys su kitomis kaimyni
nėmis vafetyitoią Išsikari- 
iiavę lenkai išduoda ir savo 
paslaptys, kurio* dar , la
biau skiria Latviją nuo Len
kijos. Iš lenkų spaudos ma
tome dUdiu* lenkų norus 
prie Latgalųps krašto. Len

 

kai rašo, Uitasis kraštas 
nuo Zigmąirt> Augurio lai* 
kų iki padalinimo bsivęė ne- 
atskiriama valaty-

W dalis;
nant upeliai* tekėjo lenkia 
ka* kranjaą prie Kirfęhhol- 
mo.

Be^to, ^Gožėta War- 
8žawska” išduoda svarbią 
paslaptį, būtent, kad lenkai 
apie Latgaliuos prijungimą 
prie Lenkijos galvoję dar 
1918 m.

Ražo;
“Nieko tad nųoitabėmu 

—rašo “Ga* Wam.”—kad 
Romanas Dmovakta 1918 m. 
Vašingtone r patiekdama* 
jimidcntui Vilaonpi memo
rialą apie Ijmkijos valstybė 
teritoriją, prašė.tą( pjojin- 
ciją priskirti prie Tokijo*. 
J ta rašė : .

Vitehako gubernijos vą 
karinė daMr (tankų Infltan-

argumentus savo ilgoką 
straipsnį štai kaip užbaigia?

“Dar vienas bandymas, po 
tiek kitų, sueiti į santykius 
su Lietuva, nepasiaekči Rei
kiatikėtis, kad Tribunolas 
savo sprendimo motyvuos 
neduos Lietuvai argumentų 
jos politinėms tezėms dėl 
Vilniaus, paremti, nes tada 
Lenkija gautų imtis kuo 
energingiausių žygių*

Maagoą Tribunolo sprriv 
dimas įveda tam tikrą naują 
elementą, pateisinantį “ tai
kingų represijų” principu 
santykiuose tarp Tautų Są
jungos narių. Po Kelloggd 
pakto ir tiek kitų traktatų, 
sutarčių ir protokolų, kur 
rūpinamasi bendradarbiavuj 
mu ir taikingais tarptaufi-lkūnu. 
iriais santykiai^ pasirodo* 
kad vienas iš Sąjungos na
rių gali nutraukti geležinke
lių ir pašto susisiekiiną, 
konsnlarimiu ir diplomate

* nitu santykiu^ metų metus
* išbūti “nei taikos — nei ka

ro** stovy ir kad prieš tai 
nėra jokių priemonių. Jeigu 
valstybė iŽdristij leistis kad 
ir į trijų dienų karo žygį, 
tuoj būtų išjudinta riša gel
bėjimo mašinerija, liet, jei 
metų mritis vedamas taikus 
karas, kuris savo padari- 
liiata yra kur kas piktesnis 
UŽ ginkluotą karą, ta valsty
be ramiausiai gali būti laiko
ma Tautų Sąjungos nariu*.
* Žiūrint iš šitokio požvil
gio Bangos sprendimas yra 
skaudus smūgis Tautų Są
jungos vardui jau ir taip 
daugiau nukentėjusiam šian
dien, kaip kada pirma, nim 
įvykių Mandžuriįoj. Jų švie
soj Haagoa *prendųw

nia Tautų Sąjungos nariu.

«c

r ^VddŽiiy matomai, jau- 
čiari, kad jos payeiga bus at 
likta, jeigu nei vienas iš be
darbių nemirs greita mirti 
Ibi nuo bado. Išrodo, kad jie 
neatsakommgi mirtims, ku
rios paeina nuo ilgo badavi
mo ir prasto valgio. Išrodo, 
kad ji mažai paiso, kad ba
daujant, griaunama milijo
nų darbininkų sveikata. Jį 
nepaiso, kokių'žalų 'padaro 
tmdaųjąntiema vaikeliams* 
tiems nekaltiems 'kūdikiams, 
kaip Tėvo laiškas sako, 
kurio pasmerkti vysti tuo- 
Įiiet, kada turi džiaugtis sa
vo nekaltu gy venimu, Yra

šelpimui ir darbo davimui
nip sakoma:

IŠ puses tų pinigų būti;
galima mokėti algas darbi
ninkams prie visokiu darbu; 
kita gi puse butu panaudota 
pirkimui medžiagos prie 
darbo. Sakysim, kad apakti-

faktas, kad badavimas, kuris

tai butu mėnesine darbiniu*
ko alga 100 dol., tai 4 nuli-
jonai darbininkų galėtų
dirbti per šešis mėnesius, ar
ba 2 milionai darbininkų ga
lėtų dirbti per ištisus metus.
O kiek darbininkų gautų 
darbo prie pristatymo reik
menų ir kitose tuo reikalu

dabar yra nedarbo, ne Visas 
yra iŠ mažesnės rūšies.

^Musų ątaakommgieji as
menys, išrodo, nei nemąsto 
sulaikyti demoralizaciją be
darbiuose, kokią jie daro rt- 
vo pagarbai ir nepriklauso
mybei, leisdami bedarbiams 
vargti ir badauti. Mūsų at- 
sakomingi asmenys, mato
mai, negali ar nenori supra
stu kas gali būti su žmo
gaus siela pagimdos laiku, 

itas gali būti ir su žmogaus

darbo šakose, arba pristaty
mui dirbančių žmonių kas 
dieniniam gyvenimui reik-
menų. Manau, kad dirbant 
trims milionains, ir gaunant 
jiems iiflstorias algas, kiti 
du milional darbininkų, nors 
netiesioginiu keliu, galėtų
tuo pasinaudoti*..”

Kiek čia teisybes posaky- 
ta ! Bet ar valdžia, kurios 
viršūnėse, paprastai, sėdi 
Žmones sotus it nežiną, kas 
yra būti alkanu ir be pasto
ges, kreips į tai dėmesio, tai 
ateitis tik parodys.

m?

PAGERBS KOMPOZITO
RIŲ J. ŽILEVIČIŲ

sorius Malkui, vienos didžiu
les Nėw Yorko radio stoties 
muzikos, buvęs direktorius, 
Lrene Austin su vyru ir visą 
eile Įeitų muzikų ir literatų. 
Minėta ponia Sehapiro šį šė
tonų rengiu per radio visai 
Amerikai paskaitas apie 57 
tautas, jų taype ir lietuvius, 

rioje dalyvauja Yorko Lietuvos Atetovybės p. 
uRoxy” teatro dirigentas 
Aliacha Violin, 4Jamwh 
Marike* Akademijos pnife-

Elizabeth, N. J.— Lap
aičio 14 d. t vai. vak. Fo- 
ręst Kilis Inn viešbutyj Fo- 
ręst Kilis Gardens, L. 
komp. J. Žilevičiui pagerbti 
literatės Kūliau Schapivo 
ir jos vyro iniciatyva, ren? 
giama iškilminga vakariene 
sumurikalc programa, ku-

sknmba Lenkijai maždaug 
taip, kaip gama Gervašo

. i •' 1 •a'1 1’*. ■ ■itatarhnaą merii bylinčjįmą

sudaryti, bet UimėiUefemo 
savo judošiškų darbųužgy* 
rimą* Tabmas vaduodama- 
sis teisybe pataikė Lietuvos 
pusę; Po Būgos teismo 
sprendimo tankai buvo ap* 
svaiginti. AilkU, kad toks 
fcbmi) tprendirnaa yra akam 
dm omūgta Tautų 8ąjungai, 
tari ji* m akaudus ir lw 
kaimu Tautų Sąjunga atgaus

riirpiM
-—“ Poną* Tadas,” be abe

jo, savy neturi tarptautinis 
teM sentencijų* Bet ris 
dlltvį ta tatorija vyksta Lse-i 
tuvoje.”

TjetJcijn ėjo į Haago* teta-
mą ne jautriną LtahiviJvergtąjį Vilniaus kraštą.

1 Atstovybės p. 
tic’hapiro prašė miteiktiŽi- 
nių apie lietuvių murikų; 
AtMovybę nurodė tais mkd- 
lais kreipti* į komp. J. Žile
vičių ir patirte anglų kalbu 
literatūrą apie Lietuvą. 
Hchapiro, arčiau mųiipalinu- 
ai *u Lietuva, rado ten pla- 
Čmi apiašyff irkotapaaifo* 
riaw aomenp P* Brtapiro 
aomenintai mipaliaufti au 
komp. litaričiuv ntttart jo 
awmehį; iškilmingai žymių 
New Yorko murikų būriHyje 
pagerbti kaųm svetį, lymų 
Lietuvos muaikoa Arikėją* 
ntrilankimtį AimMkmi. Apta

literatūrą apie

savo preotilą atitaisius Idai-
da* O lenkai; jei jie tikrai 
nori gorų mntykiy mi Lietu-
va, turi grąžint Lietuvai pa

jiačią pn«mmą ir vakarienę 
pmnriHme rtaitytn.iamfc riL
linu
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KAIP GERIAU?
Visiškai nesunku nupasa

koti žmonėms, kad girtuok
liavimas yra kiaurus daly
kas, kai parodui nusigėrusį, 
apsispiaudžiusį girtuoklį. 
Bet tuojaiis tau atsakys, kad 
jei geri su saiku, tai nieko 
blogo neatsitiks. O daugelis 
net džiaugiasi: girdi, daug 
gėrėme, o nepasigūiėme. ki
tokios rūšies žmonėms labai

norima piuiteisinti prieš sa
vo sąžinę, prieš visuomenę, 
prieš tautų. Jokių išsiteisi- 
nimų nebittų,' jei visur blai
vininkai griežtai pastatytų 
abstinento prineipiis. Tik 
asmuo, visiškai negeriąs: 
svaiginamųjų gėrimų, gali 
lalti bhiivyliės skleidėjas.

Bn Kimras.

Miniu įrodyti apie girtauk- m ig. motum

Tai būvo gryna UiiyH, 
Bet kąa? laikąs aukštą vietą 
ir galybę, turi ir ataakomybe 
priderančiai vartoti tavo aą* 
loritetą.

