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^Katilitai Universitetui Lietuvoj!

Bekono HĮyineijoa wKu- 
pjgij Viehyb?*’* epinis narių

. ’ kML Dr. Jotai A. Bjol

įriti i Kterifik* Mayrią Ją prs<

yrecHHrijM^ dyriatiitai Al*x-

kari**** 
taką priyMti, 'tad tacMjejo

bar tari j*?«ną karino- 
mmi, dirt* MO katamą adrijo-

LKDftlAMA įmotn H 
voiOitnoK

Iš Tilžės praneša, kad mui
tine gavo valdžios įsakymų, 
kad išvykstantieji į užsie
nį vietoj ligi šiol leistų 1000 
markių, nuo dabar Meldžia 
tik 200 matkių išsivežti.

L1MKAI VISAI SUSDUJFIM*'
FarŠava, spalių 28.—Len

kų darbininkų angliakasių 
sąjunga tarėjo Kotovicuoac 
savo susirinkimą, kuriame

Gturvit, lapkr. i.—Tmitųrmerikoa Va 
Sąjunga gavo atsakymus
29 ralš^bhj, pažadėjusių*®1^ tuojta 

sustabdyti ginklavimąsi vie- 
nerięms * metams.Savo 
lankius atsakymus prisiuntė1 
Šios valstybes: Albanija, Ar* 
gentimf. Australija^ Austri
ja, Belgija, Kanada, Čill 
Čekoslovakija, Danija, Fgy- 
ptas, Suomija, Olandija, 
Vengriją, Airiją, Italija, In
dis, Japonija, Jugoslavija, 
TAefyrtf, Liikseuitairga*kH.

>LI

KrikŠŠtani^

H.J. prori»dj®j« ju yr* «fie 
ŽtMO taMitaį.

prieš Amerikos senatoriaus 
Boroh pareiškimus Dancigo 
koridoriaus reikalu. *

rtą trrfiiidienyM Lapkričio- 
Movemhrt* 11 dįeiią f pas 
gprtk kleboną kliu. A. Bm- 
< D. D., Kastam, N. H.

Ttagį malontai yra kvie- 
įBaiųi visi narni minėtoje 
manoje Būtinai dalyvauti jsu- 

k įtrinkime prieš 12 vaL, nes 
yra JC»>i svarbių reikalų 
svart^rti* * j. "’lf 
r SArptarius,

c-ątaaky.- 
k Ntako 
KjiųMf- 
ijjkGnu-

it

|tų 18 d. ** 
įpįįįptifpaF

ĮBMŪBOOUETOVIS 
TAUŠKIUS.

JtfJf tarta*; hpkr> 
čio T<tJ vta. 37 min. po 
pietų Meksikos valstybes kta 
kuriose dalyse įvyko Žemčs 
drebėjimai. Žinių apie aukas 
negirdėti, bet nuostolių ge 
rokai padaryta.

GURU
nmy.

$ew<irk, K. J. lapkričio 1 
diena. — Miręs Tremas Ai
va Edtaęti savo 5 testamentu 
jbevtak ^isą savo-turtą pali
ko savo dviem sftnum ~ 
Charles ir Theodor. Apskai
čiuojama, kad šie silnfis 
gaus turto apia 50 milijonų 
dolepų vėrtM Edisonas sa-

■ KocaMOąuo, ąpalių
M Jš uŽgriuvastų anglių 
kasyklų ištraukti gyvi Jonas t ..
Tamošiūnai.'.40 metų am- vo žmonai oticialiai nieko 
žiaus, septynių vaikų tėvas, 

e ir Joseph. Mafsoni 22 metų,
Juodu išbuvo Užgriauti že- malt Edi«mo pmnosk*

nepaliko, bet 305 turto šie* 
kiąs iki 25 milijonų ir Jau*

Katalikų Veikimo 0 
suvažiavime Katalikų 
versiteto steigimo minti* 
kėlė didžiausio džfe 
atstovų Širdyse* $ 
mas tuojau* kreipė*! Į ?? 
kopus, prašydama* pi* 
Katalikų Universitetui I 
gti Komitetą.

Kai suvažiavimo* 
vams pranerta, kaį tok* 
mitetas sudaryta* (jo 1 
riais paskirtį profesoriai^; 
Tumėnas, M Malak 
J.Brefas.KPakMa»it: 
P. Karvelis), kilo vii 
džiaugsmas. Tuojau* pfti 
do aukos: Vienuoliai *W 
eiškonai —1000 W< 1 
jonai *—1006, kun, Rta 
—10,000 litų. ktm. F.
jiug —500 litų* nęžbw 
asmuo —

Visuose Lietuvos ka 
se dabar tik ir tekta 
apie savą Katalikų Dta 
sitetą. Tr manoma, kad « - j 
tai J^Hnva jo susilauki. ]

- 5000 lita taftai

muni^tapmiijar
Rusija, Siamas, Švedijai]^ jr kalbčjod dienyašČio 
Šveicarija ir Jungtinė* AJ ’ ir kitais

Darbo Lauke 
/ \ ■ 

LAWB1M(J1 AtJDBMTOIŲ 
. MPAOTTtnmrarrAi 

MITMODAMO,
Laicfėaee, Mdss, — Spalių 

28 d. š. m. apie 100 spaustu
vininkų uždarius audėnyčias 
neteko darbo. <Spaustuvinin- 
kai ir. graviruotojai taivo su
tikę priimti 10 nuoš. nuka
potas algas, nes jie gaudavę 
$1.70 į valandą, bet audėjų, 
streikui užsitęsus tapo iš
mesti į gatvę.
GM»Y41UI0W KOMPAMI- 
t JA MSPALAm DAMIMDL

5 600000 ’BlDAKitŲ J. VaLST^

D, (X—Ame
rikos Darbo Federacijos mČ* 
nesinis žurnalas paduoda, 
kad dabar esą 5,600.000 be
darbių. Rugsėjo mėnesyj be
darbių skaičius padidėjo.

klausimais. / .

PMSuojjmuum kimi 
OftAL

; PhMelpkia, Japknl,-; 
Pennsylvanijos universiteto 
muziejaus direktorius Jaine 
pranešę, kad Persijoje su
rasti4000 metų senumo ka
pinei Atkarta apie*200 ka
pų. Tikimasi iš jų daug ką 
sužinoti apie senovės Persi-

---------- -' *
PKOr. VOZMMABO tYLA

imi keturių darbininkų: Jo
noy Mali tolinus, Jokūbo Ti- 
nauis Henry Geglarski ir 
Fovilo Navako.

J

bytą, kad testamentas nebū 
ti| poftittifltaa Kiti Ediso
no vaikai nieko nesako,

KIPRO SALOJE SUKI- 
ĖIHAS PIKčIASi.

Mwo*ta, Kipro sala, lap
kričio 2.—Kipro* saloje, ku
ri* valdo anglai, sukilimas iš 
miestų persikėlė {.kaimus. 
Daug Kipro salos gyventojų 
žuvo susirėmimuose su ang
lu kariuomene., * Kipriečiai 
nori išsilaisvinti iš anglų ir 
susijungti su Graikija.

Graikijoje {vyko protes* 
to susirinkimai prieš Angli
ju, Pasiųsta Tautų^Sąjįmgąi 
prašymai apsaugoti Kipro 
salos gyventojų gyvybe ir 
turto neliečiamumą* ‘

Čio 2 d. — Visų šventų dwį 
noje Popiežius. PhrtKMn 
diraas vairiuos i^kvefrt^M 
apžiūrėjo naujai įrengta^ 
sius rūmus,i kur tai* 
pinta Vatikaiw įvairirthįĮ* 
taigos. / * *•, jrJ
* ■ .<■ • *. ■■' * :■ ———

fOMMSKMIMIE-
- Auglio ■ *
* Ir^f . i-

Matltea, lapkričio 2.—So
vietų Rusijos traktorių iš* 
dirbyste atsiuntė Fordui 
Iiearhonų Mich. du trakto
rius. Fordas, apžiūrėjęs bol
ševikiškus traktorius, pa
siuntė laiškų į* Sovietų Rusi- 
jų. Savo laiške Fordas trak
torius išgyrė ir palinkėjo 
Rusijai laimingo pasisekimo 
traktorių išdirlų^teje.

FAMBTAi I* KOMUlfaTAl 
UWD0*t

, Schn^ritt, Vokietija; lap^ 
kričių 2, —* Čia jvyko rinki
mai {vietines atstovybes vie
tas. Rinkimus labai laimėjo 
fašistai hitlerbiinkai. Ko* 
imųiistai ir gavo daugiau 
talsų, ne£U paskutinių rin
kimų metu.

Tarp fašistų ir komunistų 
Jvyko susišaudymas. Du ko* 

, munistai visai nušauti, daiųr 
atakusių.

t

: TIS BŽMDHMį -
lapkr. 1-— 

kūrę* universiteto studea 
aukčie didelį triukšmu prk 
žydus ahidentiis. ir i 
suomei^, kai žydai atta 
duoti mirusių Žydų lavonį 
{ anatomikumų 
praktikai. -

studentai sukčlč riai
konp. sahkauko kūma*

Ralyte KfOTB J*»

Mdofcoj* Maniai mirt p*tri*r- 
eta taųtiM ta J«tw tarta, 1*25 

. mitai ji* b*vo afetagnrp i* 
* Mtaolflrt tatarŪM ir tartjfs > 

teigti Uattaf bažnyčią tat priri

Prex. Hoovęr laukojo $5,- 
>000 į San Francisca bedar
biams Šelpti fondą

Aiątijoj* pMimirt Žymas kata- 
Kką rašytojas frtdtrtok Wottar-

Ver Tark, spalių 28.—V» 
metų amžiaus berniukas, 
negras Lotas Roper. nušo
vę* vieną jaunuolį, mitams- 
tai mirties bausme.

jte jh buvo rihrolartu.

TOūmMABA* GAVO LKDL 
M< untti | mircimu.

‘ — Prof. Volde
maras užsistatęs piniginę 
kauciją dčl busimoj jo by
los, gavo leidimų išvykti 
Franciuijon. Jin vykstąs 
pas savo žmonų. Ten žada 

’ išbūti apie du meuesitt.
MUtSlBTA* KUTU* 1AŲ-

W»cbitrer, B. (7* —• A. F. 
L. konvencijoj iškelta nesu- 
sipratimai kilę Grisby-Gnt* 
now kompanijos Majestir 
radio ir šaldytuvti dirbtuvė
se. Kompanija nukapojo ai* 
gas darbininkam* ir samdo 
neunijistus darbininkus. A. 
F. L* konvencijoj darbiniu-' 
kta pas^ubrlcč kompaniją ir 
įtraukė v joa vardą { nepa
lankiųjų. kompanijų darbi* 
pinkams anrašij, kad visi ži
lintų, kurie perka Majostir 
radio ar šaldytuvus, kad tai 
\rm produktai kompanijoj,’ 
kuri nukapojo dmbįiinkams 
algas nepaisydama ir pro*, 
Hoovcriui duoto pamžadvji* 
mo tartis su organisiiotnis 
darbininkais.

W0LW0RTHDIYIDnrDUS 
< PAKILI, BIT ALGŲ Ml.

. įVew Tork. Woolwortli 
ir 10c.” kompanija ne

jaučia depresijos. Ji savo 
šerininktuns išmokęs po $2 
nuo kiekvieno Šeru/‘ekstra” 
dividentų apart bertaininio 
60e. dividento. Ši kompanija 
darbininkams* kurie tuos 
‘‘ekstra” dividentus padare 
moka labai mažai. Tas paro
do, kad kapitalistai vista ne
atjaučia tų, kurie jiems pa
dare milijonus.

Kauna*. Praneša.•> kad 
prof. Voldemaro byla tribu
nole numatoma nagrinėti 
1932 m. aud» mėnesį. Da- 
l>ar tai bylai baigiama rink
ti visa reikalinga medžiaga.

MJUMTAI *11 BAU ATI JAU- 
KUOLIAI. .«•

W oi f boro, K* ILt spalių 
Ji.—Už įvairius prasikalti* 
imis, teisėjas dviem jaunuo
liams paskyrė tokią bausmę: 
per ištisus dveji* metus lan
kytis bažnyčioje kiekvieną 
sekmadienį ir būti namuose 
kiekvieną vakarą nuo 7 vai 
vakare,

Prancūzija pereitais me
tais pirko 16.2*0,773 galomm 

Ignsnlina

. Prancūzijos ly’riausybc 
|x>r generalinį konsulą Bos
tone įteikė $2,000 Harvardo 
univėrsitefo vadovybei, ši Krokuvos gatvėse ir aufeHl 
dovana skiriama kaip sti
pendija studijuoti prapėdini 
kalbai.

Kaitn^ — Pranešs, kad 
spalių 23 d. iš Leningrado^ 
Rusijos pargabentas {žy
maus mūsų kompozitoriaus 
Česlovo Rfteoausko hunas.' 
Sasnauskas mirė. 1916 m. 
Pefersbitrge (Leningrade), 
teh it taivo palaidotas. Jo 
kūno pargabenimu rūpindri, 
kaip pmnešMTOttikieth lie
tuvis kilu. Vaičekauskas. I

A^m*M MfUDMITA.

Bostono universiteto tei
sių mokykioa studentas 
John Stearns ^*1ių 27 <L 
vakare buvo užpultas prie........
Borton Conmu. Jį užpuolė {rankomis, iki jo draugai lf<h 
4 vyrai ir smarkiai sumušė:'!* mdbrė. Bet keliauninkas 
po ta išdarė kratą studento!taip buvo nitdraakytas, kad m Wtaf tą užginėte* ir su* 
kišenėse ir surado tos tik 1 netrukus mirė didelių žaisdųįkąm kad jis tikrai nežiną* 
doleriu. / / ’skannmunac.

daug žydų, Del Šios na 
kos Krokuvos uniVemt 
laikinai uždarytas.

Sharkey Reikalauja
ILmimam 1m <!**!*«*» a!uempsey Ar □ciifflei

ITOMABU UOTAM.
spalių 31. *-* Tš 

Afrikos pranešama, kad a-* 
nterikietia keliauninką* Ka
roli pateko į plėšraus liūto 
imam Nvlaimingaaia laikė 
liūto nasrus savo plikomi*

gavo nuo Hm m* mw 
nt tatartTĮ wnwM|rŲ,

Wolf, buvęs raštininku Con
tinental Illinob Bank and 
Trurt kompanijos, nu teirtrm 
už vogimą tanko* pinigu 10 
iki 100 metų kalėjimu. Ban
ko* viršininkai sako, kad 
Wdf pavogę* W«M

Jack Sharkey stata 
kumščiuoth mi UmgtaflpH 
su kitai* pmatateitab 
ttainkata Jis 
žitMMi kumštininkua jb ]

ja kumltynių mi 
ir mi Rchmeltagu.

Sharkry 
geliMUtabian* MataiMI 
tyma su Ldughnm Jtoį 
M*ta kctetą 
tatai* dobta*.



Atetadhta, ItyhUto S, IMI

ko įįž pusiMUikto miliono litų

P**d* Odo**p4*rito.Wk*«EI

Mare is Pavi^aiHų.

UfflENCE, MASS.
PASKAITOS.

KA TOTU UUUU GBMI4 KMT04

LIETUVOS ALBUMAS |

*3
* »

: r

veikslų, albumų ir taip to
liau ir taip toliau. Boję.

' * tlATO ■

; Kmum goraus dieno-

[ piios svetaine je, Capital avė 
ir Broad st, Hartford 
Conn.

. nMr .. ■
Mto* Mtok Pina ta- 

zy« Puida _—60a
:' Aatomna Paaakoa—m pa* * 
? dUuUlhis. —t—__Jto.. •
Aidxiulaitia J. ... M

MALDAKMTGM

rirltfek ...i-,, ,£.,. ĮI.7&—UI ]
MMdu isodbdi

riritata* —|17*--U»i 
ūmi* į 

htorijo* ap/Mka. Du tomai. |£0t

ItotaTrt* ir tota/aa. Ver
ti J. GarutU -. .-... . :jl-.. teta

Oarniaa fradMotate

lf. Pirai* Seirijų JiHtaaki* X*.
Maksai—Drama 4-rią ik*. • 

r4. Verti Jlkehitte r,. .-r
MM>~4-čte dtlit 

'Gims Tautai G«nJjui.M Pte> 
įdU Kuo. L. Vfti4ekatmkM_J9« .
\ Šydą MtM drums M .i. 
•ktą, 6 W V«rt<&'M «fe- 
tintu... ■

delte;pa#dil 15
-
ic*n)dx .4'^ 
Ar«rU Jauta Tari

ItepuMitai 1M ir kaly 
nuo ją itkiaaurout Parair 
uafyvoji gamta:girnai, ran- 
«&Q;0Hi&Par*M i Jlaraaaa-JOa.

fatrimpa LaUkM.—Ititido 
Kva. A. MiliuMaa • . . . an*,

tani (Pumna). ParaM M 
GttoUltia --■ ; .... .. . ifcr

r£tt rr^W .

nesiūs. lai Lietuva tabai 
patiko-*gerėjosl ja. IlgesUĮ 
laiką, Lietuvoje, ji g^uo 
pas savo tėvelius Antaną ir 
Marijoną Slmanskius, 8kirs-

ir ImMte Mt fe 
a* ItafeM. Va»fe_ 
mat ta įstami , , r „ ■,.,mą

PfMMt; 1) Gertam*: f) 
aktai •) Ltafe 

3Ul*U«« — * aktą; yat«X 
k Tarvydu , ., X*, 

KmrkM MSfin. Matfe 
1< 1-R* akta. PaMB Gfed^iife 

▼ta< MM; feUa X» 1)

- , mnuu .4
VMnJlo <v Bafe < 

Vtao juokai So-
iieturJįt V<i$vutte ,. .1U

.?/■
<ną drama. Parsis kwu tr. 1L; < 
Juraa. Kaina— ..Xt

ktin. Ka»iiu-Aiifanįir Geniui

dM... —.......,..xfe.
liptų Gadrumaa, £.ją yelfe 

komedija. ParaH 8aHjų 
; utnka#---------------- - ,Xa

iMiuaa HMd. Irau. K. *. Va.
lyi „.^yn n, j. r; • 2K.

lĮSSjĮitei KtrtTĮts*'. S*- ,
rinko Kun. M. Gavai*vHtyių 
m apdarų 75 etatai to ag* 
torai* .š.. ......... ..........r. ■> »L<Xi.
. JhriiiiiM ir S^MtoavS*.
Prof. V. JttfgąHo ..-^,..,^.......10* 

toofte ir bytSaiyi, Parį-
M kau. P. Rgfot ....:,,..*-?..;._.*Qti

“Darbininko* Katalogo
’ • . •<7^. J - *

JVAIRIOA KMY<*CMI M*H* tefaHtafa Mtto

(D«to II). 8a
: Vtatah* lwu. Virt* ./
Kim. Ė tomtolto —ūta.

vtatate —,. i p i w Įto, 

iMtsrs • 
taiKati. J. F. Jonaiti* (fc 
tototoa)  ----------- ---—L*to

Ramai** Vadovlto, ttorita 
Gtaadto Vtffcntta Sutor* ir ' 
išlaido Kun. j Kone*rišta—Jto. t, 

. ■' 4.$ r, ' f ..
. ta*1* • #WW- M*Wto* M* 
tatetoito. *v. Kta D-ta ita 
diay*, KaW •

toaikiteiMiaiif LaUcala. Patai*
A. Bueerilta _.-„.,l

Avesta* G 
l’iva* J

c ' »

.....m1!"*'
■ ' ’ ■

Žinios Iš Motavcte
iritirr—n~—~ .. "' 'tH——*“ . < f *

MpreiT movi

IMU metų spalių mėnesio. K
4 dieną 9 vai. ryto Tmkų^ 

V rajono IV-ds sat- ■

LiETUVlŲ
kolonuosemoji Vltd# Bibitau 

ako, vcdto BpttetįoOO. Hpė- 
jama, tad namui buvopa-

n

nu, javai* * irf 4ob|M^ 
dįų padaryto jfc 

aurai Mama* pndatd Pu*
> — - — . y. . . i^4P*r?iopeMraMka*tGmatų
. raliu. Jis, vykdamas sai-Į10®8^^* wftkarčiąls, Jėhfcit ...