Abaoliutiimo laiknoae, vai 
donas galėdavo ąave laikyti 
maždaug virš ir už įriatymu 
'Tie žiaurūs valdovai būro 

Iš tiSi-lv^yiwi tironais ir neap* 
kai stovi kenčiami tavo valdinių* 

tw'<HdriTmjo «tMk4Ą»*rt**• i***0P"*^ 
myU. M<w» jte jrtittyinu* ft- reWjoj«> 
davinėtų, nm jam būtų pla-J 
te«n» vriidmaa kai kūrime 
arityae, viattok jis lieka vai- 
dovas pagal tawhtytw I»* 
pročius. ir Žmmiių reįkaląvi- 

jmua, kurie jį supančioja 
lųąją Galvą ir Poindkų?fdaug atiprisi* negu bendri 

įitatymaį storišu valdiniuK. 
Kuo aukščria kta Movi 
foritete* tuo griežtesn? yra

Vriaa poMtlia — kriali- tingi žinotai taip pat priri- 
taiko vyriauiojo autoriteto

žiniom,—auridomžjfa im
tojo Tiro encyUito^ Tad

ko” skaitytojams fcv. Tl’o 
autoritetą, kuriuo jto naudo
jasi rašydamas encyklikta 
Vadinasi, 6v. Tėvas tokiais 
utvėjai* nekalba jididitei vi- 
Ui Žmonijai, bet $ pačios 
ešinča to tikėjimo, turinio 
Knatų, kaip savo Nrinąto-

muo kuo mddMhmta gy veni- 
me, Mm tao jianeUvengM

tata 
DRAUGIJŲ. VALDYS 

ADRESAI-

ft »c«m tark, ta. Btam. Mm. 
Ipl*» RalUta&M —* JttaUI ChMtTJMM,

Trtata *

MM

WAYJ.YVrfrQfl ĮkVUmf

ta ritaeBit ta taumta a 
ViBfrHnRinlBMM **. X’M«rtta 

■ Msetatai ta ta taMMbl 
fjwl —* y. ritaM

iif ji»m ta ta 'tam i 
«n. JUtMĮaintaB ** to Mtl 

staBNlAUita ta tam 
Itdfainfaui — y. talBtto :

liavimo žalingumą;
Žinoma, kad svaiginamų

jų gėrimų vartojimas po 
truputį nieko bloga pradžio
je neatneša. Bent taip atro
do. Bet HKikslingti gydytojų 
surinktos žudos liudyto liū
di ja, kad toks gėrimas yru 
labai pavojingas žmogaus 
sveikatai ir dorovei.

Alkoholio vartojimas, nors 
ir mažinusiame kiekyje, la
bai kenkia ypač 'alkų svei- 

- kutai. Mokslininkas Kmpeli- 
nas šiaip sako: “ Labiausiai 
vaiku nervų sistemai kenkia 
alkoholis. Jis yra tiksliausia 
jiriemone idiotams gaminti. 
Tūkstančiai motinų nuodija 
savo vaikus, kurie vėliau iš
auga ne tik kūnu, bet ir sie
la, protu nesveiku.”

Paminėti žodžiai jau aiš
kiai pasako, kad vaikai turi 

f būti auklejantf’iriynai* absti
nentiškai, vadinasi, visai 
jiems neduoti jokių svaigi
namų sūrimų. Ir auklėjimui 
neužtenka žodžio, bet reikia 
gyvo pavyzdžio.

Daugelis teisinasi todėl 
truputį išgeria, kad prašoma 
pakelti taures už kieno nors 
sveikatą. Čia labili tiktų pri
minti vieno rašytojo išsireiš
kimas: Jei užgeriant ką nors 
sakoma <sį sveikatą.” tai ko> 
dėl kūju mušant į galvą ne
galima to pat linkėti ?

Išsigerinnn surandama 
įvairiausių priežasčių. Ir vis

ŽODIS.
Bloomfirld, Caun,, 

Vor. 8,1931.
Gerbiamieji Nashua’os 
Gyventojai:

Neturėdamas progos, vie
šai tamstoms padėkoti UŽ 
tamstų paramų.ir meilę man 
parodytą, klebonaujant Šv. 
Kazimiero parapijbj?, nes 
išvažiuodamas poilsiui dar 
nebuvau visai atsisakęs, bet, 
apsviu’stęs dalykus, galuti
nai atsisakiau lapkričio 5 d. 
Dėkoju visiems rėmėjams 
ir dovanoju kitiems. Būkite 
ramūs, taikus su esamuoju 
klebonu kum A. Bružu, D. 
D. M. S., kurs yra Dievo 
vardu jums pasiųstas. Jis 
yrą geras. Lai ta iškilmingo
ji vakarienę išreiškia atei
ties viltį jo darbuotei! Lai 
Jo ir jūsų širdis randa ben
drą meilės šaltinį Švenčiau
sioje Jėzaus Širdyje. Lai 
šventoji Komimija bus tas 
meilės ryšys, kurs pilnai sti- 
t'vertas. Amžinybėje. Tai jū
sų buvusio klebono linkėji
mai. Bus man didžiausis 
džiaugsmas išgirsti kad 
Nashua’oje vra taika, ramy
bė, Dievo ir artimo meile. 
Nebūsiu per iškilmes pas 
tamstas kūnu, betone Alto
riaus atsiminsiu jus. kad Jė
zus palaiminti} visus. Valioj

kaip Gyvą tavo Briką.
Kiekvįenri valdžiai būti- 

nai reikalingta autoritetą*! 
Be jo, žinomu veikti negali. 
Valdžia negalinti savo įsta
tymus įgyvendinti jau nebe 
valdžia* Valdyti, reiškia už- 

• veizdėti, bei nukreipti valdi
nius nustatyton linkmėm 
Taigi, kada tik valdžia nebe
gali sėkmingai užvęizdėti ir 
vesti savQ valdinius, ji nu
stoja pasitikėjimo. O, dar 
blogiau, ji tampa kenksmin
ga ; nes valdžia negalinti į- 
gyti paklusnumo savo auto> 
ritetui .sukelia anarkiją. 
Pramonės ^bendrovei be au
toritetingos galvos nesiseka: 
iš kariuomenės, netekusios 
centrinės valdžios, gimsta 
suskaldyta minia; net it šei
ma uegeri)ianti tėvo autori
teto neprisilaiko prie tikros 
šeimos sąvokos. Tai yra ži
noma kaip paprasta teisybe. 
Vienokį ji, kaip tik dėl tavo 
paprastumo gąua dainai už
mirštama. * *

Šiomis dienomis Žmonės 
plačiai mano, kad autorite
tas (arba vyriaušybė) palai
ko vergiją, bei ženklina že- 
nuuną. Tačiau taip nėra. Au
toritetas kaip tik ženklina 
tvarką ir gerbūvį. Autorite-

nasbua’iečiai, Šv. Kazimiero 
parapijos rėmėjai! T darbą 
su aukštai gerb. kun. Dr An
tanu Bružu, M. S.

į Jūsų būręs Klebonas,
Ko. Ignas Abromaitis, 

f M. S.

Pasakojam apie Roose- 
velt’ą, kad būdamas Prezi
dentu? turėjo paprotį va
žiuoti skersai Potomae upę 
medžioti Virginijos miškuo
se. Vieną karią jis pasisam
dė, mažutį juoduką medžio
jamą . krepšį nešti. Vaikas 
nepažino žmogaus. Diena 
buvo visai tinkama mcdžicH 
jimui ir .Breaidentui paši- 
sekė nesykį puikiai šaudyti. 
Galop, pamatęs paukštį, toli 
skrendantį visu greitumu, 
jis pakelė šautuvų ir taikę 
šauti. Vaikas šitą pamatęs 
sušuko: “Tataria! Jums ne
pavyks tą paųkžtį nušauti t” 
Sakiniui nepabaigus Roosc- 
vėltas jautojo įmovęs ir 
paukštis praėjęs kristi ^e- 
myn.

<40, kad »Jūs ir mokate 
šauti,’* prabilo vaikąs. "Ar 
galiu žinoti kaip Jūs vadina
tės?”

“AŠ ponas Rooeeveltas,” 
atsake PrtšudmM

Valandėlę vaikas nustebo. 
Tada klausė palengva: “Po
nas Rooseveftas? Tai Jūs A- 
merikos Prezidentas?”

Prezidentas atsakė, “taip 
esu.” Vaikiukas stebėdamas 
nusišvilpė ir tarė: “Xu. tai 
Jūs vienintelis vyras Ameri
koje, kurs neturi “boso,”
“Aš, vaikeli, esu vieninte

lis asmuo Amerikoje, turįs 
iinlięną <bosų’,” atsakę Pre
zidentas?

daug žiauresnė negu mitori* 
teto iHivaldinyriė.

Galėtų kas nemaža kalbė
ti apie lniMV<» ir neprikUu»o- 
mybę, bet rito liekari gty 
niauria teisybė, kad joks 
rimtai protaująs žmogus nes 
gali Mti savo paties viešpa* 
Čiu ir kariu gyventi žmonių 
visuomenėje kaip privalo 
Panašiai, kaip mes kitų lais
vę gerbiame, jie miisų laisvę 
gariiimi* Tais atvejais, Žino
ma, mūsų veikimas tampa 
šiek tiek apribotas, nes kitų 
teisių gerbimas mus suvaiko 
it susiauriną musų veikimo 
sritį. Pavyzdžiui, piliečiai 
turi teisę reikalauti asmens 
saugumo gatvėse, todėl auto
mobilių valdytojams pri
klauso pareiga tvarkyti ati 
tomobilių giritumą^ Taip 
pat Žmonės turi teisę saugo
tis nuo užkrečiamųjų ligij. 
Todėl vyriattkybė Uždeda vi 
suomenei įvairius įstatymus 
kas link kvarintuio^ įlrižitt- 
rijinio, ’ bei kitų sveikatos 
dalykų. v

Kiek valdžios teisingas 
autoritetas yra gerbiamas, 
tiek žmones ym palaiminti 
ir tikrai laisvi. Bet, kur au
toritetai nėra gerbiamas, ten 
sauvąliškas pasileidimas 
viešpatauja, o ne tikra leis 
ve. Tiktai tie plepa, 4<Bfiki- 
me laisvi ir savistovūs/’ ku
rie nieko apie tikrosios ir 
nepriklausomybes prasmę 
nežino. Jstatymaį ir tvarka, 
o neįkąs kitas, apsaugo vi
suomenes ramybę ir gerimvį. 
Iš tiesų, sulyginus absoliu
tizmą su sauvališkn pasilei
dimu, ahsoliutižmas rodos 
labiau pageidaujamus* Mek
sika po Diaz’oir pastarai
siais laikais tai pakankamai 
paliūdija. Nors ir sauvalys-

mrnoi immv omoa 
mmoia Moram m*
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ktaktiMM atatab J įta 
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gah| gale už tai atsieis bran
giau Užmokėti.

Taigi autoritetas neženkli- 
iia nei vergijos, nei žemesnio 
stovio, nei peididelio laisvės 
susiaurinimo. Vienok yra 
žmonių, kurie Katalikų Baž
nyčia kaltina, dėlto, kad Ji 
įvykdina savo autoritetą. Jie 
nesupranta, kad Bažnyčia, 
laikydama savo autoritetą, 
užuot neigus savo dieviškąjį 
įsteigimą, ryškiai įrodo savo 
dieviškumą.

Neseniai vienas mūsų di
džiųjų universitetų profeso
rių* atsivertė į katalikus. 
Paklaustas dėlko jis iaiįl ph* 
daręs, jis atsakė, dėlto, kad 
Katalikų Bažnyčia esanti 
vienintelė Bažnyčia kalbanti 

! ir veikianti su tikru autori- 
Jtetu. Klausėjams reikalau
jant, delko jis esąs atidavęs 
savo mintį ir valią organiza
cijai, Jis atsake, nesąs atida
vęs organizacijai, bet Die
vui. Jo draugai užsispyrę 
klausinėjo delko jis negalįs 
savo mintį ir valią pašvęsti 
Dievui jųjų bažnyčioje, o jis 

. atkirto, tai negalįs dėlto, 
puuiivuju. iWi-B n »t<uv«»jrr' jkad Diedas kalba autorite
te atneštų laikinos naudos, I tingai, o vienintele Bažnyčia

Darbininkų Kalendorius

kalbanti autoritetingai yra 
Romos Kat. Bažnyčia, Tsigį 
matome, kad toji pati'yp^s 
be, kuri atstumia negalvos 
jaučius nuo Katalikų 
uyčios prie jos pritrauki# 
galvojančius žmones, Kąj 
chmgi religija suriša tvarinį 
su Tvėrėju, aišku turi’ būti 
jog tikybos ryšys, kuris 
suvienysimą neįvykdo, tagd 
neprasmingas. Tikyba nonai 
riša su tiesa ir autoritetu^ 
nesuriša su Dievu, Kurti 
yra pati Tiesa ir pats Adtd| 
ritėtas. Kad tikyba turinį 
sankciją^ ji tim WlMf^ 
įsteigta, nes kitaip reU^jfi 
laitu tiktai žmonių sutariM 
gyvenimo bddas, kuris ašį 
uždėtų jokios pareigi* 
nei, taip pat .nesugebėtų 
mingai įskiepyti jokios tM 
Iros žmonijon. Taigi Dievę 
įsteigtą religija, iš rota 
yra autoritetinga ir tikrta

Katalikų Bažnyčios iMta 
ritetingunias ir teisybė yiį 
jos svarbiausia argumentus. 
Žmones noriai išpildo privta 
hunus ir griežtai įsakytai 
paliepimus, nes jie tikmi tota 
ri žinoti kas jiems daryti, ig 
jie nori bfiti griežtai pta 
liepti tai daryti. Visi kaita 
likai gerai žino, kad fik£ji*t 
mo ir doros dalykuose Bafcį 
nyčirt valdo Kristaus vard^ 
ir galylie. Tokiu laidu kėtaį 
likai randa savo tikyboje 
ramybę ir smaglitnų, kuri* 
yni Kristaus prižadėtai Be- 
vo pasekėjams kaip atlygint
iną. Taigi vien autoritetltp 
gas tikėjimas yra. pilnai wh 
tingasirprotingas.

Via “Darbininko” Prieteliai kviečiami 1 platinimo talką.
. * # . ■ * . * ’ ■■. .' * ’ . • ■

Jau priimami užsakymai. Visos kuopos pariskubinkit iš anksto užsisakyti
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Valdyba

Aidas,linguoja.

UtlVIj

Į*.

Teatras-Konceilas,

HEW 8HTAIN, CONN,

Svetimose Plunksnose.
f-auti Jaunikiai1* ir apie

“Darbininkas” į lietuvį
SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVE

P. BARTKSVIčnJU, S»r.

*

1

4

wbstville, nx.
LDS. 75 kp. minėsimai susirin 

rimti įvyksta kiekvieną mčnėsį 
sekmadieny, po 15 d.t iv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svttamčj*.

clsvklamd, omo
'Gruodžio 7 d.. 8-tą. vai. vakare 

Lietuviij Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mtatani* susirinki™**. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

KASTOM, f A.
LDS* 40 kuopos susirinkimą* J. 

vyks grūodž. 6 d., tuoj po sumos 
iv. Mykolo parapijom svetainėj. 
Malonėkit vhd nariai atsilankyti 
Ir mineainee mokestis uirimokFti.

' MSoufaDt -

D AYTOM, OHIO
LDS. G9 kp, auątrinkinm* įvyk* 

ackmsdicnj, lupki*, 15 <1., Lažny- 
tinėj svetainėj tuoj po aumat

Kuopė* rišt. Z. Gudeli*

Tmrwr,T., M ABR
LDS. tT kp. susirinkimas įvyk* 

ketvirtadienį* lapkričiu 12 dieną, 
vakare, Ateikite visk Gera proga 
darbininkam* prisirašyti pri* vi*, 
tiintfdfr darbininkų orgtnizaeijos

, ’ Valdyta

OW BRITAUT, 000.
LDS, M kp, anririnkima* įvyk*. * 

sekmadien), lapkr. 15 d., I. m. 
Svarbu, kad į žį susirinkimą ateiti) 
visi nariai ir bent po vieną naują *■ 
narį atrtveatų prirašyti prie mūsų 
brangio* organizacijos.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimą* įvyks 

sekmadienį. lapkr, 15, tuoj p) 
paraudą, šv, Jurgio parapijos mo. 
kykloje. Viri kuopos nariai yri 
kviečiami atsilankyti j šį suairin 
kimų.

PROVIDUCCS, K L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, lapkr 15, 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad .visi šiam* susi
rinkime dalyvautų, ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime grąžą pavys, 
<1į kitiems. /

N1W KAVEI, COMM.
LD$. 28 kp. mėnesiniu gasirinH 

įvyks sekmadienį, lapkr. 22, 
Į vėl. porpiety, bažnytinėj fcvetni. 
nėj, 33!) Green Kviečiame na- 
rin*(e») ateiti. Ger* proga užrimo. 
Kėli duoki**. Valdyba

paskaitas apie

S AIMT OLAOt, ? A.
LDS. 107 kp. mėnerini* susirin

kimas įvyks grudž. & tiioj po SU* 
mo«,šv. Kazimiera parapijos salėk 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naują narių atsivesti priražyti.

Valdyba

ihj, blynų, 
uodegų —

VKIZINK ifAlTįriE-
Ėok v

VMTHELD, KAM.
LDS. III kuopos »u*irinkimM į- 

vyks sekmadienį, lapkr. 15 <T.r b\ 

m., tuoj po mimo*, iv. Kazimiero 
parapijos saloje.* Kviečiami vH 
nariai ateiti. Taipgi atriveakit* 
savo draugus prirašyti prie Šio* 
kilnios orgiinizacijo*.

Valdyba

Eerya-L, D, S, narys.
Jau ilgokas laikas kaip 

serga L. D. S. narys A. Ma
čiūnas. Gero pasveikimo 
jam linki visi jo draugai.

C. BR00KLYK, M. T.
Lapkr. 15/ tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susiritikimas 
vai. Taigi kviečiame visas nariu* 
atsilankyti į Žį raririnkimą ir už- 
rimokčti mčnesine*. Atsiveskite ir 
savo draugu* privalyti.