į tarto* Jurgi* buvo pokirtati, 
IV-an MtrgyboB barelin v 
3G ir 37 jmnktuoae slaptu • t

Araa Lenkija* 
/t# *weMh7u„. ir tikini f 

įįfatfis, kad Vilnius *
Ir i'fai IMhvos 

ifortinšte >ta
Kazy* VidikaMkaa.

KoM» "Dienoje jetei. 
dtyrS mi *h» pasauliu Lie- 
tuvių^ Darbtufakiį Sąjungo* 
13-tmt kueMa ilgametis na- 
ijA amžihg itiiiį JomuMo- 
eteikin. Bfcitf tai labai j>ra- 

mtaLieįtivtie Bankas įtupi f- kilnus lietuvi* ir katalikai*, 
ko už pnsimikto roiliono litų TodPl ir mirt aprūpintas

©bon,«jo keleliu mto B{eJJpattuBal. Žiftrmt lenkų ya- 
liert* kaimo per 31-imj sar-PK«»W profiliu, bt 
gybo. punktų. Nusileidę že- ”»»«<* ta

.. myn nuo kalno, BinŽolos u- kalbamasis. tidma yĮ-a Lietu- 
į p?» kairiajame krante, kely,'v <>s teritorijO» purtje. - <. • ■.,
* eilini* polieininka* Kybartas Xl» pn»rin»o buv. Bielee 

sutikoeffiuipoliciniukaM-f'^
į vj. kuria nuėjo priefiiimoh U/aMpes ptirtje, kur atsitiko 

purtn Bielolierts kaimo fc įvykis, eina tuftuojail kelias
L kui.. Šiekti.ekpaė» toliam j "fe udSkėliu. Bieloljerts 

Želvys staiga išgirdo du šu-j kdimb' linkui. Šituo keliu 
riu» ir mėta atgal prie ad-frietoš gyventojai pereidavo 
nunistraeijoa Inrijos. Kely uiMiinistaeįjos iHujų tiek i§ 
ji* nutiko jau. sužeistą polie.'vienos; tiek iš kitos puses.
Kybartų, kuris pareiškė,1 Kertnai, tris dienas prieš 
kad jj sužeidę lenkų sargvbi l kalbamąjį iyyki, lenkai pa

iniai, ir praSesi suteikti jam lęiške, kad'tuo keliu gyven 
pagalbą, piMlvadą nuvežti jį t|>jų Jiebeleisią pereitiatai- 
kaiman. Prisiartinusšelviui <'lWeijos Kniją ir iškart'

. prie administracijos Unijos.1 Vėluvos pusėje skersai ko 
lenkų kareiviai paleido į ji U" ^Velį, tuo užgrėMmui

i vienų Žėrį, .tatai nekliudė.' Lietuvos žemės dalį. Kalba- 
Matydamas pavojy/^vystak ‘eilinio policiniftke

; paleido du pavojaus sTivius n lfy*'-’ , ,
virių. Tuo tarpu is Bi’elolie-I JmapUs ri^cli-V.Keikia pri
riši kaimo įvykio vieton at- liti išvados, ■ kad lenkai 'su
bėgo . eilinis jmliciniiikas nĮoiinigdi ilžgrols? Lietuvos

; šėerbaviiįius. Jmxlū abu su tl'ritorijds, sudarj-ti pnfrim 
Želviu grįžo prie sužeistojo: 'Į? iileidenrar ir pateisiiiti 
Kybarto, kuris . gulėjo 60 HŽphdUmą Liėtuvos'satgylfi- 
metrų atstumo nuo aitiįiiiįis-, tyė. kuris ėjo tarnybų'adrtii- 
traeijos'linijos. I*a‘stdriiSi( ■Wrteijoš'linijo» tulim'-»— 
jau buvo bė sąmonės'ir irto-1 ,' “—^-y-.’
C, w>iw-. ■ MŪTBIŲKUMU OlO »MI.'
jau nure. . ; t M.kj.r*'

(Jretiiuainft ifelyje buv? . / S1BK!MAX > : 
t eilinis polie. Naseckas, jšgir-' Kaunas.— Paštų Valdy- 
; dę* 31 punkte shyius, skabė į b’a phtųeša, kai nuo gių nic-

jg dyiraėiu jyykio vięton. tų spalių mėn. 15 i ortf sti-j 
- Jam bevažiuojant adirimi'sf ; dsiėHnias per Lletavds tat- 
į racijos linija, iš kitimų past- j toitjų nūtraukianias ii- todėl 
į. giipio du lenkų paleisti į jr nuo tos .dienos pašto kores-i

žuviai, kimų kulkos pra ’ pondencija' ontis Lietuvį] 
zvimbė jo neliesdamos. -nebus siunčiama.

į Į lenkų sargybinius Lietu-" —-
\ vo« policininkai nešovė. į 1 DWXiiS GAI8EA* TIES

Sai^ybinių polieiiiinkĮjj : KADAJNIAIE . -
£ įrodymais,* administracijos Kėdainių priemiesty Tu-

linijos bendras patrulių. ta-,bių kaime kilo gaisras, kurio! - ; ,_
ktoh besitęsdamas nuo Kaži-jurta sudegė JTuokoAmbras-
mieruvkos kaimo, ijerkeitų’.kosuep&igtai* statuti ^|P«ossvetamėje,C^italavė 
Bražolos upelį ties lminwtipenamą*M|pW^t,i4mdbu- | ^ Bi^ad st», Hartford

? HieloHeses malūnu, paskumS*o sukiimti javai iš Slia.l Co^.tt; . 
pasisAika 7-^10 žingĮMiių kai- derlius. Nudstdtiif padaryta { ,
rėn ir, beeidamas daubos ra-j apie 2,000 litų. Be to, sudegė tooutmigai atstoves 

-'. y I Bus renkama apskrities vai
• < i f dyba ateinantiems metama

‘ 1IIT ->f iitJk‘tl«lCjTi<ll*>T*ldįKuol’0!S’ pasistenkit padaryt 
į * JIJRk V * to*to<ir JĮtoJIL JIO f > šj suvažiavimų skaitlingų at

SUGR&O MAlictiLti 
ULPCKlENk.

8palių M i sugrįžo iš 
Lietuve* tarp ridumdiečių 
gerai žinoma mūsų viengen
te ponia Marcele* Zaleckienė.

40*.

kobkį fetaBfl S. KifatotH—Ife
OMU MtajMtM Mfe 2
> wiiiįihifa įĮjypiu lęį.

PASKIRTOS SPAUDOS m labai gražtoi baigtinė- 
. TOMO JOtTtT YJunoMU- »peigomh palaidotas šv. 

vnrnnf* persuos * ' Kiyžiaim kapinėse. Velionig 
Kailiui- MinUterio’ Pit- ^įo «4iw m*’

iMininlįo teikimu ReaĮMibli-l .-
ko* Proaidonbm iwwkvrč W0 m. IMI pi. vedė p-lę .neoninėje, o trumpesnį ląilcų 
pensijas ligi gvvos gaivos ’Paulę BidMtaaite. Mirda- praleido lankydama įvairias 
Šiems spaudos draudimo mes««« l«lIikn’ M nažlaitė- v=etas Lietuvoje. Kaune bu
tu nasidai^bavusiėm name- mis tris dutają, ^riaumoji vo
ittms: i) Petrui Beresnevi- 1^-kos metu (ji ištek?jusi—|vo į Lietuvą per KlaipMiĮ, o 
čitiL 2Y Simanui Ivaimus-’M<^wu,kieBČ)' W 15-kos.grifo AmerikonjierPraneri- 
jutt3) Pranei škudtttytei lr lriet,Y ir Veroniką, 10-ttes rijįj. Orįždama Amerikon, 
įjAiaskvetai StrakSaitfi — ,W A. a. Jonas MosteikUfpawiv^ė4vairiausiij daikte- 
jid 3(1 litftf 5) Realijai Lu- K»«ė Lietuvoje Vainbotij lių is Lietuvos, kaip ve: kfii- 

1 kovaitei — 35 litus; ’*) Fe-'dvaiv, Naujųjjj Varnių pa-!ihiškų juostų, audinių, pa- 
' ,P‘dieinW. yk^įfahl)inuiir7).***' motmystės1-^■'■’■• ♦-»- *-

bario nukovimas' jvykb įįeĮUvnjn|tj(,1jeį „.jį, Sakramentų buvo suteikęs,
ro.,_ m'jjanuĮ Biibėnui. kun. Juozas Kauiakis, klebo- jiems prasaųt, atvert penint 

‘O.Š^ianuiUumbeteviSiuiir'iiias Švento kazuniero para-'Zuzanai Gerliauskirniri že- 
10)' Kostui’ Narkeviįiui —pijos ir.- h*ĮS tos parapijos 
po,501itų; fll);Ju<»<d Zau-baMeios jijbuvo palydytas 
kai — 75 litus: 12) Andriui amžinystJm.. Be 13-tos kuo- 
MatuTaiįiūi—100litųi»‘13),po*'“Lietimų Darbininku

' Imm KMiiu-AntaniiT Chpitti •--*«<« Ar.,
" ’4-3(M)1ii ų pe r minėsi. ‘ <.

' Kmi. Kazim-Antanui Ge-
‘niųi persij'ą mbkama ntio S. 
' i(>. ingpiueio inen. 1 d., o ki
liems — nuo S. m, birželio 
inėii, 1 dienos.

MTte SJĮJBH60S. . 
COHM, APSKRITIES i 
KUOPįl KK$HH. te.

* .«•
Šiuomi pranešu, kad Mo

lėtų Sąjungos Conn. apskri
ties inetinis suvažiavimas 
Įvyks lapkričio 8 (L 1 vai

4Sff ptslapią did«a»

Tik ai m m
Kiekvienas puslapi* labai 

gražiu paveikslu išpuošta*. 
Kiekvienas 1 Huv* privalėtų 
įgigytl šių.'Wg$’ Albume 
putalpinta atyaiidai visų žy- 
meaniij žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklitusomybci at
gauti, Jo kąmk buvo $4.00. 
IlnlMir gausi tik-ui dolerį*

Ketahnkii-

“DAJtBimNKO”
■M W. VWAI>WAY M. aoMOB, JUM

$toyėm& Paiilpinkit naudin- 
gų sumanymų.

Tų pačių dienų 9 valandų 
ryte Svį Trejybės bažnyčia 
je, Hartford, Conn. bus at* 
iiašaujamos Šv. Mišios už 
mirusių šiame apskrityje sų- 
jungiefių vėles, Btltų labai 
gražu, kad artimesnių kuo
pų narės galėtų skaitlingimi 
Atvykti mišių išklmuųrti.

, ; > ConiLtapakr. rtežt

FAiAUM 6AS0 SŪK-
<. Nusa-Ton# arrtui ntaUna a*te> 
ekautemm tetn*y>frvW«irl*we.DU8*U

ir Jtltaa i^Hvte pakrikite*.
Jte pmlfttmi kraite, totata Sta a* < 
taito Dteta Saite* stataNtee. kntl- k 
rusite, ihkteu ar j«Ste* eUenainaM 
Ir faitalfefo 1P Mitoteta tetoms 
Mrrtte. rsuHMto ir «•**««* Ksto* 
Tstte tevakj kSa* mm* Ug| sm ir 
tasn* ta teimi ir artito. mitai 
fsuktr* 3le e*Msrla«M<
■tat ttotaiaito* *>ota tataiteuta 
tasri, !•

.R4jungoa ir parapi  jom šv. 
fr 

prie PkMptnio Kliubo. Bū
vu nešykštus, tačiau; atmin
damas apie juodąją diena, 
karkiamose nepalikdavo sa
vo kruvinai Apdirbto gražio. 
Todėl, mirdamas, žmonai ir 
\ alkams paliko nuosavą gra- 

‘ žų namų. Kaipo dvare gi
męs, iš vargšų samdininkų 
tėvų; kiekvienas supras, di
delio mokslo negalėjo turėti. 
Tačiau gerai suprato mokslo 
ir meno svarbą ir tuos da
lykus rėmė, kiek galėjo, žo
džiu, tai buvo asmuo, kuris 
užsipelnė btltineužmirštinu. 
Todėl išreikšdamas jo nulifc 
dusini žmonai ir vaikams u- 
žuojautų, lai man bus valia 
prabilti /į juos šiais žodžiais: 
Neverkit Musteikio 

fmonn ir vaikai, 
Nes yis ja« purena, 

; Kwr yr* dnĮįelai,^ 
Prie^sosto Aukščiausio 

jis melduos ui jus
Ir savąją

Fim lietuvius; 
O ypač tei utilty 

balelę bočių, 
Lietuvą kankintą 

Priešų besočių* 
Praeityj ir.nūnai 

Palelį dar jos— 
Vilniją kapnoja

įnėSj iš Lietuvos — iš Skirs- 
nemunės, nuo kapo jos moti
nos ir Kuliui Vidikauskiui 
iš Kaimo kapihyiio, kur ilsis 
jo tėvas ii* drauge jo ginu 
mų. 4fiė tą Žeiš# jei prisieis 
jiert» Čia -r Amerikoje mir
ti prieš mirsiant, lieps į jų 
karstus įdėti.

Be Bietnvos daiktelių, po 
nia M. Zaleckienė atvežė ir 
daug ir Pranedsijos, Vokie
tijos ir Anglijos. Tš tu daik
telių galimą bfttiĮ, nors ma
ža, bet gražų mužėjėlį įkur
ti. ''

T10IM įtakas —-------- 60a.
Apaftalyšta Matas fafe 

ta. Verti Knt P. Staro* . 
•teiti*  ------ -——.— ..Xa.

XXIX Tarptatrtita »wfe 
Kasgraaas. ' Parai* 

kas. Pr. Bučyi, M. L C___-1W
MSaMal Užitayja. Juokia- z 

gss apralymae keliooa j Pa^ 
ryžių Ir attol Mikalojaus ’fe

Ivanovą... * Ityita 
Magnus ParvsltatW____-j-. JW

KažM ApM Pim«U M
H0 dlenų-dlpte rita toiybas 
to galo itoAfia tttodklsf ka- 
Uonte per jvąirlM kraitus. 
ParaM Jalta Varna. Vertimas, x 
J. Balfflttofo ....^. .. , .., *1.00

PrtaistetaalMtaokratjtoi Pa- 
Statot Patai (Jota___ w7|f.

Gegužis States « Kun. P. 
totoikto Xtaa ..... '.■■„■■.. , ,..60e.

AitataEtos GteLvisyĮMto-.žfi*. 
f ta# Mfcyatatsi —. -Bfe.

Rinito kalba* gaktai_ ___ 50«.
Petriuką* laiškai vtao 

vilkėto. Virti 8. BakauakarlSa.
. > Mtevtata —Xaa ta yru

! S*M»* Vtabas—Savytei ' 
vabtHH*tt* ir gagntaiart M 
gaitomto Sntaiai Matas Gri- 
gota ___ ___ ;-..___ ;,. . •.... :__ 60e.

— (ptoma), ParaM^

Atar*i*i M Ugtai! Virt* 
A lenkiiko kute. K-A.......100.

Mfisg TikijimM - itoiikini- 
mto pagrindų wM tikijijno. 
Verti Joną* M. Mrvintas—JO*.

LittUVU AittM — IMU 
J. 6eik*viėiai ir B-vi, Kao- 
laa..... .................. . ......iOe.
lU^ ir KaM: Deklama- 

♦Ijoe, Monolgai ir Dialogai, 
Patai Juoaaa V. Kovas _ __80e.

toatetos TtetaM. — Ver
ti Vyta A Bartnausk**.- Ito. 

• 'MbaHMMi RMtaMfe ■, 
totuvino Kum. B Ju*kaitte__li«.

Spalių 28 d. Bv. Pranciš
kaus bažnytinėje salėje įvy
ko viešos paskaitos.

Vakaro vedėju buvo vietos 
klebonas kun. F. M. Juras. 
Paskaitas skaitė kum Df. A* 
Bružas, buvęs Italijoje ir 
kum J* L Jakaitis M. T. C.*

m*.' ferim S, fc, D. kr N , Šk 
fWta| Jhartf: toNiHU) 3

i* ttetmja. ParaB 8.. . 
m*

n tapl JbtotiM 
IV-U MtMfe krP 

katate

-Afe
.<1.00

ODAKWCHI ATmroUI.

>Mta4 Nashua, K H* ** 
Tamstos Žinute nepelnau 
(losime, nes joje liečianu 
grynai asntenįpbū reikalai, 
kas skaitytojams visai ne
įdomiu

Oaibįiuuko!* adnuiiistramja, UorMiumi praplatinti 
turimu* knygas, skelbia didelį nupigmnną---pnrsidMM 
knygos už pusę kainos. Kas atsiųs ta* gatft knygų 
Už $10.00 reytės. Pinigai turi Wi pruiunėiami tu u*m« 
kymu. Nurašykite* kokių kny#U norite

8u užsakymai* {įrašome imvėluoti, ne* parduodamųjų 
knygų skaičius apruMiuotas. . i

* JieužmirŠkiteHrisos knygos pusiau nupigintus, bet sst . 
užsakymu turi būti prisiimta Iient

-DARBININKAS



linksma, ene

Pereitą savaitę teko atlan

Minai

mui

jte jų

LIETUVYBĖS KLAUSIMU
B JL—1 *V. w*tt«r, Mcrt MK-

<
at ta* ars.

I KMW AT DAY LABO*

jų p, Sabaliausko darbai
lamerikoniškumag turėjo ir 
dar vis tebeturi svarinus 
reikšmės jų gyvenime. J5o-

frangumo« M 
(nori ten eiti, 
viskas yra

; Mg M««Mr (ftt «lwb »t I «. m.)—
Tufe, ifr, l’r» SMtHH tkt *• 

r]Mk tUMit tilM— L
I VtaKte nsst-

mūs 
teikėte- 

nėra*

t 
lie

tai yra.

N tlmt KiteM knisu •*» 
tojtsr’

dtaf MM*.*

Raxo Jgom M Tamūte/tte. ir prisiėminėti, amerikoniš- 
(čia talpiname Darbi- pobūdžio Todėl juose 

pinko” nuoširdaus bendra**1 <
darbiu, Amerikoje gimusia 
ir augusio, aukštuosius mok-j 
riusėjusio jaiinuoli^straim- rliete

gyva,
lio-

imas

veidais, nm 
minę ir nen 
Mū«| atei 
pageidaujamų £ 
kata arba labai 
turi, N 
jaunimui tenka d 
svetimtaučių ,ar 
vyje savo vadų,' 
ir prietelių.” 
dalmr atėjęs į 
tų gyvenimo i 
mumą*’—nori i 
skelbti pasauliui.

SS-TAS Ii PAVEKSŲĮ 5 
' PAMUŠ. ■’

nj. Straipsnisparašyta* la
bai gerais norais. Būtų ma
lonu, kad ir daugiau jaunuo
lių atsilieptų lietuvybės 
klausiniu, O gal ir senesnie
ji kai ką pasakys. — Redak
cija).

viai; lietuviai, kurie netinka 
nei prie Lietuvos lietuvių, 
nei prie čia-migusių, kuriuo
se rusij-slaviškumo nėra, 
arba labai mažai., Ateivių 
dabar nesupranta nei Lietu
vos lietuviai, nei čia-augę.

savotišką, a 
tuvišką dvasią^ ___ _ 
savotišką indivtebalizmą** 
(mano paties mintys, uGar- 
»e** No. 4B, lapkričio 29,
1923), Jis pracityįę buvo ve-

kyti lietuvių tapytojų pero- J 
dį, Vietoria Hotel, New 1 
Yorke. <1

Įėjus į Parodos kambarį, 1 
tuojaus puola į akį didelis 1 
ftv. Pan. paveikslas. Savi j 
pinkas p. Bagdonas paaiški- 1 
na, kad šis paveikslas yra | 
gautas iš Kauno Katedros 1 
35 metai atgal ir jo pastari’ j 
gornis atnaujintas. Sako, /I 
kad tai pieštas 500 metų ai* a 
gal garsaus italų tapytojo. 3

Tolinus einant, pamatai j 
rienose tai didesnių, tai ma- j 
Žemų piešinių. Dauguma j

W. B. Omrrmb MtaMo tam ymmm, w

| pyiĮUSS SIGNAL

*T«i«c yaeht ta ijrtag a Mg ai

*WMt doe« ripiair 
•*Wtaw t* fctenf u *• kmi «n*-

V v IMWHA^
-. naa^a ai^aaupi# ,

to
*sM mm »n K* 
ešlM ęįūal b* refcrrlog 

NothM. f m
her

THEYTMC NOT DEAD

Man buvo malonu pamajjiMns dętis prie Lietuvos 
lyti “Darbininke” S. m. apa- gyventoju negalima, nes per- 
27*few|toli, todft jie yra privemti 

dėtis prie čia-augųsių. Sve
timtaučiai jų nepriima, o jei 
priima,-tatainerikonizacijos 
tikslais. Bet ateiviai vis dar 
nenori pasiduotu Jie yra ne
nuolaidūs, gan ištvermingi 
sayo įsitikinimuose. Gerai 
žinodami, kad jie yra lietu
vių atskiri ir izoliuota gru
pe ir tarp savęs nesutinkan
ti, jie-yra dabar pesimizmo 
dvasios' apimti. Liko gan 
jautrūs. Iv* apyįlti ir nenor
malūs, blaškantys. visur ir, 
rodos, laukianti šviesios sau
lėtos ateities. Jie žiūri į savo 
praeiti, kuri buvo gan tur
tinga ir turininga veikimais 
ir įvykiais ir tuom jie di
džiuojas: jiems dabartis ne
maloni. nesveika ir susimai* 
šiuši Tarp savęs nesusitarė, 
vieni kitų pdsaulėŠiūros ne- 
sunranta ir net nenorį su- 
nrakti, vieni kitus niekina: o 
ateitis iiems taipgi nebeaiš
ki nuginta ir liūdna. Todėl 
jie vis Žiūri i savo smagia 
praeiti ir nieko rimfausda- 
lw neveikia, vįeh tik svajo
ja ir šneka apie savo dide
lius praeities darbus. Tai ti
kras ženklas socialinio orga
nizmo senumo ir neveiklu
mo. Todėl mūsų kylančiam 
jaunimui yra sunku su sais

jaunuolio (Al Pet.) gdomų 
straipsnelį “Kodėl F* kurio 
gale jte klausia; “Bet ko
dėl jie vieni kitų nesupran
ta.1” tai yra, kodėl ateiviai 
lietuviai ir čia-gimę nesu
pranta vieni kitų f Jaun as 
rašytojas prašo duoti atsa
kymų į šį klausimų Aš, bū
damas taipgi jaunuolis, bet 
jau vienas iš senesniųjų 
stengsiuos nors iš dalies at
sakyti Šiam jaunesniam jau* 
nnoliui, kuris be abejo su
tiks priimti keletu minčių

vių ateivių, vedamas jų sa
votiškais įpročiai^ pašiūra į 
gyvenimą, savo ssuovine lie- 
tuvjška Įnaeičia, tra&eijo- 
mMr patyrimai* C*Gar* 
se” lapkr. 29,1923), O dabar 
jisai nesiduoda savo tėvams 
ji aklai klampytį po įvairias 
senoviškas organizacijas, po
litiką ir abelną Itetuvių mo
notonišką ir monometodišką 
visuomenišką judėjimą. Ji
sai jaučiasi, kad dabar jis 
yra ponas savo deetinacijos, 
ir savo ateities, ypatingai, 
ko dar jisai pamato, kad jo 
skaičius kasmet auga ir tvir
tėja visokeriopoj n atei
viams vykdėsi įtekąs veik 
atžagariai.

Mūsų jaunimas, iš kftoo

ckrtyvą, o Seniesiems jain|it«o Ada arimu. Jf|s turite 
mums padėti, jei norite, kad 
mes Čia-gimę’tinkamai būtu-

imdėti, tik ne šaltu neutraliu
būdu, bet gimtai, linksmu 
veidu, ramia siete ir malo
niais patarnavimais irgau 
siais patarimais. Lietuvystės 
vadovybė turi būti pamažėle 
perduodama jaunimui, nes 
jau laikas tų atmainų pada
ryti, nors ateiviai ir nenorė
tų’tų vadovybę pavesti jau
nimo vadams. Tikrai būtų 
sunku skirtis su savo numy
lėta, brangiair.prakaituo
tais keliais atsiekta pirme
nybe, bet jiems reikia tų va
dovybę jauniems inteligen
tams vedėjams pavesti, nes 
likimas* senumas ir gyveni 
mo aplinkybės jiems liepa 
tai daryti noroms-nenoronu. 
Ateivių sunkiai ir stropiai

jūsų palikimų, priimti, tin
kanti jį užlaikyti, globoti ir 
taip jau tokiu pat būdu per* 
dnoįį savu ainiams — tų am
žinų- lietuvybės ugnelę. Tas 
tad dabar yra mūsų geriau 
siųs ir švenčiausias tikslas 
Tuom klausimu, visimisiar- 
tinkim, susidomėkim, susi- 
praskim ir aktyviai koope
ruokime. Neklauskime vieni 
kitų kodėl mes viepi kitų ne
suprantam. Palikime tą vė- 
temiems laikams. Dabar rei
kia veikti pagal principus, o 
neklausinėti, kodėl mes ne- 
susiprantame. Jei mums vi
siems lietuvybė yra svarbi it

(39 pav.), antru pagal dau- 1 
gumo,/’bdĮ^t^Vižiut  ̂ j
liaus p, Bagdonas, paskui ei* j 
na Kralikiutč, Pažkauskaa, Į 
Tamošaitis, Virkietė, Buba, j 
|ius ir Sivickis. Viso poro- , J 
doje paveikslų yra 85. 1

Nors nesu tos rūšies žino- 1 
vas, kad galėčiau daug apie 1 
dailę pasakyti, bet kiek man . j 
krito į akį, tai turiu pareik- j 
Šti, kad gražiausi paveiks
lai yra p. Bagdono, Imkim j 
didįjį jo "Vestuvės Mot. Ė. J 
su Šv. Juozapu.** Tiesiog J 
žiūrėk į tų paveikslų ir nega
li atitraukti akių. Kiekiu j 
įdėta sieloe, kiek tipiškumo, ] 
net stebėtis reikia, Alba J 
"Evangelijos jėga,*’ tikri 1 
indijonų tipai ir apylinkė j 
tokia laukinė, kokių sunku Į 
ir įĮiivaizduoti. Ir kiti jo pa- 1 
veikslai traukte traukia akį. ’ 

, Antra iš eilės artistė, jei 
nesuklysiu, tai bus plė Vi-

lias medelis, taipgi jautrus, 
opus, ir silpnutis savo neprv 
tyrimuose. Bet jo Širdis yra 
tvirta, smarkiai plaka ir 
reiškia daug gyvumo ir svei
katos. Todėl mūs ateiviai 
daug patyrę, užgauti ir ap
vilti savo nesmagių gyveni
mo aplinkybių. Žiūri f jau
nimą ir lyg pkvydi jam ge
resnės laimės ir likimo, lyg 
tartum neapkenčia jo, neno
ri nrisiimti prie savęs; neri 
vuoiasi. jei jaunimas papuo
la i nu buri. Biją kad jisai 
neatimtų jiems vadovavimo^ 
nes jie gerai Žino, kad jau
nimas yra 'daug galingesnis, 
drūtesnis, mokytesnis ir vik
resnis, neini jie. Jaunimui 
ateitis snindi, o ateiviams 
praeitis šypsos, dabartis ne- 
niietelingą, o, ateitis atrodo 
šalta. Oi čia tų dviejų Ame
rikos grupių gyvenimo prl- 
cKologiia ir pasaulėžiūra žy
miai
joms susivienyti ir bendrai 
darbuotis lietuvybės naudai 

, _ _ Tad kas reikia daryti?
auklėjimu ir kartu taikintis Į josi jų karŠČiavimosi ir ne-> Jaunimui reikia imtiini-

tuo pačiu klausimu. Mudu,
rodoa, esame abudu čin-ginię 
lietuviai. Taip sprendžiu 
anie jį iš jo straipsnio. Ne
tik jam noriu atsakyti, bei 
kaįtit noriu prabilti ir į vi
sus; kitus čia-gimusius, o 
Ypatingai ir į lietuvius atei
vius. Einu prie dalyko.

"Kodėl jie vieni kito ne
supranta?’* Laisvai žvelgda
mas į mūsų lietuvių .sociolo- 
giŠkę. ir psichologiškų būk
lę Čionai Amerikoje, drįstu 
atsakyti klausimą šiaip,

Ateiviai, atvažiavę į Ame
riką, kartu atsivežė rusij ir 
lenkų-kultūros auklėjimo ir 
gyvenimo filozofijęs perduo
tų arba įskiepytų įtekmių, 
čionai gyvendami mėgino 
Šiomis perduotomis liekanų- sugyventi it veikti išvien, 
im's orientuotis ir gyvenime'nes jų mintys ne tokios, 
progresuoti. Bet, būdami! kaip mūs jaunimo, ne į da- 
rusiškoje bei lenkiškoje dva-.l«»rtį atkreiptos, bet, lyg tar
pioje išauklėti, sunkiai gale-j tuni, į praeitį ir lygnet į tų 
jo taikintis prie ameinkonišJearb laikų ^Lietuvą. Jie jau 
ko gyveninio. Jiems teko va- veik nesukalbami, tai tbdM 
dovautis mų-slavišku iš- mūsų jaunimas jų bijoki, bi-

ganiaaei jos, draugijos, laik
raščiai, senoji politika ir pa 
saulėžiūra, viskas turės pa
mažėle pereiti 4 jaunimo 
rankas. Kol tas viskas pilnai 
įvyks, mūsų jaunimas būtų 
tada pilnai pribrendęs ir 
prisirengęs savo išveliu dva-

jos palaikymas Amerikoje liūtą. Ji tavo vaidentuve su- J 
daro labai daug indomių re- 1 
ginių. Jos paveiksluose mik, j 
tai ką tai tokio naujo, origi- ] 
nalaus, gyvo, mistiško. Bi ar- į 
tfetė yra jaunutė ir jai, tu- | 
rint tokį talentą, lemiama j 
graži ateitis. J

Trečiu iš eilės, tai p. Sa- ’ j 
baliauskas. Jis turi s gana 1 
gražių vaizdų. Jo “Gelių j r 1 
Vėjo” vaizdas labai gražus. į 
Jį galima statyti lygioje pa- < 
pėdėje su pJe ViŽiute. 1 

Kiti tapytojai turi labai j 
gražių vaizdelių. Jų tarpe 
vieftą skulptorč-drožėja p-M <
VirkietČ‘turi labai gražius j
vaizdelius. F. Subačius, p4ė į
Kralikiutė, p. Tamošaitis ir 
p. Raškauskas, taipgi Šivic- į
kis. Jiems veria palinkėti 1
kuogeriausioe sėkmės jų 
darbuose Lietuvos vardui 
kelti. ..—į

Tik labai gaila, kad mūsų : j 
lietuviai labai mažai lankosi ’j 
tokiose parodose, čia turėtų J 
susirūpinti tuomi jaunimas 1
ir organizuotai važiuoti ten* į
kyti, J

Bsit* Parudaj*. J

rflpi, tai tuo pečiu mes vieni 
kitus suprantame ir prie to 
visi galime išvien ei|u Tada 
lietuvybės principais re
miantis.* mūsų nesusiprati
mai paaiškės ir liks geriau- 
siais susipratusiais. flWėl 
petuvvbės: ragmamLeikimo 
nrie tinkamo jo gvildenimo: 
diaknaavimo ir sįekimo<priimti, globoti ir tinkamai w ___ ____ _ ___

saugoti nuo pražūties, Todėl > (Btor daugfaa)
mūsų jaunimui jau laikas 
domėtis mūsų tėvelių daly
kais, ypatingai lietuvybe. 
Mums reikia tinkamai ap
žiūrėti, apskaitliu&ti ir suda- 
rytisąrašų mūs tėvelių per 
paveldėjimų Įgytų arb< pa
duoti! ypatybių, surištų su 
lietuvybe. Mums tad pir
miausia reiktų suprasti, kas 
tai yra ta lietuvybė ir kokiu 
būdu jų nuo tėvelių priimti. 
IŠ tikrųjų tai didelis darbas, 
kurį vieni patys be tėvelių 
bei vyresniųjų nesugebėsime 
atlikti. Čia reikia- bendra
darbiavimo.

Vantea ateita savo taftai 
tr jog lišlteto ėioaat

«
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Tumsonit yra, ĮgattoM rinkti 
“Darbininkui” pramasiMtM ir 
ikdbtam Jfc patanaaja su 
Notary Pubiie užŪSdyma fr pa- 
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gausiu tik apie 70,(MM) Žmo
nių*

Tokiu bildu Lenkija fi
nansiniai yra visiškai »u- 
spmkuri ir taip ilgai nega
lė# išsilaikyti.

Lmvvts msEus.
“Draugą#” rašo, kad ga

vę# pluoštų iškarpų iš Seatt- 
le, Warii. dienraščių, ku
riuose pinčiai rąžomą apie 
gubernatoriau# paskirtų vy
riausiu Seattle miesto teine- 
jų lietuvį Kazį Kriaučiūnų 
(Kay). Visur pabrėžiama, 
kad teisėjas “Kazys Kay” , 
yra lietuvis, kad jo žmona 
^(®uiilmOdvaWWttmpū^“ 
ti ir vadinasi Kraiičiuniene.

Mūsų tautietis teisėjas 
Kriaučiūnas esu gimęs Lie
tuvoje 1872 m. Baigęs Lietu- 
voie gimnari jų, atvyko Ame
rikon, 1892 m. įstojo į Jung. 
Valst. kariuomenę ir joje 
išbuvo 10 metų. 1903 m, .pa
skirtas imigrantų inspekto
rium Edis Island’e, Ne\v 
Vorkej o vėliau paskirtas 
vyriausiu inspektorium A* 
liaukoje. 1912 m. buvokan- 

' didatu į kongresų. 1913 m.
apsigyveno Heattle mieste ir 
visų laikų advokatavo. Tei
sėjas Kriaučiūnas auginu 
penketų vaikų* Laikraščiuo
se įdėtas visos jo šeimos af: 
vaisto#. , /

. Teisėjui Kaziui KriauČiu- 
nUi reikia duoti kreditų, kad 
jis visur savo tautybę pa 
brėžia, nors j Seat tie tiktai 
keletas lietuvių tegyventu

Į Latvijos naujųjį seimų 
pateko 21 socialdemokratas, 
14 Ūkininkų sujungęs, 8 tat- 
dalijos katalikai, 8 progresi- 
stai, 7 komunistai, 7 demo
kratę, 6 vokiečiai j 6 rusai, 4 
žydai ir 3 atstovai nuo smili* 
kių sųrašų.

tik kokiai

m.