Valdyba

IMlrini Storintai 
KALENDORIUS 

Amtoko- 
ir ta**rtM<«w

lN**M*b*ŠM ir A***Umbs 
Są*rial*N' Kai***,

S. L ZAPOA8 
Lawr*n«* K., ', . LavrtaM*, M***.,

iMtarHb 13, 1«L DARBTmTNKAS

LDS. Kuopų Susirinkimai
KOLONUOSE

' UTIMfiE, Iffl.
Himorčs vyrui. atsikrato 

nustingimo^

Jfoteris, žinovai tvirtina, 
įdžynii daugiau savo širdį* 
t vyras gi, sava protu. 

daugiau 
idu<xla, ir vyras jų rim- 
t vyrauja. Tšmintiiigiį 

trrų ilgi yra, bet vis dėlbr 
rtUMs tarp lyčių yra; 

i tuomet, kuomet vienas su 
veikia tegali

Iki šiol mūsų parapijoje 
iri? dauguma nraktilmo- 
učių Katalikų būta mote- 
, Vyrai mat, šaltesni, sta- 

esni. Retas atsirastu vy- 
us kurs prilygtų savo žino* 
Ai <ievo))«nningiimu. Jam 
jauku kaž-kodėl. viešai 

irodvti karštai tikinčiu 
gunū. Gal nasijuoktu jo 

raugai, ir tokio pašiepimo 
ginusiai bijosi visi. Dar 

mg mūsų vyrit, ypaė senes- 
os kartos/ negali namir- 

ŠHnpo ir jo skleidžiamo 
IPokslo. Nevienas imli prisi

ūti, kaip sukaudavo, nlo- 
o.? ’džiau^davos šliunn 
IcČjais. kuomet nasakvta 

kad visi .žmonės m- 
4na ne iš Dievo, liet iš hesę- 
kmies. Lnikvti <?avo nrntv 
kokia tai beždžione buvo 
i Wibė tiems šliuntnr-

šio* karštumo, vyrai gi rim* 
tarno*

Atsilankė Kitataučkį 
D r, A MmL

Vyrų darbuotėje yra daug 
darbštumo ir dramos. Labęu 
įdomus buvo jų rakarėlis 
laikytas antradienio vakara, 
lapkričiu 3 d. č*in visi gavo 
progoa sužinoti tikrai, kad 
tikėjimo ir jo skelbimas 
žmonėse ištiesų nėra, kaip 
dažnai prikaišjojaina, vien 
kunigu dalykas. Atvykę iš 
kitataučių parapijų atstovai 
pasauliečiai, niekieno nemo- ] 
kami, daug pasakė apie sa-1 
vas Šv. Vardų Dr. kuopai ' 
Pasidalino su mumis minti
mis apie geresnį veikimą: 
savo pasišventimu davė pro
gos pažinti pavyzdingiaiisia 
Kataliko žmogaus tipą. Jei* 
gu tie šeši atstovai, kiekvie
nas gerai išlavintas ir iškabi 
langas žmogus, nesidrovi 
taip daibuotis dėl įsitilfmi- 
nai, tikrai galės mūsiškiai iŠ 
jų pasisemti dvasios •••tipiy- 
1m»s tolesniam durimi. Apie

Jwwo Venck*ičioLi*hivAk*3lfcadw Orkestrą*. ih murikai dalyvauja jau trečią kirtį Balttmęrė* 
Lietuvių Sv. Alfonso Parapijom Choro ladio Kono«rtuo*e.

BBOOKLYM, JT. T.
LDS. 12 kp. mfatani* audrinki- 

ma* įvyk# lapfcr, 15 d, 6:30 va- 
kare, Karalienės Angelą parapija* 
svetainėj, kampan Robling ir So. 
4th aatvią. ,

Taigi malonėkit* viri susirinkti 
ir užmokėti duokle* kurie eaata 
skolingi, MepamirŽkite Ir naujų 
narių atsiverti prirašyti prie-mtleų 
brangina firganizaeijo*.

Kviečia Vaidyba

vauja A. Alekąft. Choro raš- nuo savo vyndįo. Šis nuėjo į 
tinhlkas A. Mareclinas tvir-svečius pas žmonos teviis, 
fina, kM šis parengimas hn* bet žmona nenorėjo kalbėtis, 
gerai pavykę nes choro na .-j Tada vyrukas savo kumščiu 
riai-rės, darbuotoja Mm‘ytvtgewkai apdaužė savo pačiu- 
Kašėtaite ir ponai biznio-tę. Nuskriausto ji* apsiskim- 
liai (Benderis, Aleksaitis.[dč teismui ir vyrelis buvo 
Jokšų, Jenušaitis, Strikulis) nubaustas penkių dolerių 
bilietus g.w4i pardavinėja h pabauda. 'Tai įvyko vis pas 
knn. J. Valantiems su svetimtaučius.
J. Kazlaiisku šį parengimą 
šauniai gamina.

Lapkričio 18 <L čia prasi
dės parapiją metinis Naza
ras, kurio pasisekiinui uoliai 
darbuojasi klebonas ir komu 
sija^ Apsigyvenus čia kun.

reikėtų visam taip priruošti* 
Valdyba, Strazdauskai, IM- 
kuF, Bukevičins, <*’ęplmska< 
Vaškevičius, Stočkus, Bul v 
ta, ir dar kiek jaunranrų v\ - 
rusų — jau keli uičm-siai rū
pinosi besidaTbuodiimi.

Tiesa, ir be moterų neap- 
ftieita. Virtuvėje darinivos’

ji] pntnnnms, k. a. laikyti"3U biiiys- Bet vyrams teko 
Kataliką didesnė dalis, ir labai pa- 

nuopelnus istorijoje ir mok- ^yzdingai visą atliko. Jiem 
sle, ir paįvairinti pramogas, ir jų dvasios vadui kliu. T)u- 
jau susirūpinta, štai susior- hinskui reikia tarti širdin- 

Jaf.v./.clk-; i “lxmL gai ačiū! Štai tik keletą pa- 
ritimo kuopeles. Gal ir] vyzdžių, kaip ir ką nuveikti 

gali mūsų vyrai, susidėję 
galvas ir jėgas. Nei vienas1 J. Kripui mlUii jaiiniinas 
svečias ;negalėjo mažįausiąįsįKnto šakoję ^sparčiai pa- 
jdipeikinio žodį ištarti. Ir 
daug jų atsilapkf. Visajs at-

Stnarkitiii Veikti, 
Bet pamažėl tie laikai 
įeina. Štai šiandien jau 

įe parapijos trys metai 
yvuoja vyrų šv. Vardo 

ugija. Iš pradžių mažas 
relis tesueidavo; daugiau 
orėdavo nuošaliai žiūrėti, 

kas čia bus. Pradėjo laikui 
nt vyrai laisviau jaustis. 

Paprato, kad nereiks' jiems 
•mū ryto iki vakaro melstis: 

reiks viešai girtis savo 
aįdingumu. ‘ Todėl dabar. 

Fkai virš šimto eina prie Ko- 
inunijos kas mėnuo, visai kl

okis. nuovoka atsirado. Pa* 
tiškėjo jiems, kad nors ko
kia tai atskalūnas, gali, pa - 
liepdamas. Pavadinti moto- 
Hs “bobelėmis" arba “da- 
'vntkomis"; bet jau wm 

ravardžiuofi taip niekas 
pdiįs! Net ir drąsiausias 

tevis pabūgs tokio būrio 
b,

Štai delko tvirtinu, jog 
įbmdiėn parapijos sfipres- 

įtyveniinas, negu pir- 
fcaiau. Moterys suteikia dva-

• ĮIIDIMIKITB!
s. b. musus 

lutvvis gkakojots 
m a >AcA mur, 

lALTmORB, MD.
Jdtfetotuvfeė petnrhHuJn gerai ir 
pfeto. Nuo 7.5—100—150 dotoią, 

Vagrahu* parm^la.
fabefvnu — Seralis 0068.

3M«faM*; H*** 1850.
6KBUAUCDS

BM.TIMOM, MD.

ganizavo jaunuoliai į “ 
ing" i 
panašiai dmys su •biliardais 
(pockot billiards). Kiti da
lykai ilgi svarstomi.
Sekniingai įvyko ^Ogsterin 

Postas.9* 
»■ f.- ■ " ■ ' ■ ’

Pereitų sekmadienį,» nuo 
12 vai. iki 12 nakties tęsėsi 
Vyrų Dr. suruoštas “Gyste
liu Kostas.” Priėjo daug 
triūso ir. rupesnio pridėta. 
Geresnio parengimo negalė
jo būti niekur. Žmogus atė
jęs iš lauko, nueina į kiemą. 
Čia randa penkis stalus: 
prie kiekvieno trys, keturios 
statinės Gysteliu. Prie statų 
juodukai stovi atidarinėda
mi juos. Tik imk ir valgyk 
kiek nori. Paėjęs toliau, sto
vi Tauteris ir Sakevičius, 
šutindami ant didelio laužo 
tuos pačius ; šutintų prira- 
gavęs. kitokių madų rasi 
prie kitų stalų. Panorėjęs 
atsigerti. įeiki čia pat į rūsį 
ir štai baras su visokiais gė
rimais, ir suolai pasėdėti. 
Nuėjęs ant viršaus į salę, 
jau pietus imk ir valgyk. 
Prie stalo stovi kokio dešim-’ . . .
tis tarnų atneša keptų oyste* Kižiiitė is Ne\v Vbrk City#

. dešrų, kiaulių skaitlingas Metinis choras, 
visko kąs reik vyrų kvartetas, mažojo eho- 

Pavalgęš, pailsėk ir vėl due- 1° orkestras, duotai, solo, 
da ! Vakare, šokiai nuo 6 ^ suvaidinta- linksma 
iki 12 ral. Ir vis už tąpatį dviejų aktų komedija “Ap- 
dolerį! liauti Jaunikiai^ ir apie

B««9 JM0 Reinio. ėiete»J atostogų 
Įpapasakos A* Aleksaitm ir 

Taip. Viskas-gonu. Bet & Cibulskas*
pamąstyk, kiek čia darbo] Visam* programai vado*

Ženkime Drąsiai Tolyn!
Lai ir toliau vyrai painia i 

’saVo rankas darbų; ir parodo 
{visiem, kad jau atėjo fcata- 
hikų Vyrų Darbo Gadynė! 
Tegul šių šimto ir piisės vy
rų pavyzdys paakstina kitus 

Išimtus Baltiinorūs Lietuvių 
vyrų įstoti į jų eiles ir dar
buotis Dievui ir Tėvynei! .

V. N.

Sekmadienį, lapkričio 15 
d.. 7 :30 vūl. vakare Šv. Juo- 
įtapo Mokyklos Auditoriume 
įvyks dainų, muzikos ir sel*- 
niško perstatymo vakaras. 
I’roginmų išpildys Broad- 
v.ay teatro solistė panelė M.

Žiemai besiartinant, tiln- 
ninkai užbaigė įauki) darbus. 
Dienos trumpos, vakarai il
gi. Dabar svarsto, kokius 
laikraščius užsirašyti. Aš 
puošhtižiai patariu visiems 
lietuviams ttžsijaŠyti “Dar
bininkų,**, nes tai geriausias 
ir tinkami^Įisias laikraštis. 
Aš esu girdėjęs daug tokiu 
išsireiškimų: gaila tik, kad 
“ Darbininkas* *■ ne dienraš
tis, jei jis tėkš būtų, tai ne
reikėtu geresnio laikraščio.