Ije, kur jis ei*

Lenkija Priėjo Liepto

duoda u]
nokime 1
nokinu*, kad pridtoyra

viai negalime ramiaitylėf i 
kuomet musų broliai savo t? 
vynėje negauna nė tiek tei
sių kiek lenkai arija £ydai! 
Ir nies norime savų žodį tar

nors net«aingfis,’ 
beit kiek suprantam#**

BisjcraafiYOĮtoį

Jri

Popiežiaus gražusis 
tikslas •

negu kokia nors 
mažuma, nes H žydų, nil 
vokiečių, *nė lenkų spauda 
fenai nėra taip varžoma, 
kaip lietuvių katalikų, kurio 
savo aukomis ir krauju ft- 
kovojo šalies nepriktauso

Popięžius Pilis X iškilč 
įobateį^atnaujinti viską 
JCristiije,". Tų olmlsį pasi- 

__ebe uolesnieji katalikai 
; ypaB jaunimas, tarp jo it 

mflsų Ateitininkai, ir tasai 
LMkfa buvo pirmas akstinas 

katalikiškajai akcijai. Da*
^“Martinis šv. Tėvas Pius Xt 
toliau tų .veda, išvystyda-

į. mas Kristaus karalystės idč* 
• & Bavo enciklikoj apie Kri- 
į žhp Karalių'jis taip sakoj

,**Tapę Aukščiausiuoju Ga- 
, įytoju, pirmoje savo Enei-

Idikoje, išleistoje viso pa- 
toilio Vyskupams, lies esą-

' įįįe gvildenę svarbiausias 
priežastis tos negerovės, ku
lt į>o Mūsų akių spaudžia ir

^Wgina žmoni jų. .Mes atsi
mename tenai aiškini pažy-

F jj^ję du dalyku: .viena, kad 
nedorybių potvynį yra už* 
plūdęs visų žemę, nes dai£

i UybS Žmonių yra pašalinę 
Jžsų Kristų ir Jo šventus įs- 
tgtymus tiek iš savo elgesio 
ir savo gyveninio, tiek iš sa-

r yd namų drauges ir viešojo 
įpenimo, ir antrų — kad

; niekad nešvies tautoms tikra 
patvarios taikos viltis, kol

l atskiri žmonės ir valstybės 
nepripažins musų Išganyto
jo viešpatavimo ir bus jį af ■ 
metę?’ ■

Toliau Šv. Tėvas pabrėžia, 
kad jo tikslas — ieškoti Kri
staus taikos Kristaus kara-

. lystėje, nes kur kitur tos 
į taikos rasti negalima. Jis

taip pat pastebi, kad dauge
lis žmonių ir tautų, pirmiau 
atmetusių Kristų, dabar ren
giasi prie Jo grįžti ir daug darbas tik gero gali žmoni-l 
jau sugrįžo. Tas jam teko jai padaryti. Kęista, kad 
ftmtyti jubilejaus metu. Tuo- kiti to nesupranta.
met Vatikane ruošiamom K, ■

se dainavo visokių tautų at
stovai, įtikino dalyvius, kad 
yra Žmonių ir valstybių, net 
tolimiausiose pasaulio šaly
se, kurie uoliai Kristui tar 
nauja ir Jo viežpataviitM, Jiuirait nrttaumilsufenyra 
pripažįsta,. Toks žmonių um ’r ^a’ uėinaža. Kada Č-ia bti- 
lumo pamreiškiftms pakižo vo visoki vajai Litfuvra.raV 
Sv. Tėvui mintį paskelbt pa Įstybei kurti, Amerikos Lie- 
sauliui Kristalus Karaliaus Kuriai katalikai pirmiausia 
šventę. Ir ne tik švetiię apivmur dalyvavo ir Aėjo tavo 
vaikščiojamų vienit.' Urtii, AiikaS'SU te yfl«riw, fc»4uH 
bet nuolatinį Kristaus Ka- tuva bus laisva ir pagerbs 
raliams pnpažininiį, Jo ger-pu^r.IikĘ^nį.’O dabar kas 
bimij ir Jam klusnnniij. ’^o ten.yra t Katelikif, mokslei 
džiu, Kristaus karalystė,— pij? ujama,.radai kėmfemi | 
tai kataltkižkoBiM akcijos kalėjimus ir kuomet nėrimą 
tifcslas ir oWsiš. pakelti balsį prieš tokias nė-

Kaip matmne, .PopiežiuiĮ^y^ taikražėiai uždaro-
J

ly viešpatavimas, kaip BoŽ
I>^r *. *VŲ t/* *’*•-^1***** | • *• ’ta* į

žioja. Girdi, eia daugiau nie iteĮga, *** Į«- 
ko, tik politika. Jei jau jieĮdžtį Bet padžti* jau
būtinai nori vartoti tų W |dgf«d »toTakcfn?ifima. KM 
<<ru’»KKLrn ,? int a Tvriria I UOTS tŪH tTŪkti. K.

eiu nerupi laikinasai paaau-Įnnl - •
Iv viešpatavimas, kaip BaŽ- Ištiesų, tik kantru# lietu* 
nvčioe priešai jam prikai pis, W šimtmečius . nešęs 
šioja. Girdi, čia daugiau nie tokių pa-
kbi tik politika. Jei jau jiejdėtį pokyti Bet psdfiti*jfių

______.“1 '
‘‘politika,” tai reikia pride Į nors turi trūkti. 
ti “ ‘

r “RYTO" UŽDARYMAS
l .

■ Katalikiškojo dienraščio 
r ^‘Ryto” uždarymas* nors tik 

, keliems menesiams, ** jėi
U žinia pilnai teisinga — i§- 

>. velka aikštėn dar vienų ne- 
' tomų ir pasihiamvtinų fak

tų Lietuvos vyriausybes tiro- 
• tiižko katalikų persekiojimo.

Ir rodos už kų tų laikraštį 
turėjo uždarytu Jis jau ir 
taip siauroj cenzūros buvų 
varžomas, kad skaitant ne- 
kūrinos straipsnius reikia 

t gerokai įtempti dėmesį, kad 
supratus, kųtenai norimu 
pasakyti, ypač kuomet bftdiv 
yu kallmtiin apie vyrimtsy- 

1 Irf* darbus# Prie caro Niku- 
lajaus I, kuomet nišų cenzu*

Jaunuolia ptimtinimo ( atitinkamu . 
kunigu# trikk džiaugsmo ne “Trupmėlid Ainis.” 
tik jo Šelmį* toriams, bet * itowu» w t < *
Svitai giminei ir imt tai liend tam* lietuviu tmutata.ier. R J0Hra2»‘w’>* P"’"1 
rnomenel,. M'kmto jis yra - 
kilę^ Taip Ir kum Petro Bti 
rieto įšvedtinimas teikia 
šiandien džuįiįpmio jo ginįb 
nčm«, Sv. tręjybė# parapi
jai, Newark, K. X,JŠ kurio# 
ji# yra kiįfirįi tėvij mari jo 
nų vfeniiolijidį kurio# nariu 
jis yra. ’ f

^Biiki»JkęntiĮitta fea- 
nipj.seL „ .
25 dį. KriA»UB..K»taE*uį 
šventėje, lįaįįrije, kur jis ei
na , aukštuosius teologijos 
mokslus. .Kųį. P. Bisl^is yra 
ginię# 1904 lįk liepos m. ji d 
Jeręey City^H- J* ?o motina 
yra kilusi M garsios Arminui

kųn. P. 
vartoja

- dvasine politika/ Iri « * , a • •: t

"oli i’ in Tinli VOKIETIJOS IR LIETU- —sielų išganymo politika. I ■ " * • • * . > 7T
, *.. *4-* J ”’ra"Ir voli*ra1***ff a VOS KATALIKAI padaryti dangaus karalystes! . * ***rr**^_ *

piliečiais, tas pats rūpi ir švĮ ■'»- ------ -*■?- , 4 *
Tėvui. Ir ji# čių nenustato! ngra žmogaus, ku-; Jei’ inutns4 Amerikiečiams
ne tautų, nevalstybių sienųjjjg ^pastebėtų koka didelisjreikia ko neužmiršti tai, kad 
--^dmigątts karalystės pilie-lyy^ gkirtiima# tarp Vokieti- 
čiai yra išsisklaidę po visd įr LįeįUVOft katalikų. Vo- 
pasaulį* Jų pusportas — į kieti jai katalikai duoda taų-
kyba ir dora. T?odos, m to Į vaju^ kurie užėmę vai
kiu pasportu visur būtų ga I auk§tas * vietas, netik 
Įima keliauti, nešals ?arall‘|]ieiiustoja buvę prattikuo 
tuoju ne tik dangau# jaati katalikai, Mdar iM 
lystės pilietybę, bet ir kimiau pildo savo tikybos 
mišios karalystės katalikai
niu piliečiu Padaro. Į duoda silpnavalius Žmones,

Rodo#, kad tas BopieŽmiw|^ur»e savo asmenines 
naudos ar dėl “Švento# ra* 

i mybes, ’ ’ afsižadasavo tikę j į- 
mo principų ir varp pragaiš
tingų žmonijai darbų.

Į Vokietijoje, kur yra še- 
tosdešimis’ milijonų gyven
tojų, dvidešimts milijomi, 
gerai organizuotų katalikų j 

I parado stebėtinai galingų 
ra buvo kiečiausia, daugiau Į įtekmę valstybes reikaluo*- 
buvo galima rašydi neguĮir dauguma skaitosi su ms- 
prię lietuviškojo SmetoiioB.Įžiima. Prie valstybės vairo 
Juk tas put# Smetona kadai-Į stovi praktikupjiįnfis katali- 
se buvo laikraščio rednktoĮkas, Dr. Bruenlng’as* 
tins! Ar jam nįalonu ątsi-| Lietuvoje, kuri katalikių 
minti tuo# laikus, kai mink-Į nuošimti# yra 85, isujelč be- 
torius tiųėjo laužyti galvų, Įdievių valdo šalį. Kataliku# 
kad kų nors pasakius jrĮperaekioja, neduoto jiems 
drauge išvengus rensrirb#| laikyti susirinkimų, valsly- 
žirklių? Rodos* buvusiam Ibiu# mokyklas, trankia ku- 
žurnnlistul turėti) būt kaktų pngua į teismus ir netoiebė- 
kad jis pats dabar virtoĮkime, jei valstybė pastovius 
spaudo# engėju, ar bent pa* Bažnyčios Jiuoaavybę, 
kenčia tokių -eenaųpė, kiu'ų rieįok pern^iymas to 
daro gėdų LMuvo# ne vai viso, ir tvirtas katalikų susi- 
kultiiringaį valstybei/ Įoraantovimas britų nedalei- 

Varžymas ir ėmmūra tairdę#pJ»W prie to, kg iian* 
toki dalykai, kuriuos pilnaiĮ dienų turime.

Katalikų Akcijų, ląirių Po 
piežiai, vienas paskui kitų 
taip ragina Žmones įgy ven 
dinti, įvykdysime geriau
sia per Katalikiškų spaudų 
PargrįŽUBMi šiemet iš Lio 
tuvos asmepyn pasakoja, su 
kokiu atsidėjimu bėdievia 
platina savo spaudų Lietu 
įvoįv *jo gruikti kalbos
sunku Lietuvoje, nes dauge
lis Katalikų, priįftlbėtij gudr 
rių bedięviinBI

• bedieviškų sj| 
kitHjp’■ ”
Taip neturėtų būti. Ameri 
kos lietuviai skaitosi save lą 
biau apsišvietusiais nl savu 
liroliuB Lietuvoje; Bet kuo
met pastebi kaip * daugelis 
katalikų skaito ir remia be
dieviškų spaudų, jų fa prisi
savinta apšvieta pasirodo di
džiai abejotina.

Paaimpkykime iš Vokieti
jos katalikip* Turėkime savo 

kuriuos mums 
rTikšjima& ti- 
įsi norime, li-

įkas tebesitęsia. Kompanijos 
^o priverstoi dirbtuvę#

^ryti, ineš iš 215,000 darbi- 
|nlnki| neatsirado strpiklau- 

 

; jžių, kurie galėtų tm .dali- 

 

buri tęati darbų* Darbiniu- 
ĮkuoselMivo vienybė ir mitu- 
rimt#, Tų vienybę tuojau 
pradėjo ardyti komunistai, 

Gilo, atadnd vatkoa, kurie kovo m«n. A «rikk» Sniego rit Į j je pirito pr tebeperka darbi- 
PiMtyiw^ / ninkatn# Nacionalę Tyksth

- » ZT lėaumjų, kuri Jamuja ko*
KlJlC'M BtSKIS, MI C< b

* * ji..'•...' ... ' ’ |biBidengu#t darbininkiška
* >kI*—* . „:___ L •_______ TOiste^eUmmUiiisfitiihL

atitinkamų . slapyvardįI jai nevyksta suardyti darin-
rnnkų streikų. Darbininkai 

Kadangi tais laikais .ne

Zevdtv'tai OmSai |val«tijon arbitram jos tmyba 

Čig Petras ėjo savo. inoU SR \ priežastis. Gubd 
Jūs: pradžios Mokykloje, Sv.M L“ 
Bkneėkto higli Aool ir^S *r

u įninkama grįžti darimn/bet 
štokai Bepaklaus’ ir 

iiMĖaia Įniksi, ..Oalir

Ameboje, fta aWio1#( kad
buvo didelis , lietuvių šyie .i" ’ \ .4 7X;i

kurio ižkelč liętwrųĮ.kolom-'dat’”mnWJ 
jos vardų ir .šiandien dar 
Newarkas gyvena sava senų
jų garbe, bet jau senai pro-Į GoZų.
gjuMair patogi tai

*» ** Vie*tik totf.jMtmmo. minia litautf-k^. ,įolinga

’ Kttn. T> Biakia. imwra lfe. Dattfę wgb (tiri ir 
KWl. »iąl^«avpi lr►lmbeMA|t geipitim. .gitt0 
^^ d^oo.aarataUty.L hlkdai#i d(wgiiw 
be ™ur Wda 25^ vaWŽ!a ne.
K^kojo progoj oavo 
pasidarbuoti. M«jj. matome p " gBaljn 
^arke parapijos SZ
LietuvoaVyriųkuopooda*g 
gausai narni ir■ 
ninku. Si mintis 31 atvedė ir Į 
i «vij marijonu vmuoiiioit 
kurioje jis ieškojo platran&Į TCTDtTl?K^**T'V^
dirvos savo kąfalikiškai tau-1 X «X w
tiškain darbui? .

Baigę# Sėtoji Hali kolegi- (lfthlai giriag| ■
3a vienu i bedarbiais, tiesa, to-
mų, at^ko i Manan Hill eL j^ bendradarbių neturi nė 
tuomet toiktaaiičių Amen*| ^ew^ kitas laikraštis. Jie 
ko# letųvių .ir čia por ^/♦V-bėje” prirašo pagyrimų 

 

k‘V^° j°_ katalikų priešams, patašo,

"’T”"; Į nota labui tetai, ir vytis (o
sidmmų t*ks ų ku nėsaležninkas pasi-

T I tašo vyties vardu t J apie 'vy*-!
os kūnnioei pradžių it|^tveikimų. “V-bė” visus 

 

visame rėmė jos vadovų kum? 
Dr* J. Navickų, kad kūrybos 
darbo# butų ’ lengvesnis ii 
sekmiugetnifl^ Jųiu* bę abejo
jimo, ir mokslu# baisum rei
kėt tas lietuviško jaunimo 
auklėjimo darbas ir toliau 
dirbti. Tai pirmutinis Ame
rikos lietuvių iieirijo# jau* 
nuolia, kuris tų darbų supra
to, Ji pamėgo ir jam poriaih 
kojų*- - - - t 

Kun. JĄ Biakis pavasarį, 
įmigdama* bendrųjį tootogi- 
jo# mokto skyrių, gavo teo- 
logŲoa licenciato laipsnį, 
teiame I|bma# Angriico uni* 
verritete jis mokyto toliau, 
riekdamas daktaro laipsnio* 
Kįek laiko pjurymt# Lie^i- 
voje, kgr tutėa 
riati rato tlrij W| pažinti, 
grįš atgal j Amerika darbuo
tis savųjų naudait ypaė toje

jo būtų pMįalė, mums m- 
knlingn stipini suriorgani- 
suoti, nndptdiiai remti ir 
platinti Ktolikiškgja spali- 
a?.’ t r.

ar. I IM'Sg- #fci W I ■■r S

ga# fsifian ibn, jas nu

srityje, kuriai jis jau senai 
pariaukojo,

Kunigo įšventinimo proga 
teikia ue vien džiaugsmo; ji 
atgaivina ir skaudžius atsi
minimus. Jaunasis Petrukas 
neteko motinos dar lankyda
mas highsehooj. Jo# nėra, 
kad galėtų pasidžiaugti sū
naus laimėjimais, bot tmį 
kūnus Šiandien turi tokio# 
ptlimyhfo atsilyginti savo 
motinai, kokios retas šeinu* 
•finus teturi —tai gali piv 
dalyti tiktai kunigai.

Rveidindami naujųjį dvu 
alps vadų ir jo lintopijį tū* 
v^ sų Mraerimi, linkime jam 
gausiovIHevu palaimos dar- 
Unnfia AuklįHauriojo gnrM 
ir mtbų tautos gerovei.

* M.

raštus, kurie tik nėra prie
šingi jos nezaležninkiSkųni 
nusistatymui, talpina it jais, 
kaip pelėda savo vaikais, gi-. 
riasi.

Tokiu. politika “ V-bep* 
reikalinga gaudyti į savo bu* 
Čį nesusipratusius lietuvius 
darbininkus. “ V-bes” agen
tai, nuėję į lietuvio kataliko 
namus įpiršti savo laikraštį, 
tuojau parodo tilpusiu# ka
talikų veikėjų paveikslus, 
tilpusias Žinutes ir straipo* 
Uius apie katalikiškų oiganL 
racijų ir draugijų veikimn, 
aiškindami, kad jų laikraš- 
tis nėra primingąs katali
kams* Mažiau susipratęs ka
talikas; pamatęs katalikų 
veikėjo jmveikslų ir apiė ka* 
tulikų veikimų linutes, kai- 
binanuui užsirašo. Kas kal
tas, kwt taip išnaudoja be
turiu# darirtuinkusl Pagal* 
likime!

Kupiškėnų kliubas Ame* 
rikoje, tai nttriimlitikavusių 
IftmvamimiųdmrijiUatų nauja 
tnriHcrrė gauti sau naujna 
pasekėju* į Iiuavmnanltot 
Imėp Keprigijo vicnyhtcėių 
federacija, neprigis ir ku
piškėnų klinhas.



nuoti,

O. Žilienė, J. Malinauskas.

i i !»Fb>

IMblte IJwW0

Lietuvoje šiemet nusuu- 
rinta 45,000 hektarą žem&fe

Ateinančiais metate malo
nui nusausinti apie tiek pat

39,813lizriraše lietuviai*.
Cenzo biuras skelbia, kad

tojus Pennsylvania valstijoj 
užsirašė lietuviais 99,813 su- 
sipnttuBiu lietuviu. Ameri
koj gimusią lietuviu 62.7)4,

Amerikoje yra 82,000 mo
tetą, turinčią 75 metus am
žiaus, daugiau, negu vyrą to 
paties amžiaus/

1 S %1m*m fefe fe. fefefe IOnm*. 
Išfe feitistekM -* Jmmm GvNTlUfe 

. fl feMM St, Mtitife*, Mufe

fe 0 Stiwt, Svatii feptnn, Mm*. 
Titriife*-* feCTMi feMfeta,

fe SU SMtii fesfe Mm

DRAUGIJŲ VALDYBŲ;
ADRESAI

tą jaunuolio gyvą lietuvybei 
širdį.Duok Dieve* 

Su gilia pagarba, - 
A»«ynfe

H erzant fe fefer 
rfeftrfeiiafe ♦* J?

“Darh/’ Redakcijai.
Gerb.,

Priimkite mano Širdin* 
ginusius sveikinimus už 
penktadienio, spalią 23-čios 
leidiny rimipanį uJAUNI
MO REIKALAIS.” Tai 
pirmutinis mūsą išeivijos 
laikraštis, kuris taip atvirai 
ir nuodugniai įsidėjo lošimo 

’kazyras ant gyvenimo stalo.
Tiesą pasakius, mums ne

rūpėjo jaunimas. Vien tik 
obttlsiais <4Gelbėkhne jatini- 
nią** palaikėme savo tauty- 

Jbės ugniavietę. Ligi šioL-visi
Žiurėjo į mūsą jaunimą kaž- I&30 in. i 
kokiu keistumu. Tarp atei- 
vią ir čia gimurią kasdiena 
darėsi storesne ledine siena.
Nors vieni kitus matėme, te‘t „ .
tarp tėvą ir vaiką pasirodė? o ateivią — 37,079. 
kad čia gimęs jaunimas lie-‘ 
tuvybes klausime yra nepa 
geidaujamas elementas — 
^AMERtKONUKAL”

Vadai, dirixląmi lietuviu

Tautu Sąjungai šiuo metu 
- priklauso 56 valstybės,

.... ...........
£| Pereitais metaia automą- 
'kilią nelaimėse Amerikoje išeivi,joj gaivino darbą ne-, v v nn/viA * -•’’ ’’ * užmušta 33,000 zmomą. Iš
ją vienas trečdalis Žuvo ąfo- 
btogą menčsią — birželio, 
liepos ir rugpiučio laike.

norėjo mus prileisti panėšėti [ 
tautybes veikimo žibintuvą. " 
Mūsą lietuvybės meilės alie- ' 
jus nyko, mūsą Lietuviu 
kalbos aiškumo knatas geso. 
Daugelis iŠ mūsą tarpo ėja 
prie tą, kurie mokėjo ir ži
nojo, kad jaunimas tai tautą 
ateitis, šiandieną jie tar
nauja Anglą taiįtai, nes jie 
mokėjo susirūpinti ją padė
jimu. - ,.

O ką mūsą, patriotai da- 
rM Centralines organizaci
jos per savo metinius sei
mus šaukte Šaukė: “gelbeki- 

► me jaunimą, neduokime 
jiems pražūti. ” Per milijo
ną doleriu praleido Lietuvos 
reikalams. Paaukojo visas 
savo pastangas lietuviškai 
politikai. Rūpinosi Lietuvos 
Jaunimu. Pavasarininkai ir 
Ateitininkai gavo auką iš xV 
meiikos lietnvią. O kiek ga
vo Amerikos jaunimas ? Ke
lis namus pastate mums? 
Mes, Amerikos lietnvią jau
nimas, matėme, nemanykite, 
kad mes buvome tokie žiop- 
lėliai, visus panašius darbus. 
Aiškiai matėme, kad MŪSP 
NENORI. Tad ar galima 
stebėtis, kad šiandieną mūsą 
draugai ii* drauges atsiskyio 
nuo lietuvybės kūno?

Kodėl Italijos, Amerikos 
ir Lietuvos valdžios deda 
Ud^sstagij-pasigauti jau
nimą4?

Neveltui, nes jos aiškiau- 
riai žino, kad jaunimas tai 
tautą ateitis. O Amerikos 
lietuviai šį svarbiausi klausi
mą buvo užmušę.

Kur mūsą Profesionalai f 
Kur mūsą jaunimas? Sve
timtaučiai Šiandiena juo 
'džiaugiasi. Mes padalykime 
Vainiką dieną ir uždėkime 
ant savo jaunimo širdžių 
mirties ženklą*. Jie gyvi, 
bet lietuvybei mirę/*

* “Darbininko” išėjimas į 
atvirumą šiito klauainm tuž- 
aipeląo djdžtario pagyrūno 
Žodį. Kad ir sudeginome ant 
išfautejimo aukuro savo jau
nimą, tikiu, kad ‘Darbiniu- 

į kas** mėgins prarausti žavi 
jas ir gal dar suras vieną Ui- L

Turtuolis MąeCormie per
siskyrė su savo žmona lenke 
Wnteka, kiiriai jte pokytį 
pašalpos iki jos gyvos gal? 
vos pa 100,000 doleriu. Mi
lijonierius žadąs vesti naują 
žmoną.

L. D. #. MAUJO0
prot

tiMOS APSKRITIES 
■OLAS

•fe RaMlatafe ** 
fe M MIH* BU fe Bfefe 

lifelRkM — V. fesfe

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskrities ekstra suvažiavi* 
maa įvyko rugsėjo 27 d? 
1931 nų Šv. Roko parapijos 
svetainėje, Montelloj Mas*. 
SusariiĄiinį atidarė apekri- 
ties pitiįųK. Grigas, 2 vai 
po pietąi Maldą atkalbėjęs 
kum K. Urbonavičius pasa
kė įžanginę kalbą kviesda
mas .dalyvaujančius- atsto
vus prie vienybes* •

1. Posėdžiui vesti palikta 
apskrities vaidyba:- pirm. 
K. Grigas, pagelto. D Kum
pa. Raštininkui neatvykus, 
raštininkauti • suvažiavime 
pakviestas J. A. Norkūnas. 
Mandatą ir rezoliuciją ko
misijom kum J.gvaldys, 
J, LauČka ir y. Širka/

2. įkaitomas protokolas

Reno mieste beveik kiek
vieną mėnesį teismas iš
sprendžia apie 680 persisky
rimo (divorsų) bylą. Šiais 
metais per 8 mėnesius Beno 
restoranai turėjo 4 milijo
nus doleriu pijamą vien tik 
iš divorsininką.

1870 pietais po Vokietijos* 
Prancūzijos karo, pralaimė
jusi Prancūzija turėjo su 
mokėti Vokietijai 5 bilijo
nus doleriu.

čiua, P. IMKIM, X Dabulis, 
B.TamulevičŽUB, T. Kubi
lius, L, Kumpu, KPelec- 
kas, P, Liuola ir J^Duugę- 
leviČius. .

3 kp., Norwood, Mafe. — 
D Šestaviekas, M. Batiutie- 
nė, P. Kudirka, V, Kudirka, 
J. Versiaekaa, K. D. Aksti- 
nas,D. Kuraa ir J“. Aiduko- 
nteJ • ’,•• • ■

B kp., Cambridge, Man

tas vienbalsiai.
3. Skaitoma laiškas nuo

Tarno Versiacko, apskr. raš
tininko, Vienbalsiai įsiim
tas. . ' ■ ; ’/ .

4. Mandatą komisija pra
neša, kad atstovauja kuo
pas 52 atstovai. 1 kp., So. 
Boston, Mass. — A. Nau
džiūnas, V, Valatka, J. 
jaueka, Ona'Siauriene, J. 
baikis, D. Jankus, A* Nevie
ta, E. Marksienįė, M. šeikte. 
A. ŽaleckOs ir V. Mirką.

2 kp., Montello, Mass. —

V;- Tahiulidnis; J/Tamiilio- 
nis» K. Nadzeilą, O. Skirte* 
vičienč ir T. Atchril. 
e W kį)., / Lavrenee, Mass,. 
—K..Vencius/ •■ K,,. Karlavb
Čiusir-8. feeObHMta.*-, • < .,

tarta, kad N. A. apukr, val
dyba išieškotą iŠ V. Jako 
priklausomus L. D. H. Nau- 
joe Anglijos apskričiui pini- 
gua — >7M

7.8. .Geikauskaa išdavė ra* 
įkirtą iš buvusio antro išva- 
žiavimo (rugpiučio 2 >d., 
1931), Lavrenee, Mass/Pel- 
tk> liko $75M Raportas pri- 
imffe/. ' • / . ;

8. Iš buvusio D D* S. sei- 
mo. raportus davė pirmas A. 
VairiaUskas, antras j, Ver- 
riarita& Raportai buvo ne- 
vienodi Kįla KĮatisiihar ir 
ilgos diskusijos, po kurią 
pasirodė, kad A. Vaisiaus- 
ko įaportaa neatatinka tik- 
renybel Piiimtas su pasta-

inmToi ememts duos 
>0 «lo*a MKnrprot 

ffefebįfe — T*kM AfeMttkfe* 
fe O fetfe fe Mfefe, Mfek 

Tfe B. fesfe SlfeM. 
YfePlfeafel -f Kfe* MUfekMfe 
*X K. tth BU fe fete*, M*M 

Pmt lufe — febteta A*fetlfetafet> 
fe G BU fe fettoo. Iii**. 

T*L fe fefei 4WW. 
ha, Mafe Marfea Marfcoalit* 

-—feG-feffe HfeferlMfe—r 
Udiatafc* Om fenifllivt*

;.. ufc ifee fe fe, fe fefe. M*m 
tvarkdarį O*a MfeĮnfe*

15tŽ ColoaiMa JUL, fe Baito®, M*m.
Kfea* GtoHfe B. Jaavfefei <

14!HC<>hw*M* KO, fe BofeifMa**
Dtifeja **v* ferinkfett* laika tau 

aatr* atarofe# kfetian* Mfealnb 
f JO ▼*!. vatafe, ifeafetifel 
uhtK * : t f

Tfeb fefeife raiteliai* krtipUfe į
Į*įi ’

rr.jOMOMr.Kkr 
mUMTAiMM

Pimlalnka* —M. fefa

VlefrPtrmtaiafcM — #. F*ti 
, 84 Thoeia* Park, fe fe

4’rot-feW*tok*fr*--lr^
6 TbMM* Bark, fe gfefe : 

Filu SUfenlafei — -fe Mfo <
Jfe M Nlath SU fe fem M 

ffetitiaka**- A. MafeMfett
K. feMUfeaji fe fe*fe 

Marialka — 3* fekl*
T WteM Su fe fefeU 

DrauaiM lafe atfefekfe* 1 
iMdMtilfe ki*kvfew Jfe ’ 
FO autų. fe MM

kunąš, P/ Žfcdfenas, 8. Jure
vičius. > ' .

5. J, Snukis išdavė Spor
tą iš gegužinis (30 <1. gegu- 
žės) MontelkyMass.- 'Pelno 
liko $218.15. Pelnas pari
ski rta pusiau su parapija. 
L. D. Apskričiui liką 
$109.08. Ktm* . J. Švagždys 
tuojau pridavė apekr. iždi
ninkui $74,75, o $34,33 yra 
pas seną iždininką Vladą 
Jaką. Raportas priimtas.

. . . K Skaitoma, laiškas ir a-
Kun. švagždys, K. Grigas, pyskaifa buvusio apskrities 
J. Balevičius, J. Baronas, J. iždininko V. Jako. Laiškas 
JeskeleriČhis, X JaiTnolavl Įy apyskaitai priimta ir nu*

dabartinę Lietuvos tautinin
ką vyriausybę, dėl persekio
jimo kataliką. Priimtas 
vienbalsiai.

10. L. p. S. centro iždiniu* 
kas A.. Vaįsiauskas raporta
vo apie centro, stovį* Rapor
tas bjivo neaiškus. Paliktas 
be šekmią. , z,

11. Paklaustu, centro val
dytos priežasties paliuosayi 
W redaktoriaus X KneiŽio. 
Kįla.ilgos diskusijos, po ku
rią pasirodė, kad centro vai 
dyba be liieratihės/komisijos 
žinios paliuosavo A. KneiŽį, 
peržengdama seimą nutari-

mus. Vienbateiaį nutaria iv- 
daktorią A. KneiŽį grąžinti 
per. literatinę komisiją

12. L. D. S. literatinčs ko
misijos įgaliotinis kitu. J. 
Bvagždys smulkmeniškai 
ptanriie, kad su centro val
dyba ir literatnie komisija 
padaryta raštiška taika. 
Pritinta vienbalsiai.

13s Nutaria, kad esanti N. 
A. apskrities ižde pinigai, 
apmokėjus apakę, bilas butą 
paaukoti L. D. S* ėentrin.

14. Įnešta, kad butą rep-r 
gianms pramogos L. D. S, 
organizacijos naudai. Siuo- 
mi reikalu rūpintis apsiėmė 
kiin, J. ŠvagŽdys.

15. Susirinkimas užsibai
gė 7 vai. 15 min. vakare, j

Kazt Grlįįas, pirm.
? j. A. Normanas, rašt.

nisy UKHiTr- <
įf vMImob gfatiafefe ir 
pdifes Zfetavsjt.

ItikTiftfe” vfefefe 
tuo> keturi liUi, pufe Bfeą 
litai.

latrijok Mitijoj ir VfH'i 
kaina tj» pati, o vkmr kitur 
byj (taifi ir Amerikoj)

Ifetavą Matysi 
lajftą Votthfe 1 
MiMutnURf

Adrfeu: Lietuva,K>
vfeAUja t “ *

• ;y:G - ■ 
IMI ||HI .iMUtlIK-OHUmM UlM

40 ‘mafefte rąžyti; p«wbUdk 
iŠ vlao fernulo «ž vipfe 4tfei 
Rašytojau Ar?jaa Vitfeufefe 
LĮthBtnlfl. ,
■ , ,„, . , ■ J.,.» ,h..;..-....L'^-.-., , illfej

SlonMnl, bfrnlfeel. prii*fe$Č‘
• “D^inlnfeCMfe
*WItytoJO*r*®ic«. <

Vl»| i»r»InWf«R “IMrblnlfcfe*'

SPAUSTUVE IR KALENDOJ DIRBTUVEI,
Atitekti 

VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS

Kuo M*Žia«ti<TikMttthj 
iki Didžiav«iit Lafeiahį. 

Kort*
Mxoo kainos sitinfankoi.

« lidirbu SUnlniu* ’ 
KALENDORlUt |£ u 
Lictttviikit*,Amcrlfe ’ 
nUku* ir ImpochMrtiu. - 

4«ŪI;12vŽSXfe 
PrMHMfeMi ir Afeihm ' 

SptciaU* Kainai.
S. L. OPBM AB 

fe2 Uw»nce St fefei

mBiJBi *aBiJL JEw ww

Jau priltoajfli Viii

366 W. BM*m
* k aa.i 'f -

S* ėti^eU«l kvt<^UUBi I platinimo talką, 
niinkit ii anksto niaiaakvti
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DABB

VMMTinLLB, TTfttr

ąš JI Mhsw»,

10 M2MM Tfflfll

d Ivykata HtkrirBą iBftiarf, 
rekmadJeny, po 15 <L, Ir. Petro ir 
Povilo bainyttaijo rretatalj*.

tas kasdien it Ui tažtėktų.
A K

LDK 108 kp. Biferetnia nudrinki 
šias įvykis aekmadienp Iapkr. 8 d., 
mojau* po rnmoa, iv. Andriejau* 
par. rretainčj, 1123 Lemena St 
Kviečiamo narini ir nare* ateiti ir 
kurią uirilktoe durklas užtina okl 
h. Taipįd ataiveikite norą po vie 
rų nauja nnri Prie ktiopoa prira 
lyti VaMyb*

ir tiMfog btttą Mdovan&tiaa,j*i- 
gn kuria, intaftfentaa, riatiak ku
rio* prafeaijo* ji* tabtttą į kur 
bogymtą, io noprenumoruotą ir 
n*akaitytąb«ntmio 1980 Motą 
presto*.' ' ■""■' "

“Židinio kakta Amarikojo: met 
—MJO, ptue^—J2.50; Lietuvoje?

Tflt paabndy k—mtaą nerftgoai. 
tnet. *— 35 K,pu*n.~- 20It

AdreM* r KAUNAS, Laiavla A- 
IčjaNr.3.

maa |vyka hpkn 15 <L tuoj po 
miiparą, Ir. Pmuiškau* parupk 
jotreMj, frMual viri nariai ak 
riJankytl ir dtofanoktal artuMtasa 
mokretii. Taipgi atrivaakita tava 
dranga* ir draugei prirašyti prie 
Hoa kUnfo«'crf*ni*aaijo*.

Kvitria Valdyba

LD8. 70 kp, ludrinkĮmaa jvykk 
lapkr. 15 <L tuoj po dvyliktai. 
Kviečiama gauriai ineltį neą turi
me keletą svarbių inmanymą. At- 
iivaakit#Jr mvo draugua(aa) prK -,- 
rašyti. Valdybę

1BGOK1 W,1T.T.
IJ)8.12 kp. mfineriniaytiririnki-------

man (vyks lapkr. 15 d.f 6 :00 va. 
kare, Karalienių Angelu parapija* 
tvetatačj, kpmpaa Bobllng ir So, 
4th gatvių.

Taigi malonlkite viri nubrinkti 
ir užrimokčti duokim kurie mate 
skolingi. Nepaminkite |r naujų • 
narių Atitvertipriraiyti’prie m&wj 
brangio* organitaeijor. *

Kviečia Valdyba

uigotojt, xm
LDflk M kp. auririnkimai Įvyki 

penktadienį lapkr. 6 d.» 7:30 vai 
rak, DMrta Žvetainlj, 25 Unoota 
Sk Mrikiteviri. Vaidyba

BALTĮMOBBim.
Lapkr. 8 d., sekmadienį tuoj 

po mimai, parėpi joe mintai* kam- 
bariuose jvyka LDS. 30 kp. guri- 
rinkimai. Malonikite ateiti vist

’ • • Kviečia Valdyba

LBS. 111 kuopos iuririnkimaa i- ' 
yyk* sekmadienį lapkr. 15 d., & 
m., tuoj' po lumcMi, Iv. Kaaimiero 
perapijoe aalije. KviečtamF viri 
neriai ateiti Taipgi atriveridte 
levo draugui prirašyti prie iioe 
kilnios orgaairacijoa.

Valdyba

D1T1OIT, MICM.
WS. 72 kp. suririnktaubi įvyki 

eekimdienį lapkr, 15, tuoy- po 
■JLflj cdMfejį. m*

kykkje. Viri fcuopoe nariai yra 
kviečiami atrilankyti i IJ ėuririn 
Hmą.