NELAI^ĖĘ.
Lapkričio 1X netoli prie 

New Alilford dėl greito va*. 
Žiavimo įvyko didelė auto 
mobilių nelaimė. Jaunas vai* 
Irinos ir vienas gydytojas Ik 
ko sunkiai sužeisti.

Kita nelaimė įvyko dvi 
girtybės. Būrys girtų susi
pešė* Vienas sunkiai sužeis
tas ]>ei!iu. Kaltininkas suim- 
taf£
s dolertaI Ut jfito-

LIETUVIŲ JAUNIMAS.
Musu jaunimas savo dar* 

buose vis gerai pasirodo. 
Durys jaunu mergaičių sek* 
madieniais gieda bažnyčioje. 
Turi gražius balsus, tik gai
la, kad nėra kas jas palavi
na, nėra lietuviu mokytoją.

GALI LIETUVAITE
Salomėja Krikščiūnaitėj, 10 

niėtij mergaitė; gerai pasižy
mi eiliiprašytne. Daug eilių 
ji yra parašiusi į “New Mil- 
ford Times” ir “Waterhury 
Reppublican ” ir gauna daug 
pagyrimų už gražias eilutes.

Salomėja labai mėgsta lie7 
tuvių laikraščius. Ji moki
nasi lietuviškai skaityti ir 
nišyti, ir sakosi labai norinti 
parašyti į “Darbininkų?*

DAPKAU
ITkininkai, nudirbę lau

kus, atleidinėja darbininkus. 
Apylinkėje dirbtuvių nėra 
Lš kitur atvažiavusiems vi 
sai negalima dalbų gauti.

JAU SNIEGAS.
Lapkričio 6 d. gerokai 

prisnigo, Seni žmonės pra
našauja, kad žiema būsianti 
lobai šalta ir audringa.

*4, P. Krikščiūnas.

ATH0L.MAM.
LDS. 4 kp. rnčnesinis susirinkt 

pias įvyks lapkr. 15 d., tuoj po 
milpanj, šv. Prr.neiškaus parapi. 
jos talčj. Kviečiami visi nariai at 
silbnkyti ir užsimokėti mėnesine 
mokesti*. Taipgi ateiveskit* *avo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šio* kilnios organizacijos

Kviečia Valdyba
< ■ .

LAWiunroB, mam.
LDS. 70 kp. susirinkimą* įvyks 

lapkr. 15 d., tuoj po dvyliktai. 
Kviečiame gaąsiai sueiti, ne* turi
me keletą svarbių sumanymų. At. 
atveskite ir savo draugus(es) pri- 
rašyti, Valdyba

L. /?. K, ^įsirinkintas. *
Šį sekmadienį, lapkričio 

15 (L, tuoj po sumos bažnyti
nėje svetainėje įvyks L? D. 
K 36 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug svarbių rei
kalų.

W ATKRBUltY, CONM.
Lapkričio 22 d., 1 v. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopo* miairinkima* 
seno* mokyklos kambary, Cou- 
^ress Avė. Ateikite vist Valdyba

wo»<®mnt, MAzs.
LDS. 106 kuopos susirinkimas j- 

vyk* gruddŽ. 1, Aušros Vartų pa
rapijos ‘salėj, tuo jaus posūnio*. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
fbrim* svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba ‘

Parapijos jaunimo klubas 
lapkričio 15 d. rengia vaidi- 
nimą “Svetimose; Plunksna- 

i Vaidinimas įvyks iJ5Jao.s 1>ark 2 vat 1X) pi(,tl}
J auna Žmonele pabėgo; Vaidintojus lavino J Lukas.

Dabar yra geriausias laikas už
rašyti “Darbininką” savo giminėm* 
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bu* 
geriausia Kalėdinė Dovana.

Atitekti
VISOKIUS SPAUDOS ,

DARBUS
Xwo ItežteMiąTIkteaUą |

LIETUVOS BONAI

Mes priimam LIETUVOS 
BONŲ kuponus nepilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 
kursą.

Šiandien mokam 70 dole
riu iiž $100.00 ir 35 dolerius 
už $50.00. Mokite Lietuvos 
Bonus registruotame laiške, 
o tuojau gausite Bankos če- 
M* •■'■.*.

Mūsą krautuvė atdara ir 
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir 
riunčiam pinigus—doleriais 
—į Lietuvą, Lenkiją ir I#at> 
vijų. .,

Nuo dabar ant čevorykij. 
skrybėlių, niarškmių ir kai- 
dnt numušam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti*
'ANM1CAN' DBY GOODG'

MAZ»A,ir. H.
LDS; 65 kp, moteriai* sąririnM* 

m«« įvyks RttiodŽ. & tuoj po p**- 
kutlnlą mkiki, pobalnytinlj tr*. 

t alnčj. KvkČium* nariun ateiti, n** 
ym kaktą ararbią rtmanymą. 
taipgi *talve«klt« k taro draugai 
ptMktį pri* ik* organhaelk*. * 

naW«TE JUOKTISI

40 nmiMbMi' pa*kk*4ią j*«ką
-AM WkdM*LMi *^*Z*i*Stm VliRy
naiytokM Art>* VttkMMkM, Kmum*.
4mn iir^iTi rr ^>*11!rf*ir»i^.Tri,rriiiri|*!iiikWii>^*i.ni *wiTT|aMar,

Mala šaunią tetari p**t** M* 
papmrtkMt dkbyrtą darbam.-* 
M. MkamdaitA



Aptevedė p. Jonas Zafin-

4 vai paveikta rodomi 
VBUKAHM, O 7 ?JO VAI. aųatlgU-

GANMKEf MAiS-
CHA»LlEC&AniX,'

Šį sekmadienį, lapkričio
MJK JI »Įfai** v*Kta

l«Mt Mm »1.M (buvo
MM iiUMi *UH» (Hvo 11.78)

- /m4Ws vmmmM. Maurais * .75 (buvo 51.00)
MM oriMo^tlt 40 (buvo $1.25) 
tam eiimį itetaj duodame gerų n*>ltidų.

draugija. VW parapijieti 
laukiami.

Ctaac, savo jaunojo var-

BAADTAVDmr NGMOMTA MALDAOIKAINA 
tat m. GAvon rnntari waw mim*w 

T4BAT tamMAta- KATffA

' “MALDŲ. RINKINĖLIS“

Knygutes Intel tinkamas, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komnteįda te kitoau Mkilmlmz.

Vtas ttMcpHM takto sekaučfa utirate:
“DA1BI N IMI A M”

8MBrtawsy, ' ’ 8o. Boston, Mass.
.......................................................................... .

maldaknyges[VIETINES ŽINIOS
Prakallx«5 Migtog Tautui 

himnu. , '
Į prakalbus buvo apnibut ’ 

kr apie 400 žmonių*
BfHf ■

BBAKAUKMI BBABJO.

Paliaubų dienoje, lapkru 
<§o 11d., 2 vai. po lietų Miv 
nieipal Building svetainėje 
K, Federacijos vieta sky 
ita surengė visuoineniskaK 
prakalbas, kurias pradėjo 
kleb. kun. Pn VirmauskiH,

* pasakydamas įžanginį Žodį 
ir pakviesdamas A. F. Knei- 
žį būti proginmos vedėju* 
Po to aeke kalbos, kmias pa* 
sake; J. B* Laučka — apie 
Lietuvos Katalikų Universt- 
tefų ir lietuviu žygius jai* 
šaulio kiithroje, tai. K 
t*rbonavi^us — Vilniaus 
klatismias, Pranas Galinis— 
Vilniaus iiŽgrohitno istorija 
ir Tarptautinio Teismo 
sprendimas ir kun. Pr. lu
tas — Lietuva ir dabartine 
jos būkle. Buvo atsilanko 
Bostono ukrainiečių atstovai 
dvariškis Meeliivski ir Da- 
wiskyb«, kurie-pasakė lietu
viams palankias kalbas, pri
mindami, kad ukrainiečiai 
laukia savo nepnklaiisoiny 
lies. P. Bawiskyba paminėjo 
Lietuvos ir Ukrainos istori 
jų, pareikšdamas, kad Lietu
vos kunigaikščiai buvo labai 
prietelingi ukrainiečiams.

P-le Florencija Kalbaus
• kalte akompanuojant jos 

broliui Mamertui; jausmin
gai sudainavo solo “Mamy
te” ir “Kur bakūže sama
nota.” '

*».. t . n T

' Buvo padaryta ^rinkliava 
Katalikų Universitetui Lie
tuvoje ir Vilniaus našiai 
Čiams. Kleb. kun. Pr. Vir- 
niauskis Katalikų Universi
tetui paaukojo 50 dpi. il/t 
Kilmoniūte 11 dol, IŠ viso 
surinkta per 100 dolerių.

Po kun. Pr. Juro kalbos 
susirinkimas priėmė keletą 
rezoliucijų; po to parapijos 
jaunesniųjų merginų choras, 
M. Karbausko J r. vedamas, 
sudainavo “Leiskit į Tėvy
nę” ir “Vilniun trauk.”

Tai linksma 3-jų veiksnų 
komedija, kulių rengia Lie
tuvos Dukterų po globa Mo
tinos Dr-ja, sekmadienį, 
Lapkričio ni 15 d., bažnyti
nėj svetainėje, W, Fifth Si. 
Pradžia 7:30 vai* vakare.