' * ' ' Valdyba ,

C. BROOKLTK, M. T.
Lapkr.-15, tuoj po aumoa į- ’ ■" 

vyksLDS. 10 kuopos susirinkimą* 
vii. Taigi kviečiame viene narine 
atrilankyti į lį raririnkimą ir ui- 
rimokčti mėnesines. Atrivoikita ir 
savodraugu* prirašyti.

j Valdybe
WtOVIDlirCK,~B. L

LD8.11 kp, mčneiinhsuririnki- 
ntas |vyks sekmadienį lapkr. 15j 
tuoj po sumos, bažngttalj ivataj- 
ulj. Svarbu, kad viri Heme sūri- 
rinkime dalyvautą Jr uirimokltą 
iluoklee. Parodykime graią pavys-

.1 u . -MM.. L| I M « IĮ.I ---- f.LLM .

biuruose bedarbi Ima klari- 
fikuojnmi sulyg rrikalu, f* y? 
laiko be darbo, šeimos sto-

MWnMX4>, ifAM
LK 1 kp, mlriaktaiBi Ryki 

lapkričio 3 6, Iv. Koko mtafalį 
VH atrisi ygsbMai ateiti į |( MttL 
rauKąsą tę BMuMMteti ienai m- 
tranktas mineekMi duokle*.

'■ VaMybs

nititm, jr. y.
’ / ■

L4Jtx 16 kp, •uetnakiniBi jvyita 
trečiadienį lapkričio 4 d.f 7 vai. 
vikšre, MtytMj* irrtafolje, 
Neriai fcvMtati gaąriai atriti it 
atsivesti isvo draogu«(ee) prira- 
lyti VsMybt

į LpS, 18 kp. luririnkimai jvyki 
penktadieąį lapkr. 6 £, 7 :80 vai. 
vakare, mokyklos kambary. AteL 
kits Nepaminkite uialmo- 
IcMidnokiM Valdyba

; , ė • _ *

KOTVOBD, oom.
LDfl. J kp. auririoktaaa įvykt 

lapakr, 8, tuoj po aumoa, bainy- 
.tinlj įvetainčj, 41 CapitolAvanui. 
IbdoalHte vį nariai atriti, nes y^ 
ra svarbią reikalą dU kuopos nau
dos.

Taipgimalonikite nirimokčti ku 
rią yra ulrillką mfcveini* duok- 
IK LM,6kp.rsM,

.   <1 rhhir ,jl' m .. rj.-

starta, aastaufe. Kuopų dusinnkimai

j LDS. 7 InMjMi imririnkfaM* j 
vytai fapfcr. 8 A, < vai. vakare

m jnw*
VM aąri*i bžttaal *t*i‘ 

ldte. ,M* tarime apsvaretyti krii- 
tą Bvartfą klBirimą. B* to, gan 
proga ulrimokiti dsokl**.

. > . Valdybi
______ u—..

laftaiN* % MU

JHdžkįjo New Yorko

UBTCTOJl.

iras” rašo;
* leidiniai skelbia, 

t Amerikos lietuvių audi- 
jmidroYš “Drobe” da- 
tori 1750 akciją (ščrą).

I litą. Šios akcijas yra 
iolikos Žmonių ranko- 

i* ją 11 yra Lietuvcge ir 
icrikoje (Brookiyne), 

” paskutinis Man- 
^įdarytas 3 milijoną litų 
t Fabriką veda 5 di
lti (berods, visi ame- 

fečiai). jiune dirba apie 
ąteT^imnkų,

ląiksnnaviena Bge* 
Mfintj. Kimomis, ji 

i ntedžiaąn karinome' 
; Airijai, toliame gelo- 

inkantH ir kitiems, 
do, kad sumanfis, ę> 

iniri ir pinigingi ameri- 
|fiai migebft tinkamai in* 
baoti gavo kapitalus Lie- 
>, o to yra didelei 
&ni ne tik Lietuvon kras- 

ribėtų aišku, ir tiems ame-

įaSTEROAM, N. T.
1OKGANTZAVO EAZ 
KINA S V. >, S?

KOMITETAS.

dių mėnesio 11 dieną, 
enį, Lietuvos Gene- 
Konsulas p. Žadeikių 

riP 4:30vai. popieti! 
terdamo biznierius ir 

j pranešimą apie Vai- 
Butu darbuotę Didžia

me XewYorke ir apylin- 
Tsklausj’ti p. konsulo 

mo mimnko šie as* 
vf: 'P. Sargelis, Maka

ka, Gustas, Repšiu Alek- 
Stakauskas, Venckus, 

lis, Jmkunas, Kėrbelis, 
nskas, Lukšvs. Lalas ir 
.Vėl.
konsulas labai smulkiai 
dsdJiai iŠdM^ Vaizbos 
(Chatnberš of Com- 
) tikslą jo uždavinius 

jnaudą mums Amerikos 
hviams. Papasakojo kas 
tame klausime yrami- 
a Brooklvne ir ką ma

ma ateity daryti. Vaizbos 
I skyriai, pasak p. kon-

Dfotr. 30. — Fbrt Greene, 
ColumbU Heighfs, Bedford, 
Bay Ridge jr j šiaurę nuo 
36 gntvfe Mfigiatimojttii: 12 
lafayette Avonue.

Diitr. 3L — Bay R>4ge j 
pietus nuo 36 gatvei, Fort 
Hamilton, New Vtreeh Beti- 
sonhurrt, Bortmgh Parii, 
Batb Bwh, Wf*t Coney 
land regirtruojaei: 1836 
Bath Avenne.

Wr,32.— Savy Y»rd 
sekcija ir Bomugh Hali sek
cija (Av- Jurgio fmr, sekci
ja) registruojasi: 105 Fte* 
Begce.'

Dirtr. 33, Flgthuah 
Midvood, FtatlaiuH Shee |)« 
headBay, East Coneyls- 
land registruojasi: 2245 
Bedford Avenue.

Dmn 34, — Kast

jarnos įvairiausios dovanos. 
Baliaus laiku viri bus juoki
nami ir linksminami 41-os 
kuopos juokdarių. Norintie
ji galčs “apsivesti,” o mer
gina daugiausiai kartų “ap 
rivedus” gaus dovaną.

Šokiams grieš geras or 
kestrem lietuviškua ir nmeri- 
koniškus Šokina.

Kadangi Šiam parengimui. 
41 kuopa jau senai ncngčsi, 
tai visi atsilankę bus paten
kinti. Pradžia 7*40 vai. va 
kam, bilietai 50 centų.

Milo, yra, tai biznierių, pro- 
fefaiotialų ir šiaip geni non; 
lietuvių kultūriška rami e- 
konomind organizacija. Jos 
tikslas — ekonominė gerovė, 
Gerbiamas Žadeikių nurodė 
kmp lietuviai nmitiorgani- 
zitvę nustoja daug, praleia- 
darni gerą progų, kaip pa
vyzdžiui, nustoja arba ne
gauna gerų virti; Bankuose, 
ir taip/pat teismo įstaigose 
negauna būti teismo vertė- 
jais, kur atatinknma'net ai 
ga yra paskirta kartais lie- 
ttiriiii vertikui ir, be to, ne* 
turi ryšių su politinėms A- _ ■ w _ .

ntKHėfr 
riu daug ką sau galMų išsi- 
derėti. Žodžiu sakant, kiek
viename atsitikime, Vaizbos 
Butą skyriai daug galėtą 
nuveikti mūšą pačių gerovei 
ir dmig gero padaryti'pačiai 
lietuvybei, jei visose koloni
jose hitą susiorganizavę 
Vaizbos Butų skyriai. Prie 
tokią Vaizbos Butą skyrių 
gali priklausyti kas nori ir 
ne biznieriai. *

Išklausius >Jfammtlo pra- .City, Astorfa, ŠteinKąy, 
Elmshnrst, Winfield, Ląjire 
Hiil, Sunnvsfde registruoja
si : Queenz Co. Court Houae 
Cmirt Sąvare, L. I. C.

Distr. 247 — Flushing, Co- 
rona. Newtown, " Fluriiing 
Heightsirk. registruojasi: 
136-58 Rooeevelt Avė., FIu- 
sliing.

Distr. 25. — Ridgevrood, 
Maspeth. MiddleVilhgepįįąg 
Glęndale ir k. regirtruojasi: 
(įueens Co. Labor Lycęurp, 
Putnam ir Forest avės; Rt- 
dgewoo(l.

Distr. 26. — Rockaways ir 
apylinkės registruojasi; 80- 
02 Rockavay Beach ^Ivd., 
Hammel.

Distr.27.-^Ozone Park. 
So. Ozone Park, Aqueduęt, 
Howard Beach, Hamilton 
Beari), Wbodhaven (South). 
Rįchmond Hill (South), 
Morris. Dunton registruoja
si 103-60 Woodhaven Blvd. 
ir Liberfv Avenue, Ozone 
Park. '

Distr, 28. — Jamaįca, So, 
.Tainaica. Hill Crest. Wood- 
haven. Richihond Hill, New 
Gardens, Forest Hills. Hol-

vili e, Canaraie re^iatniojaai: 
187 Osbom Street.

Dirir. M —* Williams 
giux, Biiriivrick, BidįėWood 
(Apreiškimo ir Kar. Angelų 
paY.jsekcija) registruojasi; 
1085 Broadivay.
, Distr. 36. —- Greenpoint 
refijiatniojaai: W B. Meae- 
role Are. ■ ' - <

Diatr. 23. Long Island

RIIIRRATYS .
• r

Komwwi«tą

nešimo, p, M. Kerbelis dėko
jo biznierių vardu už tokias 
gražias ir svarbias žinias. 
Pasidalinus nuomonėmis, 
prieita prie balsavimo ar to
kia organizacija yra pagei
daujama Amsterdame, 8itas 
klausimas balsuojant priim
tas vienbalsiai principe, Po 
to išrinktas laikinas komite
tas iš M. Kerbelio, D. Jhr- 
kuno ir B. K, Vėl. Vadinasi 
nutarta Vaizbos Butą sky
rių Amsterdame kurti. Pir
mutiniai Žingsnini jau pra
dėti: išrinkta laikina valdy
ba. Tikimės, kad pradėtas 
darbas nežus. Linkime pasi
sekimo.

B\ VelhroMtšŠis.

NEWMKiN.įInm.OvONMl^ IN ąffi •

JŪOKP VAUARA^
Lapkričio 8 <#i vakare Šv. 

Trejybe par. odėje, Adams 
ri., ir N* Y, avį abu chorai 
nmgia juokų vakarų. Nepa
mirškite visi •telankyti, nes 
pirmų kartą gražus ir pilnas 
juoką vakaras įvyks. Bok- 
suosiš A. Laskauskės su A. 
Will.*

Gen^ralhiU įvykęs 
spalių 31 d. /parapijos nau
dai gerai nusisekė.

Dfdžtaum Baską pašau-' 
lyje Newarke, &>. Grove st. 
nuo žemčs iškeffii 185 pėdas 
aukščio. 6 vyraf gali stovėti 
bonkos viršuje oe jokio pa
vojaus, telpa 2M1000 kvorti- 
uią bonką. lldV

Maaktos organas .HLais* 
vF* rašo, kad ^opozicija’’ 
(supra^lM^ikos^i^^ 
jai) rengia prakalbas ir 
^kviečia darbininkus (stv 
j>ra*k Bimbos paskčjus) eiti 
J tą skerdyklą, užsimok?H10 
centą |žangos?? Be to, “L- 
yė” raito/kad jie (suprask 
Pmseikiniai) 4,turi gėngę 
gengsterią.” Turi nebloges
nių gengsterių ir “ pozicija*’ 
(suprask Bimbiniaį). Tas 
parodo, kad bolševiką “bn- 
eeriai” turi daug darbo, p 
domu ką jie daro su pasker- 
tJafciarsl Gal siunčia į Mas
kvą Stalinui į centralinę 
skerdyklą. Parašte apie sa
vo skerdyklas, parašykite ir 
apie paskerstuosius

užsiregistruokit
DARBUI.

VnH|RfV.R*<MqlMVVl: 1

” Lietuvos VyMą. 41-ma 
Vytauto kuopa .rengia sek- 
iruMienį, lapkričio 8 dį Pi- 
liečią klubo ’ svetainėje, D- 
nion avė. ir ^tagg rft. Broo- 
klyn, N. Y. didžiulį tikinin- 
Itn balių (baru danęe). prie 
durų ir ^okių laiku bus dali-

IVV* NWRNHm|i JMMNre

t aaldytctai

■ TM44MMI
V, 9, MOAOKO ■

trtrt

IKMcmt atfdmfct ir išda
rant mineriniM tretfafaką 
stkairinkimiM atrpaatcliat®* 
atakiraL Viena knygeli tik 
5c. Reikalaukit*.

DAYTOK OHIO
LDB 60 kp. Burirfnkimo tvyla 

aekmadienj, lapkr. 15 d., b*žny- 
tinfj rvetainlj tuoj po iwnaL

. VfarMam kaiaa dabar gsšfr Ut vH 
mŽM| laivą

M infettMrih toripkit* | MUUriaa mm **««*.

SeeMMtSMNMMMa* 
mmrs

H r*»Jvert 2741—270*.

JiHMMAC SSftuūtBy **L D*

Mt ir Ityttt. K. 
atlSlItOBl, MD.

*W!’W l'll■ II laMČaiMBMIMMMOM 

•VABKT

IKTIMMHIK

■Į NiJMAžnrro*4 oi FmM kaukm 
f 1 KAUMį IR ATGAL 
1 FBR HAH.UKSĄ

n 1179 00 Trrta Hm
v. S. Karo MrtMHal AMrtret

ir i«in*M«KiTii

LD8. 97 kp. auririnkimai fryk> 
ketvirtadieni, lapkričio 12 dieniu 
vakare. Ateikite viri. Gera proga 
darbininkam* pririnkti prie vie 
nintllle darbininką organiracijoi

VaMybi
kiw wranr, ookn.

. WS. 36,kp. susirinkimai Įvyki 
sekmadienf, lapkr. 15 d., S. m. 
Svarbu, kad j i| armirinkuną atdtą 
viri nariai ir bent po vieną naują 
narį afeivmtą prirašyti prie mttsą

u

i

iMktTlMOll, MD.
*Muv#«ė petumnejn sent ir 

Km tv-MO-ino deierią.
Mttri IMe«W(IRI,m•

Srnm m

iSBNtUKKAS
.jLg. ’ -žlinumnt

Didysis . Sįw Yorkaa yra 
padalintas į 36 dištriktnš, 
kuriuose galima užsiregist 
moti darbui. Jei visiškai ne
turi darbo, nueik į savo dist- 
rikto Emergency Work Bu . -: • - . w v
reau ir užsiregistruok. Čia' Į]s> 5^^°* 
paduodame tik Brookįvno ir ^t. ^bąns, Roaedale. Sprink 
(įueens disfriktą biurą vie-^}e^ Daurdton^registruo^ 
tas. Kitą distriktą lietuviai m : ^°wn Hali. JamtŲca aye. 
tesikreipia jjrie savij klebu- Parsons Blvd. 160-tli 
ną dėl^įfornmeiją arba prie 
policijos nuovadą.

BROOKLY&E-.
Distriktas29.—Red Hobk, 

ĮSrie Basin ir South Broo- 
klyn, registruojasi; 274 Co- 
lumbia Street.

Aukščiau mduotoa lietu
viu apgv^entos vietos. Lie
tuviai turėtu pariskubinti 
kuo greičiausia ušsireth^ 
ruott Jaunikaičiai, neturį 
20 metą, ar sergantieji, ne
bus regisiniojamu ftiuoae

HŠIIIItn SAU GERIAUSIĄ 
i DRAUGI

Geras laikraštis yra kiekvieno Žmogaus geriau- 
sias ir tikriamias draugas.

Dabar vfti pripažįsta, kad laikraštis BARBI 
dlliYKĄS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo,. w . . - ■_

gražių juoką. Plečiamos žinios iš nepriklausomos 
Lietuvos Ir Vilniaus krašto. j

metams.. X....«,-400 
pusmečiui ., ,.,.|2.00 

Jei imri tik vieną kartą į savaitę,.. .$2.00 
4UBI ViBAžim MTO gnmrtMą

(ySNĮVA
i, . .$5.00

Pusmetri
RPAUDA nu. DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ TAD 

IR NAUDOKIS JA

“Uiąaimir spaostuteje
ATOnrtt* *rtaimę*i TU1W 

YamnstTi
Mbate taHHdtSipl*

“DARBININKAS”
90. BMTOM

M &.l**uu Mt

MBW KAVR3G GOBK.
LD8.28 kp. n^tMitaii itirirtaH 

ma« įvyks ickmadienį, lapkr. 15, 
1 vtl. po putą, brifaytlBlj mtai. 
Hįmarnn 8L Kviečiamo Mk 
Hui(«s) atriti; Gera proga nirimo- 
Wl duoki**. VaMybs

— ..................... ,.,

Km M gorbtaaąją Iktarią art* 
tą Bfchąįyti tataMą “Dartbrim 
ką/” iMftrtdtak* kreipti* petį bm 
•m. tJfim Ataką >kkH^Xk 

m* n ar riklia* ji latorihb “Dar 
Ibriskas” Kitam Ai bpriv mVbIM

Metam*
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VIETINĖS ŽINIOS

*

.. vrcių ArttpnTm *ota- ki užkandžiai, kuriuo* paga

L. Vyčių Naujoaio* Angli
jo* apskritie* pusmetinis su
važiavimas įvyko anų sek
madienį, špilių 25 i, šv. 
Petro parapijos svetainėje, 
K. Sėventh st. Posėdi* pra
sidėjo 2 vai. 30 min. po pie
tų, Į suvažiavimų atsiuntė 
atstovus Lawrenee, & Wor- 
cester, Cambridge ir So. Bo- 
ston kuopom Atstovų įregis
truota 68. .
" ^ ...

Suvažiavimų atlankė ii?

nigas Pr. Virmauskis, kum 
K. Urbonavičius,, kun. J. 
#vagždys ir apskrities dva
sios vadas kun. Pr. Juras. 
Suvažiavimų sveikino ir pa
sidalino įspūdžiais iš Lietu
vos Akyčių organizacijos Tė
vas p. ^L A. Korkunas.

Suvažiavimas praėjo labai 
grafoje ir gyvoje nuotaiko
je. Priimta keletas nutarimų 
organizacijos reikalais Cent
ro naudai paskirta iš apskri
ties iždo 100 dolerių. Suva
žiavimas nutarė pasveikinti 
Lietuvos kkialikij jaunimų 
atettininkūs ir pavasari
ninkus, linkėdama išlai
kyti turimųjį katalikiškų en- 
l usiazmų ir ištverti iki galu
tinio laimėjimo kovoje dėl 
laisvės katalikų akcijai.

Kadangi Vyčių 20 metų 
.jubilejaū* seimas įvyks• ■ wT ■FĄ'Sf *Mūsosios

Centre Bostone, tai suvažia
vimas pavedė apskrities vai
dybai ypatingai susirūpinti 
apskrities vajitm, kad esą* 
mosis narių skaičius padidė
tų ir sustiprėtų kokybe. 
Taipgi pareikšta susirūpi
nimo organizacijos dvasine 
būkle.

Kitas, metinis, suvažiavi
mas įvyks Montello# Mass 

• Dalyviai didžiu malonumu 
priėmė kun. J. švagždžio 
Iškvietimą.

Po posėdžio įvyko draugiŠ*

Bronė Kavdiuts ir Gene 
Žuvytė, vytie* Bt. Griganą- 
vioiaus padedamo*.

Po užkandžių įvyko pa«i- 
lipksmjnimas. Buvo iv sim
patinga programėlė. 
Palmira Antanėlyte, akom 
panuojant. jo* broliui Juo 
zui, sūdai novo aold dvi dar 
peles ^Plaukia sau laivelis” 
ir “Ak mylite*5* vyt? Ona 
Vųleckaitc, nkomponuojtf- 
ma stiut Km. Oksaitčs. su* 
dainavo ^^ur bariguoja Ne- 
mimeiis” ir uKaiii šokt* 
t vertinais ii anglų kalboj}. 
Susirado ir viena savanore 
iš Cambridge’iaUK, kuri pa
dainavo f‘Po kalneliu.”

Dainininkių padainuotos 
dainelės “Kur banguoja Ne
munėlis” ir “Plaukia sau 
laivelis” susilaukė visuoti
nio pasitenkinimo.

Pasilihksminhnas užsibai
gė 10 vai. vak.

xnriMt mttat
Šį šeštadienį, lapkričio 7 

<♦ parapija* svetainėje įvy
kite Lietuvos Dukterų Dr- 
gijos raugiami takiai, k»* 
riern* grieš Juoso J 
orkestre*. šokių 
7:30 vai vakare.

Kfl*etu»pf.a

laukė tilnftHą 
na ir Jurgi* 

mikita Gi 
h gribfjp Dr^J. J

_ir Pehus 
BiųkrriČim, *t, mun- 

; Marijo- 
trfičiąį-'-dii- 

(risti pa
ltu*,

Ą

firn.

#v. Petro parapijos meti 
nes vakarienės “pasekmių 
gani surengimui daugelis ei
na talkon. Tokios įtolios dar 
buotojos, kaip panelės Ma 
jauskaitė ir Kilmoniutė yra 
labai įsisiųbąvę vakariene 
bilietų išpardavinėjime. I^a

i - JS^ĮĮnelf Ona Staniuliutė, pojiio.
MngBĮbg. Vfflr ’§ulfknP> Bakienė,Lfagevi 

čienėj Znotinieiie, Kasparą 
vieline ir kitos renka vaka
rienes fondan aukas. Poną 
KonČis iš No. Abington, 
Mass. aukojo vakarienei me
daus. Ponas Zigmantas Ūse 
vivius iš East Bridgewater 
Mass. aukoja 40 kvortų 
pieno ir kitokių valgių. Be 
to Šie ir kiti ūkininkai nei iš 
taip toli ketina į vakarienę 
“šiiir” atsilankyti.

Makarienės rengimo ko
misija žinomi prašo gerbia 
inų vakarienei valgių mtko- 
tojų pranešti apie savo labai 
įvertinamas aukas arba jas 
pristatyti by katron parapi- 
jinču salėn nevėliau ketvir
tadienio vakaro, lapkričio 5 
dienos. Kvikly s.

rnrrovis daMkras

DR. M. V. CASPER 
(KA8PAHAVI0IDS 
Maiųoj* Vietoje,

096 B. sroMhray, S. Bėdon. 
o/iM r«ta«Hk»:

W«* * Iki 11 lyte Ir ta 1« iki 
* Ir ta * nu a vai vtar*. Oft- 
at* teįdaryta* atato* vakarai! ir

OtiMlDGtlUti.
PRAKALBOJ

J*

maldaknyges

Laitakorčių agentes p, K. 
Viesulą, turį® ofisų “Darbi
ninko” name, praėjusio® sa
vaite gale būva išvykęs or
laiviu įNew lrork, įcurda 
lyvavo laivakorčių agenti 
sąjungos suvažiavime.

MOIBJO MTflKtT V* (JtJBLBY

FAM

rirMftifik.a* 
W. KHurktf jmmrifc, fcid 
nuo lapkričio 1 <L įvedama 
nauja kaina Igįfięų persiūti 
ftnini. Nuo to* dieno* laiš-. 
kam*, munčiamfem j Vaka 
rų Indiją, Čentralinę Ame
riką, Anglijo*'ir Olandijos 
kolonijas, reiki* klijuoti pa 
što ženklu* UŽ 5 eentus,oat

J Bu*MeDonougti npakundė poli
cijai tfiią ąptiekininkų, Kurs ropų, taigi į Lietuvų, laiš* 
žadėjęs jai išpiršti niayot’ų % WJ s *
James M. Cnriey. Mergina 
sakosi davusi ąptiekininkui 
1100 dolerių, kad šis sureng
tų vestuves. Policija aptieki- 
irinkų suėmė, bet šis kaltu 
neprisipdŽįstą. Mergina la
imi sųsiriipinus, o mayor’ns 
Curley turi skanaus juokų.

:* 'LABriMO DIBKA
Spalių 27 d. buvo minimą 

Amerikos laivyno diena.J 
Charlestown apsilankė kelio
lika tūkstančių žmoniip Ką? 
daugi pagal Preridento 
Ifoovėr ekonomijų Navy 
Yard turėti) būti uždarytas 
nuo Kst^ų Metų, tai Bosto
ne vedama dfdžiįuria*agfta-

Ko, F. Jara* Kalbfįo,
huhjutookit mmaaiTA ■AioAKOarę kauta ,. 
Ta K* oavomi Knnrmii kaujų MAiDAKjrraię 

tau,T yKnmrtwi r,nn

“MALDŲ RINKINĖLIS’
Spalių 25 d. paripl jo* M- 

B j* įvyko visuomenižko* 
prakalbo*. Be viriinio kle
bono kalbėjo kun. F.’Jura* 
Jh praėjusių vmrų lankau 
Lietuvoje. Kalbėjo vien tik 
apie Lietuvų: jos geras ir 
blogas puses. Griežtai smer
kė neteisėtų dabartine Lie
tuvoje valdžių. Šiaip Lietu
voje pažangą didelė esanti 
padaryta. Tik šnipų Lietu
voje^ visur pilnai Jiems 
Lietuvos valdžią gausiai už 
■tų darbą užmokanti

Girdietėms Beserirn* buvo 
padalyta kolekta. Surinkta 
per$Q0M

RFZOr^UCUO^i

Mes, Cąmbridge lietuviai 
katalikai, viešame susirinki
me, laikytame parapijos sve
tainėje, spalių j25, išklausę 
gerbiamo kunigo Prano Ju
ro kalbos, vienbalsiai priėmė 
sekančias rezoliucijas: 

; 1) Kadangi dabartinė Lie
tuvos valdžia labai žiauriai 
apkarpė Katalikų teologi
jos-filosofijos fakultetą, ku
ris parengdavo katalikus 
iriokytojus, doros vadus ir 
Šį* fakultetas buvo Šv., Tėvo 
pripažintas Katalikų Uni
versitetų -Kolegijos nariu;

2) Kadangi dabartinę Lie
tuvis* Vyriausybė turi įve-

Juodate od*c aptarti* |1^0 (bwo $1.75) 
BtiUb odrilokb tftartii $1.50 (b*v* $1.75) 
Jtodai* ptfraMtii iftaai* -75 (bmr* $1.00)

* Baltais oeltiHoifo stabdi JO (buvo $145) 
Imaat didianį taBių. dadlante gar* mtolaM*.

Kiiygidfif Ubai tinkamai, dovanot vaikučiam* prie pir
mo* KomtinMo* ir kitam*

W« atiakymai aftpkfa Mkaa&ti aatnUftt:
“8 ABitMlMKAS”

M*Bro*dway, Z *- - lo. Borton, Maai.

t
L

kam* pašto fMlieka 
tie patys.

'» <.. - .. ■•■> ■ 
«n>M SMAKUI JUDA. 
Bostono žydai šiomis die 

nomis pradėjo milžiniškų 
veikimų sukelti *373^21 Pa' 
leetinos reikalgin*. Per ke
liasdienas lie jau surinko 
apie 24 tdkstančius dolerių 
Jie daro susirinkimus pagal 
profesijas. Jau buvo susi- 
rihkę liankieriai, įvairūs 
krimtuvnfnkųV advokatai 
moterys. Pa* juos didžiau
sia vienybė. Nestebėtiną 
kad žydai turi visur užėmę 
aukštas rietą*. Jų rasi ir 
Aukščiausiam* teisine, ir 

_ r. ; gubernatorių; kėdėse, ir ban- 
ciją, kad jis biltiį paliktas kų viršūnėse^ ir imivemte- 

tu profesorių s&ą&taje, ir tt
vie&» %r todM g&į eenmirę, nukeipta yptė

turi didžiulę įtakų viguome- 
n?s gyvenimo įvairiose srl 
fyse*‘

ramybėje, ' v

Šiomis dienomis 312Auto
mobilistų gąvb’ įsakymą at
vykti įteisiną ir pasiaiškinti 
už pakartotinų pastatymą 
automobilių gatvėse ir ne
paisymų grųtinti policijai 
prikabintų tag'učių. Policija 
sako, kad yra ir fokiųy kurie 
gavo net po 50 tag'iičin. Tū
las Butus iš Dorchesfer ga
vęs 50 tag ličių.. Jeigu teis
mas baus kaip, kad ligi šiol 
bausdavo, tai Bums turėsiąs 
užsimokėti $2500 baustinų 
Keletą dienų atgal, John 
Kelly iš Dorchesterio, įŽ to
kį pat* prasikaltimų nubaus* 
tas $2350.

SOUTH BOSTONE
PtnNiduoda narna*. 3 šeimynų 

po 6 kambarius; jame yra 3 krau
tuvė. 50* Brotdw*y. kampas G 
St. Savininkas jf. T. Čeikus. $- 
čias aukitaa. 0

skabi
miną.

: Spalių 30 d teismas niū 
baudė Rebekų Silverman 15 
metų kalėjimo ir 7000 dole
rių pabauda. moteriškė 
atrasta kaltą už slaptą laiky 
mą ir pardavinėjimų narko
tinių vaistų. Jai pritaikintą 
aukščiausia bkusme. Kaltino 
Asst Atty. KdĮui D. Stone,

tingai prieš katalikiškų 
spaudų (nesenai uždare vie
nintelį katalikų dienraštį 
“Rytų”); «

3) Kadangi katalikai mo
kytojai be jokio pagrindo 
yrą atleidžiami iš pareigų 
arba kilnojami iŠ aukštesnių 
į Žemesnes vietas vientįk to
dėl, kad jie dirbk Katalikų 
Akcijai;

4) Kadangi beveik visos 
Katalikų turėtos gimnazijoj 
suvalstybintos ir katalikams 
mokytojams parengti katuli-

kn mokytojų Seminarijoms 
nutriiukto* pašalpos;

5) Kadangi ųždarytajai
katalikų moksleivių Ateiti- 
įlinkų organimdjai nosugni- 
žiliama laisvo veikimo, 6ėt 
vis didinama įvairus truk
dymas katalikų jaunuome
nei jos darbuose Tėvynei ir 
Bažnyčia; ' \J

6) Kadangi vaklžioe spali* 
dos organai labai negarbin
gai griauną Katalikų Baž
nyčios Ganytojų Vyskupų 
autoritetų, tuo sudarydami 
pagrindų tautos puvimui;

7) Kadangi Lietuvos tau
tininkų vyriausybė priverto 
išvažiuoti Šv. Tįvo Aatstovų 
arki v. Barialoni, tuodu 
išvažiuoti. Šv. T^vo Atstovų 
pasaulio katalikų jausmus;

< TOlJfcLmes: i
‘ I’rofestudjame prieš ap* 
karpymų katalikų fakiiltė* 
taį •.. ,. ‘

Pilnai uŽgiriame Lietuvos 
katalikų pastangas steigti

savų Katalikų Uni versitetų J 
Reikalaujame, kad Lietu*! 

voje butų suteiktą laisvė 10^3 
tąįikų spaudai, kad katidkl 
kai mokytojai nebfttų penmJ 
klojami, M tiiretų lygioji 
teises su visais mokytojalįj 
kad katalikių užlaikomos moJ 
kyklos turėtų lygias tei«<j 
su valstybės, kad mokslrij 
Viams ateitininkams bttų3 
gražintas laisvas*yeikimiMfc | 

Lietuvos vyskupams rri^J 
Iriame nuoširdžių užuojautų, j 
linkėdami ištvermės sauksi | 
me Ganriojateno. darffi'ir j 
pasekmes kovoje dėl1ai«v8*l 
katalikų akcijai. . »* *1

Šusiriukimo vardui ' I 
. Kuh, Ft. J* JužkaitfsJ 

.■ Ant.Tfavecka^ J
d . Poteinberga^.,

w
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South Bo«toa, Mm*.
i UŽlHiitotne v?lįnu?4oji Jrtadoe vy- 

r»ku®drab«ilu«. Ur»U«h*ifl»*kry* 
bites. Pas Jaus visk* pi jrfiiu pirksit.

POVILAS LIKA8 
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CMS I. IMH, M. *
LIBTUVIS GYDYTOJAS

■ . . * 

0fbo Vaitauto*: 24 Ir 74.

944 MASS. AVN, 

CAJOBIDGB, MAW. 

Tel. Vrivtttity 4808.

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik HŽ 75 centus. ‘‘Darbininkui” prisiuntęs 
75 centų* gausi Jono Kmįto gražias eiles.

Jomis Krnitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jn ®l?s pilnos patrijotiškų jausmų.

s Šlųik uftakymf i

IBI Wi«t iras^riy

DR, J, S.BMJIBAH
: aYDTTOJAA U BUMJ08

W. B»0 ADWAT,

80. B08T01T, MAM.
■

:

T«L So. Boetoo MOO ; i 

Littarii Da&tifta* 1

A. L. KAPOČIUS
251 W. Bro<dw»y, So. Batai
Ofteo valanda# nw> p iki 12, |t*» 
I-JO—6 ir nuo 6:30-^41 vakarai 
Ste rodant ia nuo fr—12 vai. d***. I 
SCbatomla nuo 0 iki * vai vatauNk 
Nedalomi* nuo 9 iki 12 vai. M*

. .e (pagalMtartj)
*M

oa s. a. galtabbu J
(GAUNAUMtaB) J

<14 Bro*dw«y, So. B**to» 1 
9M. taltas lN* r 1 
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l’mtatalti' HaiterUt, in
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TMl V«O WMtrwW ptPBĮfc

VMį garytoititteį

Itfišų kasdieninis parrigo* 
kaip ir maldo*, yra rtHgijfei* 
gyvenimo dalimi.—j&char.

Lš kM pilės

VERTI PARĖMIMO
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K. J. VIESULO
AGENTŪRA j 

VAUDVOOAM IJUVAKORTES 
| lt ii MKTUV0S per yImk lltiijnu 
SIVN0IAMK HNIOVS p,teturi 

I.ltalM ir Dolertei^
AtDUAUlMUMK Smbl» ir M»> 
mebilltm nuo (tufsro it kas Ititai- 
Ūmu.

riUkBININKO’ XAHK). 
Ml W< Br*t<wajr, 1M**..

■fflER
OAIKTĮI KRAUTUVĖ 

[’ 1*0 WBBT iB0ADWAT 

ffO. BOSTON, MAS*.
ikja kra»twve> fallm* **aU vb 

I gskhį aiMtniakMUi |rąnMq. plaa- 
teriavimo nedKatee, fateto, alfe 
M tini* Ir vtekl« vanta. Bhb 
ttonut jHMPtaM trao 5c. Iki 20& >1 
rali. Stikhi viaokte dWu**o. Alai. 

[Aite Htemtatatt 
p W tjtTtfO 
h ? M. JfjtiĄ/U’itff ■

Mataditrit
Įm imiifinivfii i ,n ii ' uiti nualinai

II/lIau IdMtHŲutte* Ir <i> 
U«t JsteMmla* jHten 
(nuKteMojl rr*ta> per 

, dttt* iMt*. *— N«m»wk 
L tiltte*. — M ptattttynMK

K* M «k*UMMk
„ „. J»rwTNWW*
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Iš Vytauto Spaustuves

y
itagantai tuojmto prigyti

&ą taip reikalingą mažiną

ft|illllllll|l>ll|MIHIIIIIIIWIIII|IWIIIL

7M CkMd jfc*Mdyi,M X

mm, Mt rlrhMMa “Darito verti,”

Tri. Grmpatat *--«*» *

ASBH GMSZM
GRAB0RIŪ8

•BABOBIVB 
-aar omm aw, bm^ky.

K MM t-*WB IMatynM,

J8SEMIE VANU

GŪNIOM PAKAS
piknikam*, Milanui, kontomunt, 

Jokiam* Ir vl»>klem» p«*IHntamta|. 
nunu vl«t« Bwl

IjmMlMptthK, MkM o&tooA-
kyli Mif AMontįl.
kamp. Msspetlt ir Batu Avt. 

JOBM KLMknUB tau 
MaaprtKM.Y.

KLASTOM STUUO
Maria Vafcgnta

Fwft<nAfwM kaly t»h>
jyFnypf®, If H.
t* mto 9 v, rjfto iki S vai. vakato.

*Vyt*oto'’ g*iwtnvi priimt **D«r» 
Nnlakui” •kelMintu, prmiummtM 
Ir parduoda atskiru "DarMtifakJo" 
ttUOMrittl. , .

aažitoKtoto. JbstalriMMMia

ftfaptems*. STAGG

01, A. PETRIKĄ
(mfauk)' 

ramia mncrnrrAs
Stt B 4tk St, IraeMyi, M. T.

gSa*4i?Mtottiba **
VAIplMDOSt

ūrto iki • nLatom 
VtežMteįUJrJhWatam 

tik MMUanm,

tų raidžių surinkimas ir pa
skui vB itakirafynsM užimn 
daug laiko. Tad laiko autau-

V A L A N D OR : 
Mno »--12 |A ryto, 2-g v*k. 

m4I«hh 
4B g&amd mnr 

(lURtyftft UulMk AVK.y 
1BO 0 KLT>,M.Y.

IMNtfiris Oi MrlrtailM ir 
yifcarato—/. K MtSa* 

Hi. Stota p*«torafol*l« vakarata f»* 
lh»a atlikti Ir “Raal Batato” rak 
kaliu bt! notariniu! UuOjumm.

kad mlnStata
lala—taskta—
■'VTTAVTO" „AUBTUV1 

SM Onad M,lra*>m M-T.
Tetefon«mkite: msra-tM

EraMEaMisB3^^mHa!aneEMS3swsaismRE«S

VHAUTO SFAOSTBVt
AtHtks Vimi Spssdtt Dtttai
VidftintBjė kątelikij «p*rtotuyi 

ir krautuvė apylinkftją
Parduoda smldaknygMų ndtanfiaa, 
Ikaplltriua, madaUMlhia, krrtftM, 
•tovytaa Ir k. Cta gkHn* S*w k 
valratti tarinio naudtafii tom Ir 
grašiu atviruoto to IHtavBiuito 
paratata.