Be linksmta, labai įdo 
mios komedijos “Pinigė
liai,” kurių atvaidins ga
iliausi Bostono ir Lmno ar
tistai, bus dar ir kitų.pnmar 
ginimų* Kallies vietok klebu 
nas kun. Pr. VinmuLskis ir 
visų mylimas kun. K. Urbo
navičius, Dainuos Juozas 
Antanėlis, Antanina Grubi* 
joliutė, Elena Meškauskaitč 
ir kit dideli ir maži. Pro
gramoj dalyvaus ir vietos 
varg. gei’b. M. Karbauskas. 
Viso programa vedėju bus 
kun. K. Jenkus. Taigi pro
grama bus labai įvairi iv j- 
dbmi. Juk visi įdomaujasi 
pinigėliais, Čia visiems bus 
proga nors prisižiūrėti į “P 
migelius.” Todėl visus šir
dingai prašome atsilankyti 
šį gražų, linksmą vakarą.

Kviečia Rengėjoj
P. H. Laike vakaro bus 

priimamos į Liet. Dukterų 
Draugijų naujos nares nuo 
16 iki 25 metų be įstojimo ir 
be daktaro, o senesnės tik už 
pusę įstojimo. Puiki proga 
visoms moterims ir mergi 
noras prisirašyti prie šios 
draugijos.

nyčioje. Jaunikis gyvendavo 
110 Bowen My jaunoji gi

Į

tas Bostono vM|jų mokyk
it^ virnipinJcti išrinko Pte- 
riek T. Campbell. , Iki Imk*

Jr. ved^utos, jau beveik vF 
Mi prmrangęs savokoneer- 
tni, km įvyks lapkričio 22 
d. Ckorirtai gerai jaučiasi 
ii koncerte* Msųa tikrai 
verte® savo vardo. Na, o jei

Kun. K. thbona\dHtte

Avellin į parapijos rekoMcci’ 
ju išpažinties klausimą tal
ka.

smulkios tmurts.
Serga Pransiškus Reinys, 

gyv. 77 Silver st. Dabar guli 
City Hospital.

ninku. Tai jm pagyvėtu 
žmogus, Htata wtete

kurta jau dabar net 8k4oj<- 
w pataeki mu, tad atiSku, kaįt 
koncertas įta tikrai pavy-

į
Parapijos kalendoriai, ki 

tiems indams, jau g*tev£- 
Labdarybės draugijk teęfig-; 
sis jų. kodaugiausia išpė
duoti prie bažnyčios — po 
susirinkimų. Pelnas Iras ski
riamas pašalpai. Rep. 3

4V. JONO BV. BL. DRAUGIJOS 
susirinkimas įvyks sekma
dienį lapkričio 15 d., 2 vai? 
po pietų. Visiems nariams 
jflimeiiamę, ,kad ateitumėte,, 
nes bus’ statomi kandidatai į 
Valdy bų 1932 mefajnš, ■

J.Glbieękk ‘

fyiNBI$,4UUMyU
NNN

T*l.8o.Bo«toQ>G»

A. 0. ŠALHA-SIALIB A
UBTOT1S ADVOKATAS

B«ta« *» UtalW*tt*tB 
CORNnLLTJNIVKBSITY W A. B. 
G. TVASHTNGTOM UNIV. m LLR 

uDarbininkon Name 
(MtrtttabaO

SIS Bmiaayi Scratii Bortan
R »i!de n c I J «

SQSMarrar48t,<?«MarMf0.MMa.
T»LUū!r0nltyl4et-J.

taaMM0MnMtaMB»a»ęa

t«J. S. B. 8857.

UL J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubo«, Iloom 1) 

ta Brtavmy, Bo. Boston. k
Bostono Ofisas:

89 Stote Ętmt, Room 63 
Tel. Hubbard 9396.

Gyvenimo: 33 Roėemont Street, 
Dorehester. Mas*e.

aasesMMa
TU. So. BMtoa 0698

D R. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Mtajojt VteteH

595 p. Brtawty, B. Boston, 
OfiM rataMbė:

Uw S11U12 rite Ir ta t m 1M 
I >r anw * Iki e vtt TBkar*. 00-

NAUJA GEUEitHfy 
DIRimVI

M0 W»» BKQABWJKY
80. B06T0M, KAM.

I # .

Stote krautuvėje salima gauti vL 
•akt* amatntakaam paakį*, plas- 
terlavitno»ediiato<, įtinto, ai to
te, vinį* te Tlaokto varateo. Ste 
uoma pophra ntto 5c. Iki 30c. ui 
rolj. Sttkte ▼leokio dldnrnn. Atei
kit* peraitikrlntL

M. BULIS, 
ManadUrii

- ■ V j.}

TU. g. B Mto-B.
AI1TGVI1

OFTOMEIRISTAS
Itetaamhsaoja aklu 
priduria akintas 
kreivu akla atitte* 
tise Ir amfciųoaflk 

kote (aktoae) akyse MpųHnv iris
as tinkama talka.

rtaMA rr adai «u 
Maja namu 64ą kiunterhi hii 
Yote*, tetebynA*' idfį vatetaių, 
etatai Žvtaonui h telefoną, di- 
tete b<i*n6, ftaMkiA, viitiąinkai 
te kiti teodinkiUF ritate vtaniiį 
Mteta sodnas; prie gero krite ir 
tiktai 1 j jnteste. Preke tik
tai 65500, «a talfa ir Irar- 
vi ir krietoa viMq.

Am BBOADVAT, South Bo
stone, tik už $1000 galima pirkti 
triją žeimyną namas, U kamba
rių su elektros Šviesomis, ganu, ir 
atskirais kiekvienai Šeimynai tei
ktais, taipgi dideliu daržu. Ren- 
dos oria |48 minėsim. Tokį ter- 
gen$ retai galima gauti.

13AUTUV1 MODlMniKA/ 
labai centrdinčj vietoj South JBo*’ 
stone perduodama m&a ir visokį 
valgomi daiktai, gerai paisyta su 
elektros žaldytuvu (refrigerator); 
bfenfe teOO savaitei. Del geros 
priežasties parsiduoda tik ui 
|270O.

Turime didelį pasirinkim< įvai
rių farmą, temų ir biznių/ ate; 
pardavimo; taipgi mainome na
mus ant fermy, fermas ant namų, 
biznius ant kitokių, nuosavybių. 
Platesnių informacijų kreipkite* 
ypatiikai, telefonu, arba laišku.

X BALUŠAITJS, Agentai, 
Boston BaaKy Trati

817 B Stati, prie Broadteay, 
Sovtii Wori<m. Mmb

1 Telefonas: South Boston 3732 
1 Namų: South Boston 0411-B.

Viena solistu žinoma, bįe-j < 
ne ^valiausioji, dainuosiant 
tigražifjĄ dainužę °Šiin- 
dien sieloj mano šventė??j 
Bet, ar iž tikrųjų jos atelojė; 
ir visą atsilankiušiąją širdy-- 
se bus švente, tai galės įsiti
kinti tik tie, kuris atsilan
kys.

447 B«*dw»y, teteiktai

Lapkričio ^ & Mew flan^-; 
tBta'gytatatata

j Winant teBte kata moterų 
’repnblikonių w«irinkimeJ 

Savo kajboje šis republiko- 
nas gubernatorius labai išgy
rė zPreridentų Hoover ir 
kvietė ntaette klausyti Hoo- 
verio'nurodymu.

- ------------------------ ■

. JŲ VyČi« 17-ta ^Algirdo 
kuo 
tatalib »e
jau pradėjo >*r treniruo
tis basketbuBb sezonui, jiem 
vėl vadovauju pariŽveiitę« 
lietuviams p> Bhtestini ir ra
telio vadas X Tamulis.
* Valio jiems už darbštumų! 
Geriausių/puikinių.

KikUis.

)

'“1 '1 4 rij

LIETUVA—GINT AMO iAUB. :
Lapkričio men. 16 d., pir-\ 

niadienį, 8 vai. vak. Boston 
?ublie Library saloje įvyks

ta vieša paskaita teina “Lie
tuva — gintaro šalis.” Kal
bės advokate p. & Šalnienč. 
Įėjimas visiems laisvas. Eiti 
įeikia iš Boylston str. Pa
skaitą reigia tarptautinis 
piliečhj komitetas. Lietu
viams reiketą skaitlingiau
sia atsilankyti.

Atsilankiusiųjų didesnis 
skaičius suteiktų malonumo 
ir p. Dainienei ir padarytų 
kitataučiams gražesnių įspū
džio.

I M»IWHIHWH„WIII«H<IH<IIIIHIKHIIIUIWIIH<II|H>II.MW|4|

I. J. VIESULO 
AGENTŪRA

PARDUODAM LAIVAKORTE
1 Ir ii LIETUVOS per vlM* llnta 
SIUNČIAME 1TNIGU8 ILIetttH 

I4tai« Ir Doleriais.
APDRAUDŽIAMK Nnmus Ir Auto; 
mobilius nwo Gnluro Ir kas tMtak 
Unga, 

"Perkam Lietuvos itoflua., ’ 
(^DARBININKO” NAME)

366 W. taidteiy, 8o. taita 
g|llHHIIIHW>IIH<l»<lllll>»IHIHI>HIIIMIHIII>HĮ<MIIIII|IIW>»>l

-.............—' . '----------- ■ ' „ ......................—-----------

1

LUTm GYDYTOJA* 

Ofta Valaadoz: iri it T<

CM ASI. UMPA, M. &

CAMBMDGB, MUS.

Tti. Univerrity 4666.

*
5

Mėtoto

RrlUlMOAS
ADVOKATAI

414 Bro*(My, fc. Bortoa.
Koom S,

Gyvenimo vieta: te Omarai St,

Huitooo, HaaK
Tel. Hnttooa 622.

Ohio valstijos sportiniu- 
<as, plaukymo čęmpijonas. 
Šią garbę jis pasiryžęs ap
ginti bet kiirį sezoną.

JUOZAS I, OMUOS

g| ...................................................................i>iiiiwiiwnwimiiiiliiiiniiw«mwwwwwWH«

DR.J. LANDŽIUS-SEYMeUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kronikas ilgąs vyrų, motorų ir vaikų. Vartoja 
X-lluyupsrate. ištyrimui riterių 'ir ptasete 1UĘU« Mmamtanaja 
krauJi, MaiHinHi, ir splaudaloa stiro laboratorijoj. Sutelkia patari
mų taUkals kitur zyyenantfeiHs. 15 metų praktikas.
OFISO VALANDOS: M*t 7—8:30 vak, UkL S. B. 2712.
4MB.BJtOADWAf, BOŪTM B0»TOT, MAM.

A»<u>iTiiiu.w.iuiiiii>M«nwiiiMi,iiiiiiiHiiniiiniiiHimiiniii>iuiii>iiiiiww<|W»>»M«^**wwrt*

M|UnniiiiifiwiHWi>i«i»»niiiiiiHmi«iiįĮHiiįMiiii.iĮNWiiiiįiiMiiiWiiiMiii»|iĮiiii>iiiįiiįiwiiii>i

mm legaltai dokumeotse.
SITI*. (kamjMlretehny)

HM --■4* ■nu JWIW, HW

AMmm: Šou Borto. JUS

PAIISIiiBOOA BOljOlMĖ
Noriu vuiikai huČemte birtų

Ml Brtahny, fo. Btae, Mta 
Td. $t. Boteon 07704.

KBAUTUV1

PWSMEN$
SHOP

456 W. BBOADVAY
(tarpe F Ir Dtataetar Sta) 

toutii Bestai*, HaN.
Uilalkome vtltatetos Maddi vr< 
rUHaM drttasiluK GrstianslMSkry- 
Mies. PMmnsvhMPtehmpiitelL 

BsstatakeS rOVIiM XMt4*

Ai WIH, NES 'I 
(RKOdonojl Gysla) BirfalĮO

Gydąs tetotirijiMlM te <w 
Hai telsfdMbui >Ote 
(rMKtouoJl gysla) per 
dasg mete. Neotistok 
vHttoc — Bs ptetMtyao, 
tM sksMSH.

FstarteMto iytet

iraram rara,

TbL 8a. Botton 2000

lietvvb taitiete*

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. BoMo*
Ofluo valaoŠcNi nt>o 0 Iki 12, nw 
1180—8 !r ano <:80—# vakam 
SflctdMnls BW> a—12 Vti. ĮMM. 
8ukatoMl« nuo 9 iki 6 val vakam 
mdUkMita nuo 9 Iki 12 v*L MM* 

(p*cai wtart})

e

* Ai

I-
Dfl. S. A. G ALVAiBSO (GALDUUMUS> 
414Broadway, So. Bota
nite 4*0isie iki > AO |te te
WW W 1*1 W jlMlrt. WvW^<

VERTI PARĖMIMO
it

* ■

e

rn>tariMi»tal, Mrafarial, jemseta*

1*1 jtūrit tititati *ĮMtata * Ute' 
a-

tai verti tkahrtohi mhmm»

Vl»l jarataklNto *DmWta**

JbMVWW UJVjnjM

UBM TOrtiiiM * *-• . 
M Msk. AM, Ml <MW«|

”' '"'? ' l

•*w 9-mTJ»vw •

JdMŪtitiratete. rf 'yw’ v vvimi

■rrfi, |Įmr, imu , i ii imi 
■iRiMensAi DOMI

H A. ZUETStM
WeVwsa<, Haas. .

TW.-(»«
Deras tlsoktoe raito* pavalkalM 

sshtantiti 
AmA*m>UA 

itambrsy, Ito. atao, Maso. 
TH. K ita. 2teO.W.

įĮįiįįi»Wiwaii ~

M3DSMTKU

»4»»

kw—. .............................................................. |
PHOTOGRAMAB

e. C, SIU KAS
i aiMar, mnj, mMM 
, vokwood noro snmio

UILOE €011” 5M nrteta Mta ir ta
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Nora Šie metai visiems su* 
Įarė daug nemalonumų, aša
rų ir vargti, liet Ehziilx4bAi 
lietuviai vistiek kinta ne- 
Mfymodami, senu 'savo pa? 
pratimu* Pųr porų desėtkų 
(vairių lietuviškų orgmiiza- 
eijų kmknena jų sanitiŠkai 
juda, veikia.

Nora ir menkai teuždirbu

'EGJSjMr irrAGG >-otos

IK. RAUS I. VENGTOS
DANTISTAS 

X—RAY ■ . ■- - -: Kūmu Tetefoc**: MW»lgs» *><».** iv k m. t.

T AI»4 HD O »■ ? 
Nuo fr-12 Ii ryto, 2—8 »*fc

09 GKAMD STK1KT
(kampu* Uaioa AteJ

C. BftOOKlYN, H. Y.
“Aiwia

dirlMų bet Msuose, parengi- 
rauose dalyvauja tirštai, au
kodami pagal išgalę organė 
nacijoms palaikyti. Parapi
jom Vadovybe visa tai maty
dama, nors ir smikūs metai, 
bet pasitikėdama lietuvių 
vietos reilialų įvertinimu pa
siryžo raugti kaip kas met, 
taip ir šiais metais parapi
jos Imrara. <

- Svarbiatisis šio metime 
bazaro tikslas, tai mokyklos 
ir sesurių-mokytųjų islaiky- 
mas. Parapija savo raikalits 
Šiaip taip iš sekmadieninių 
ko^ktų ir mėnesuūij pampi- 
jenų mokesčių, galus su ga
lais suvestų, bet mokyklos ir 
aesučių-mokytojų išlaikymui : 
to nebeužtenka. Todėl para
pijos Vadovybė buvo priver- 

' gta btizarų rengti.
’ Mes gerai žinome parapi
jos mokyklos reikšmę, tiky- 

fbot ir tautos žvilgsniu; juk 
|Bažnyčia, mokykla ir spau- 

yra pagrindas tikybai ir 
į tautai. Juo kuri tauta kultū- 
į tingesnė, tuo turi daugiau 
[bažnyčių, mokyklų ir spati- 
Į dos leidinių. Per šiuos tris 
į tiltus, vienos tautos žmones 

įmiginsi vienybei! ir bend- 
rauja tarp savęs lyg vienų

i seinm. Mes žinome iš prakti- 
į kos likimų tų lietuviškų ko- 
| kmijų, kur nėra lietuviškos 
[ pradžios mokyklos. Ten yra 
Į Uip pat šimtai vaikučių, ku- 
t ne galėtų vienon mokyklon 
L susiburti, kad išmoktų save 
[ kalbą raštu ir žodžiu, krn- 
į voje klausyti lietuviškų skel- 
[bhmj, pamokslų, lietuviškų 
| giesmių, giedoti ir dainas 
| dainuoti. Bet tose kolonijose 
|taip■nėra: šimtai vaikučių 
f išblaškyti po įvairias m<>- 
I kyklas tarp svetimtaučių, 
t kurie apie Lietuvą nieko ne- 
| Žino. Tokiu Wdu, ši lietnviš- 
| ks sėkla, gimusi lietuviška- 
f ine krnujuje, svetimtaučių 
| yra i>erdii‘bta į bespalvį au- 
| Kalų, 1airis gėdinasi vadinti 
| tuve lietuviu, nors gyslose 
Į plaka .grynas kaimiečio lie* 
E tuyio kraujas. Tokiu būdu, 
Btnaė kolonijose lietuviška 
t mokykla turi atstoti namus. 
E Tėvų ir motinų* '
K Mes gerai žinome, kiek 
E gali tėvai vajkiLs namie iš- 
E mokinti, patys per dienų 
E dienas diibdami dirbtuvėse

Dramos ratelis “Vairas** 
lapkričio 14—15dd. Hv, Jur
gio parapijos svetainėje, 207 
York Ht., C. Brooklyn, N. V.,

Ttfcpim* 1STAOO SHUOa

DR. A. PETRUI
(MCTHCK)

Mirruvi* drnti8ta«
221 S. 4th st, Irooldy*, M, Y.

m******
Gete 4*e*fcHJte

♦ VALANDOS:
Nuo 9 v< ryte Utį a y»l. vakar*, 
P*nkt*dteii*i* ir JkMUidiMiM* 

tik muitam*.

" rengia vaidinimo vakaru* pį 
t>ių metų sezonui pradėti jie 
vaidins S. Čiurlionienės dra
mų “Aušros Runus/* Vi- 
sieinsdietuviams vertėtų ai 
siliinkyti.

K FEDERACIJOS
> APSKRUES DARBUOTĖSE

I KUMUUt
CUNTON PARKAS

| plInikamM, imliam*,. koocartainB, 
linkiam* h' visokiem* |«w|!lnka«ninb 
I mum* smajĮlauilu riet* Brook- 
! lynis-ManimUm.. Jau įnikite 
| kyli w*lc ileinoM peronui.
ikamp. Maipeth ir Bettl Av«.
| JONAS KLASČIUS. Sav, 
1 Maipeth, N. Y.

1

K»r»H«ifc F*"Pii°* chorai, •"**. T. IMMi ndamai, Ja^niAU « A ’ m irataųr* TrMunpiratkm a*»j> nmgi*
- konetrtų ir fokfru. ■ k,t .•*"•

ar šiaip biznyje, j> namie su 
vaikučiais tik laike poilsio 
nusitikdami. 1) Argi mums 
nemalonu laike Kalelių ar 
baigiant mokslo metus maty
ti mūsų vaikučius lietuviš
kai vaidinančius. Argi nesi
džiaugia mūsų širdis, atėjus 
bažnyčion, išgirsti vaikučius 
sutartinai giedant desėtkų 
įvairių giesmių, litanijas, 
poterius kalbant bei maldas 
skaitant lietuviškai l 2J Ar
gi mums ne garbė, kad musų 
mokyklos per 200 vaikučių, 
dėka prof. Biržiškos, susira
šinėja lietuviškai siiLietiin 
vos mokyklos vaikučiais^ 3) 
Algi ne džiaugsmas ir pasi- 
dklžiavimas mūsų mokyklos 
sesuFėms-mokx*tojoms ir pa
rapijos vadovybei, kuomet šį 
.pavasarį visi tie, kurie baigė 
paskutinį skyrių mūsų mo
kyklos, kurie tik laikė val
diškose mokyklose egzami
nus, juos gražiai išlaikė. Tat 
ar mums Elirabetli’o lietu- bažnyčių pastatyti, gražių 
viams ne garbė, kad mes tu- parapijos svetaine įtaisyti, 
rime didžiausių apylinkėje klebonijų, sesuteins-mokyto* 
parapijinę lietuviškų mo- 

' kyklą, kurioje sesutės-moky- 
tojos, visos būdamos lietiv 
vaitos, mūsų vaikučius gra- 
šiai lietuviškai mokina. Tat 
Irn mums trūksta, kuomet vi
sa tų turime, kas reikalinga 
pavyzdingai mokyklaL nuo-' 
sųvų ir grynai lietuviškoje 
ir katalikiškojo dvasioje ve*

' dama mokyklų, kuri teikia 
mums garbes ne vien tik

BROBKUTN, N. Y,
■ ■ ų*;r ' '

kyklai netektų nukentėti ir 
rengia šiais metais* bazarų 
mokyklos naudai. Mes netu
rime pamirštų kad neturė
sime kuo apmokėti mokyto
jų, tat mokykla paiisavai- 
mi aišku liktų be mokytojų; 
neturėsime iš ko pirkti ap
šildymo, mokyklos kuro, vai
kučiai negalės jos lankyti- 
Šie du išvardyti dalykai yru 
mokyklos gyvybes pagrindu. 
O ar gi gali užtekti vaikučių 
mokesčio už mokslų įmoka
mų minėtų dalykų išlaiky
mui, kuomet dideli skaičių 
vaikučių tenka ir nuo mo
kesčio atleisti, šiais ypatin
gai sunkiais laikais negali, Pastaraisiai 
visi užsimokėti, nes dži&u- Brooklyne t 
ginsi šiaip taip pasimaitinę 
ir ifibelius įsigyję.

Tat Elizabetho lietuviai, 
rimtai pagalvokite ir steng- 
liitė& šį hazarų remti kas kuo 
tik išgalite. Jei jūs sugebė
jote puikiausių apylinkėje

, Brooklyno lietuviai iriau* 
čiai jau darby-
meČio-aeSantr Kai kurie

Jau netoli ir “kalakutų’’ 
diena. Lietuviai nelabai pra
tę “naudoti” kalakutus, nes 
bijosi jo “vardo.” Mat, kai- 
kurie mūsų pradeda pravar- 
dtytoti vieni kitm fud “gar
bingu” vardu. Tiek to, bet

v. . šiemet ne visiems ta diena
buvo prasčiausias sezonas. smagi, nes dauguma yla 
Kiti sako, kad- jau net j>a-i ° 
vargo nuo darbo, nes jaii 
ūuo‘ kįdę kO*' reikia vis 
viršlaikis dirbai Bet vieni ir 
kiti jau eina prie poilsio. Fž 
kelių savaičių bus jau 
“šventa.” - 

■ a : -•• . .: •

S*"* ...
laikais oras 
“sugedo,” 

kad kailiniai l«sidarė labai 
malonūs, i

be darbo ir be vilties jį tuoj 
gauti. Tokiems, kiek galime, 
padėkim.

rys pradėjo 
pusti ne ant juoko. Gal ne-

Sime*.
I .111 '.I 1 -t

Lietuvos ’ Vyčių r 
prikelta iš Anirusių

joms namus įsigyti, gražiau
sių apylinkėje lifetuviškų 
svetainė išstatyti, Eiizabetho 
JjithiianįaH Building and 
Loan Assoeiation miliona 
peršokti; jei jūs, kaip nuks* 
čiau minėta, lankota į savų 
jorganiraoijų parengimus, tat 
tuo labiau turėtume baram 
aplankyti ir jo ruošimų rem
ti, nes jo pelnas jūsų pačių 
vaikučių —- mokyklos nau
dai eis. Žinokime gerai, jei 
sunkioje ravovalandoje kitų 
sušelpsime, šimterioĮiai Die- 

bė, nepaprastai įvertindama t\ns mus »uš<4p«, nes duotasis 
mokyklos svarinimų, bijodą* .skatikas grynų Šitdj atsvers 
ma, kad dėl lėšų stokos mo-'ir tikrųjų aukų pamtlys.

Irniijų, bet ir svetimtaučių.
Todtd Parapijos Vudoty-

Rietimų padangėje iškilo 
naujas priežodis. Gal nwd- 
stebesit, gal koks tai paukš
tis. Taigi va: **KiipiĮk&ių 
klubas nyksta, kaip ledas 
pavasary/* “Laisvamanių 
federacijų lape ant uode
gos nunešė/’ Sakysit, gal, 
neteisybe. Na, persitikrin
ki!. r

Ved. Ankkrities susirinki
mas įvyko spalių 25 d. Ka
ralienes Angelu par. svetai
nėje. Dalyvavo labai mažai 
draugijų atstovų.

Buvo kalbama būsimo Ry
tų. Liet Katalikų Seimelio 
reikalu. Nutarta Saukti tuoj 
po Kalėdų prieš Naujus Me
tus. Vieta numatyta, ar Ba- 
yoiine, N. J. ar Harrison, K 
JT. Palikta valdybai susitar
ti su vietos klebonais.

Buvo kalbama Spaudos 
Savaitės reikalu. Nutarta 
Įmdaryti: pirmų Advento 
sekmadienį Apraiškimo pa
rapijoje, antrų sekmadienį-- 
Karai. Angelų par., trečią 
sekmadienį— Central Biw- 
klyne. Kalbėtojais prašyti 
kun. Stonį, kinu Balkumi, p. 
Mačiulį ir kitus.

Metiniu susirinkimai), kle
rk bus sausio men., 1932 m.. 
pakriesti*aštu' visas draugi
jas prisiųsti savo atstovus,

Reporteris.

totospaustuve 
Atlieka Vilui Spaudos Darbui 

VienintčlC kotalfkų Mpan«tuv6 
ir krautuve apylinkėje 

Parduoda mal<lakny«ė«, rafana»% 
IkaplIerlnN, modaJUc&iiua, kryttia, 
atoyylaa Ir k. Cta failam «aaU b 
vafratu turinio nąudinfH toyiij Ir 
gralių atviručių — au OctUTliknla 
ĮNiralttla J

“DarKninko” Agantfrė 
“Vytauto" apanatuT# prU»a’*Dar» 
blninkul” akelblm&a, prenumaratM 
fr parduoda ntaklra* “Darbininko” 
numeriu*.
jOMtra ualnntleMlo, jteėriri*<fenfo 
fr *jftaifr«io tMkantfr IH P wl.

W*«fala Mraoja 
TvNMtoafr. 01 ketvirtadienio tr 
MbtadHmlo vakarai*—/. F. MučOf- 
Ifr. Alni* jMigtaralriala vakarai* ga
lima atlikti Ir “Reni Katate” reb 
kala* bei notariniu* liudymua.

minWat« reik*- 
lala—JSjmj laukia—
“VYTAUTO” SPAUSTUVt 
42SGnad SL, Brooklyn. M. Y.

Telefonuokite: STAgg 2—2188

—šokius lapkričio 14 d. Ap
reiškimo Šv.’Pa Parapijos 
svetainėje. J^ra manoma, 
kad vietos irEpylinkių Vy
čiai in corpčre atsilankys 
tų vakarų. \

< Karalienes * Angelų pat. 
choras rengia iepaprastų va
karų. Būs tai kaip sako, 
naujų dainų famcertas. Jdin 
mu išgirsti, Wp tos dainos 
pasirodys^ Ms taipgi ir Šo
kiai. Visienj® vertėtų ir at* 
silankyti j Transflguration 
svetainę, Hooper irMarcry 
gatvių lapkričio 21 dieną. 
Pradžia lygiai T vai vaka
re, o bilietus ten anrasite*

Brooklyno liet, katalikai 
rengiasi Kalėdoms išleisti 
gražų savos rūšies laikraštu
kų. Sakoma, kad jau yra su
rinkta net skelbimų tam pir
mam “Vytauto” numeriui. 
Dievuli duoki kad viskas 
įvyktų.

Spaudos Savaitę Brookly
ne žadama padaryti Adven
to laiku. Laikas jau prie to 
pradėti rengtis.

A.B.C.

KLASTOM STUDIO |
Lietuvi* Fotografu . |

Fotografuoju. kaip pavieniu*, talpi 
vestuve* ir tt. Bttidlo *h1n<| 

ra nuo D v. ryto iki 8 vai. vakaro. |

. 499 GRAMD ST.,
BKOOKLYM, M. Y. Į

Tel. N«wtown 4464

AKT. J. VILANTEJUS
Lalsnlnofar Oraborlu* Ir 

mi»atnuotojM«

ApdrMHla Vlsi*e Snkw
Notnry Public

frMl—<2nd St., (4 LesinRton Av»4 
Arti Grnnd St

MASPETH, L. L. N. T.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEFH GARSZVA
GBABORTUS

‘. —IR— 
BALSAMUOTOJAS 
m MDmtD atjoto* 

l*00KLY>, M. Y.

Tel. State 2-5048 Notary PteUe

M. P. BAILUS INC.
BIKLTAUSKAS 

Graboriia ir Bafaraėotejaa 

7M Graad 8t., Irooklya, JT. X

T*L muc 2—OTM Motery Pteile

JOSEFH LEVAHOA (l4Ya»taMkM) 
(I KABUKIUS 10T tteto* Ava, Breddya, W.Y.

mm, Mi gMmir “Darbo verta, 
>, ,;,..... ■ --------- - ■

= Lapkričio-Nov. 14,1931
Parapijos Auditorijoj, 220 Ripley Place, EUzabeth, N. J. Tęsis iki Sekmadienio, Lapkričio 22 d. 

Visas Mueiirčžiai kvMtaaia ateiti, BAZAJtO KOMISIJA.

METINIS PARAPIJOS
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