UI,......... . ....... ....

Tri. N«wtowW 4SJ4

ANT,J.VAIAiriEH$
T*at?nlu<)tn> GraboriM Ir 

Jtoteamaotojto - .
Ą^ĮrtotM Vtooae la'toto

Notnry Public

frM W2mĮSt, (ILtoinftto An.) 
ArtlGmndSt.

MASl’ETH. U L, N. X

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
B,.............................  M,*

Tttfrtmie: STAGO 2—OTOt

DR. BUDAS K. VENGUS
DANTISTAS 

K^RAE
Mitai? MkWm 2—1278

Vytauto Didžiojo Komitetas 
Užbaigė Darbus

-I—"'“1-

Spalių 28į<L Vytauto D. 
Koniitetsa ^posėdžiavo Av. 
Jurgio per. klebonįjojy nuo 
Jh30 vai. vai. ligi 1 vai. nak
ties, Dalyvavo ;16 narių 
(iš 27). tino susirinkimu 
komiteto darbai užbaigti. 
Nariai gal dar kartą susi
rinks savo darbų apžvalgai* 
Nors Vytauto metai senai

bta nėra tiek lengvas ir vai* 
ringas, kad nereikėtų.kant- 
lybės ir pasiaukojimo, ypač 
kai toks svarbus visuomenių 
uis darbas bandomas išvys- 
lyti MW« bedarbe taikai*. i*n»Igo turfirime pwdd«k<>- 
Vienok, ' matant nuoiHrdų. 
katalikų vispomen?* pritari* 
m* ir alinanti spauutuvf* 
imtroniiavirru), Spaudo* Ko. 
ininija tirmgaiK i®ų pini 
gi, ir dedamų partangit . „JWl
Hpmtattivfa jatiprinimtti. Juk nnoSirdfiai irertintaa Prie pmfjo, bet Wc komitetą* tai 
vi*a* ta* darbo* ir nuoliir<kit« progo*. Čia tik bendrai Vibiiiu* Vanoti Bajungp* 
Ižio* paatangbaywdedain««>nu^tTikKtrįęertrd™ill-r^fjį;“tįi to Vitauto lt 
lietiivii, icatalitai vimiomen?s|ki««» dfkinmmų 'to jįj pa- 
Įnaiidai. Juk platinti jęerę rodyta ir žadam? vfeolciario-

“nZivo lokalta ."toto* naudinga* M ‘Vytauto^' 
kelti tikybini bei tautini štt* 
sipratimų yra kilnus ir kon- 
kretiškaą apaštalystės dar
bas, kuriam pasiaukoti >rra 
smagu ir išmintinga.

Jeigu prie menkos rekla
mos, tvarkymosi metu, pa
vyko išparduoti įvairių irnu- 
dingų knygų už $250.00, tai 
galima manyti, kad geni ra
štų platinimui tarime geį 
dirvą, kurioje geriau pasi- 
niošiią ir sistematingai 
padirbėjus, galima tikėtis 
gausių davinių. Sekminges- 
niam naudingi} raštų plati
nimui yra daromi ąiątinka* 
mi žingsniai ir tuo reikalu 
yrą padaryta Mitariis šm 5v. 
Kazimiero Draugija. ' *

&io« Draugijos atstovo 
gerb. kum Stonio užtikrini
mu, neužilgo gausime iš Lie
tuvos įvairaus turinio vė
liausios laidos knygų, kurių 
sąrašą gerb. visuomenės ži
niai paskelbsime vėliau* Lie
tuvoje spausdinama gana 
daug naūjn įdomiais klausi
mais literatūros leidinių, de
ja. mažai kas rūpinasi tų lei
dinių platinimu Amerikos 
lietuvių tarpe* Ryžtasi aprū
pinti Amerikos lietuvius At
gimusios Lietuvos literati- 
niais kuriniais, manome, at
liksiu svarbų darbą ir su
teiksią naudingą savo tau
tiečiams patarnavimą.

RYŠIAI SU EUROPA.
Spaudo* KonvBijoK ig^o- ^ iMggtytft

tas atstovas* gerb* kun. Pins 
Karalius, nesenai grįždamas 

s Lietuvon, pasiteiravo Euro- 
f ropos centruose apie galimy- 
! bes uŽmegsti biznio ryšius 
su Europos bažnytinių daly
kų firmomis ir prisiuntė 
mums svarbų raportą, kuris 
parodo, kad minėtus ryšius 
galima užmegzti ir tuo budu 
reikalingas prekes pirkti 
daug pigesnėmis kainomis.

Malonu pastebėti, kad ir 
šios, daug Žadančios, biznio 
šakos išvystymui yra pada
ryta konkretiški nutarimai 
ir yra įgalioti kompetentiš- 
ki asmenys tų nutarimų rea
lizavimui.

SPAUSTUVES GERI
NIMAS.

Augant Spaustuvės pątro- 
nizavimui, pasirodė būtinas

ANTRUS METUS 
PRADEDANT.

, Šio mėnesio 14 dieną suėjo 
metai laiko nuo įsteigimo 
“ Vytauto” Spaustuvės. Tai
gi pradedant antruosius 
spaustuvės gyvavimo meteis, 
W bus leista kiek plačiau 

k gerb. skaitytojus painfor* 
” moti apie spaustuvės įstei

gimo ir palaikymo tikslą, 
; padarytus ir planuojamus 

darinis.

jaut gerb. kun. J.8inionai- 
čro pasitaroavirrmi ir«gerb. 
kum N. Pakalnio sugebėji
mui užinteresnoti ir laimėti 
paramą Šitų gerb. dvasiškiu, 
kurių gražus darbas bus

kitokiu ir galutinu, — pa
siųsti Vilniaus reikalams 
penkis šimtus dolerių ir li
kusius pavesti vargoninkų 
sąjungai išleisti “Vytauto 
kantatą.” Reikia pabrėžti, 
kad šis nutarimas buvo vien- 
balriSte Finigaijau išsiųsti 
paskirtiems tikslas* Daitais 
užbaigiant, dar kartą kilo 
Vilniaus Vaduoti Sąjungos

Vytauto D. Komitete turė
jo dirbti 27 asmenys, tat 
dirbo apie desetkas. Buvo 
narių, kurie per pusantrų 
metų darbuotėje atsilankė 
tik viename ar dviejuose sm 
sįrinkimuose. Buvo narių, 
kurie dirbo ne iš širdies, tat 
dėl politikos,.. Kai kurie 
ura-patrįotai net trukdė.

<

aikrausČius, vietos ir apylm- 
Į kių lietuviai katalikai liko 
k be savo laikraščio. Nors 

: .“Garsas” ir^.^.....
J laikraščių, tačiaus buvo pa* 
r togu į ji kiyiptis su spaudos 

darbais ir čia pat turėjome 
. lietuvių katalikų centrų, To 
t. centro netekus pradėjo kilti 

jjageidavimri bei sumany
mai įsisteigti Brooklyne 
Įmosayą spaustuvę ir ruoštis 
prie išleidimo nuosavo laik^

\taOd.
PRADŽIA PADARYTA.
Kilusios minties realiza

vimui injriatyvų paėmė 
New York* ir New jersey

i rajono gerb. Kunigų Vieny- 
r be. Gi Federacijos Apskri

ties sukviestas Rytinių vals- 
p lybių lietuvių katalikų sei

melis entuziastiškai užgyrė 
" Spaustuvės steigimo mintį 
i ir tuojaus iš ketųrių asmenų

išrinko komisiją, kurių jpa? 
rrigojo sykiu su Kunigų 
Vienybės komisija — užgir- 
tą sumanymų vykdyti gyve
nimam

Spalių 1 d., 1930 ip., gerb- 
kun. K. Pakalnis sukviečia 
pirmąjį komisijų posėdį, 
kuriame ir buvo galutinai 
nutarta tuojaus atidaryti 

k spaustuvę, kurios reikalams
komisijos nariai sudėjo kelis 
šimtus dolerių, paskirstė pa-

. reigonis ir visi ėjo darban!
TO poros savaičių primo 

t liaino darbo, spaustuve pra- 
f dėjo veikti, po Ko. 554

Grand St., Brooklyne. Prie 
spaustuvės atidaroma kny
gynas ir devocionalijų krau
tuvė. Tuo pačiu atsidarė ir 
apylinkės lietuviams lauktos 
patogumų progoskreiptis 
su spaudos darbais ir kitais

■ reikalais* Ir kaip gera!
Spaudos darbai, jeigu rei
kia, atliekami tų pačių die
ną,' kurioje užsakoma. Gi no
rint gauti naudingų knygų, 
galima asmenini užeiti į 
“Vytauto’’ spaustuvės kny
gyną ir pasirinkti mėgiamii 

į literatūros kuriniu* JTeigu 
į kam pritruko maldaknygės, 
i mžančinus ar kitokių dalv- 
! kėlių *- Čia užėjus randa di-
■ ddį mirinkirnij. jaukią at

mosferų ir nuoširdų patdr- 
b navimą.
į DAVINIAI NEDLOGL 
k
Į Nors yra sakoma, kad pir- 
F mieji bet koki ir biznio metai 
F visiems ir visur yra sunkūs, 
t takaus mūsų spaustuvės Įsikalta gerinti ir didinti 
| pirmojo meto darbo daviniai Į spaustuvės aparatą. Iki šio

parama, kuri turi lemiamos 
reikšmės. Toksai rimtas mū- 
sų gerb. vadų susidomėjimas 
lietuvių visuomenės gerove, 
beabejo, džiugina kiekvieną 
susipratusį lietuvi katalikų 
ir skatinavpric uolesnio dai> 
bingumo.

KASREMTA
Stambiausiais ir nuoldti- 

niaik Spaustuvei “ koštume- 
riais” turime geri), yjefos 
lietuvių parapijas* chorus,

komiteto sgrdu rtdknrčiaįs 
ĮMsirodydm. J & ižde turė* 
jo arti devynis ŠitntptY dole
rių. šimelio nntprimtt už j 
tuos pinigus konufeta pri- 
valėjo siųstLLietuvoa muzie
jui menū»imdumą. Komi
tetas pakeiti šį nutarimą ki
lti, t* y., išlririi knygų Vy
tauto Metų ApvaiWiojimų 
Amerikoje aprašyti. Pasku
tiniame susirinkime komite
tas ir Šį nutarimą pakeitė'

Vytauto D, Metų darbai už-’ 
sibaigė, tuomi ir Vytauto B. 
Komiteto reikalas. Komite
tas Seimelio išrinktas, tik 
jjį ir atstovavo. Seimelio 
vardu keisti vardu negali. 
Tik kitas viešas susirinki* 
mas galėtų Vilniaus Vaduoti 
Są jungos Komitetų rinkti ir 
visuomenę atstovauti. Todėl 
šjg komitetas daugiau nebe- 
sivadins nė V. V. K komite
tu, kaip lig šiol kariais pasi^ 

‘vadindavo.

patriotinį darbo. Jis buvo 
pavyzdžiu ir inspiruojantis 
kitoms kolonijoms. Apylin
kės geri lietuviai visada no
riai pritarė ir rėmė jo dar
būs, Jis užsitarnavo musų 
padėką. V. J.

ŽIMUTĖS

tūaliais klausimais straips* kiin. J. Baįkūno darbštumui, 
rvuviiį. «iai> svarbanfe rfątirtįkoB
, Vy&ii 41 Vytauto kuopę,1 ir< «*> bftt, 1932 mėti, ' ka- 

endorius. Bent suglaustoj 
: ormoj viefebe ir apylinkes 
' ietuvių* katiKkų organizaci
jų kronika flr parapijų ap
žvalga* < \ 1 ' ’

r i -** •

Moterų Sąjungos kuopos ir 
Federacijos apskritį. Kiek 
rečiau galiname iŠ kitų drait- 
gijų bei pavienių asmenų ir 
iŠ tolimesnių kolonijų. Pato
bulinus spaustuvės aparatą 
tikimės gausią daūfcimi 
spaudos darbų iš New Jer- 
8Čy, Conn. ir kitur. Pirmai
siais metais spaudos darbų 
padaryta už arti dviejų tūk
stančių dol. Antraisiais me
tais tikimės'antrų tiek dau
giau padaryti, žinoma, daug 
pareis ir nuo gerb. draugijų 
veiklumo bei noro mus pa
remti* /
KALĖDINIS NUMERIS.

Kadangi netrukus mano
me turėti linotype, tai Spau
dos Komisija nutarė išleis
ti šv. Kalėdų proga “Vytau
tė Pranašo” nr. 3-čių regu- 
liario žurnalo formoj (“Vy
ties” arba “Mūsų Ryto
jaus” didumo). Šiame nu-

Spaudos Komisijos darbuotė 
ir atskiru asmenų nuopelnai, 
atlikti ir numatyti darbai. 
Bus išrodyta natyjo laikraš
čio leidimo sąlygos ir gali
mybės* Tilps įdomesni ak-

riMan» srt, iim psosiąs gaisri
E mus nebaugina, M skatina1 spaudos darbai . atliekami a**^^*4^***!^ **!^ mrta- 
[ antruosius metus pradėti rankinėmis raidėmis; kurio- » #-
f dar platesniu *nžsimojimu/mis nors ir galima gerai at- taHa tafta jk yra B- 
' Ties^ potKivi pradžios dnr< likti spaudos darbus, tačisusjfriMHi ftaag gyvyBą

Čiami ruošti medžiagą ir ją 
tuojau# siųsti mūsų redak
toriui sekančiu antrašu: 
Ree. J. Batkūna*, 213 So. 

Į’ourth Strtat, Brooklyn, 
n. y. .* , 2 ♦ ,. .*

PROFESIONALAI IR 
BITlNlERlAI.

Mes norėtume mūsų apy
takos profesionalus ir.biz- 
įierius gražiai užrekomen- 
duoti skaitytojams ruošia
mam žurnale. Tad yra svar
iu ir pageidaujama, kad 

mūsų gerb. profesionalai ir 
biznieriai būtų prielankūs 
m skelbimais, kurie bus ren
kami ruošiamam žurnalui 
Tik vieni kitiems talkinin
kaudami prieisime prie ge
resnio susipratimopasi
naudojimo savųjų patarna
vimu Kadangi minėtas lei
dinys bus plačiai išplatintas 
ir New Jersey lietuvių ta& 
pe, tad ir iš tos apylinkės 
reikėtų gauti nemaži skel
bimų, • kurių, surinkimu ža
dėjo pasirūpinti p. Kazlai

AUKOS. ••
Iki šiol mes aukų nerin

kome, bet kas jas davė—dė- 
kingai pritata. Jei atsiras
tų norinčių paaukoti Spaus
tuvės gerinimo reikalams, 
būtume labai dėkingi ir 
džiaugtam?* galėdami dutas- 
nį geradarių sąrašą pa
skelbti savo-istoriniam leidi
ny, Iki šiol aakų esam gavę: 
pinigais $171142 ir knygomis

PRENUMERATAI ' 

{ Kaip Žinoma, štame pusla
py telpa ii New Yorko ir 
New Jemy neturiu kokmi- 

’ jų įvairina Bnioa. Aliu šio 
skyriaus raiirirtoriaus grrb.

šis puslapis tapo populiarus, 
J ame atspindi minėtų apy
linkių lietuvių gyvenimas ir 
darbai; tad šiose apylinkėse 
UŽpreAumeruoti šį laikraštį 
nėra4 sunku* Jeigu patys 
skaitytojai ateina į “Vytau
to” spaustuvę užsiprenume
ruoti ^Daridviii^^ kuriai 
tuo budu gavo nemaža naujų 
skaitytojų, tai Veikia many
ti, kad ir namuose, bent prie 
progos, pakaįbinus savo 
draugus ir pažįstamus, kurie 
dar nėra šio laikraščio skai-Į 
tytojai, užsiprenumeruoti^ 
O kadangi “Darb.” admini
stracija už gautas prenume
ratas iŠ N. Y* ir N. J» valsti
jų skirią mūsų spaustuvei 
nuošimtį, tai platindami 
“Darbininką” padarysimo 
dvigubą naudą : išplatinsime 
gerą laikraštį ir paremsimo 
savo spaustuve.. Be to, juo 
plačiau šis laikraštis bus 
skaitomas, tuo geresni turė
sime pasisekimą krflfurinip 
darbo dirvoje.

pasidarbuokime
VISU

k .-f

Tad, antrus metas prade
dant, stokime į darbą visi, 
nes be visuomenės paramos 
ir be darbuotojų talkos Ko
misija viena nieku budu ne
galės atlikti užribrėžtų dar
bų, kurie reikalauja visų 
nuoširdžios kooperacijos. 
Uždaviniai yra dideli ir pla
tūs.“ ^Tikslas yra ankštas ir 
kilnus. Spaudos Komisija 
savo pareigose yra rūpės* 
tinga ir darbšti. Pradžia pa
daryta gera. Dvasios vadų 
nuoširdų pritarimą ir jnira
iną turime. Katalikų'visun- 
menė laukia iŠ Broddynn 
naujo laikraščio. Taigi stt* 

t bruskime savo garbei pakol- 
i ti. užsibrėžtam tikrini pm 
siekti, o pamatyrimo kiek 
daug naudingi^ didelio ir 
garbingo darbo gričrime pu* 
daryti 
kių.

—Kun. H* J. BrūŽikas 
sekmadienio vakare užbaigė 
rekolekcijas $v. Jurgio' baž
nyčioje ir tų. pat vakarų pra
dėjo misijas Karalienės An
gelų bažnyčioje. Misijos tę
sis 2 savaiti^ ...

—“Vytauto” Spaustuve 
projektuoja pirkti savus na
mus.

—W.L.W.L. radio sekma
dieniais 3:15 p, p. transluo- 
ja svarbiais kalbas iš K. of 
C* Club, l.Proepect Park, 
West. Brooklyn, N. lr.

—Karalienes Angelų pat. 
rudeniniame koncerte lapkr. 
21 d* dalyvaus taipgi Liet, 

j Operos artistas «T. Byra*
ū-į —Katalikų Radio Valan

da sekmadieniais pro radio 
AVEAF nuo gruodžio 1 (L 
bus transliuojama tik vieną 
pusvalandį: 6:00—6:30 vai. 
vak. Dabai* turi visą valandą 
G—-7 vai. vakare.

—Mūsų radio komisija 
stengiasi gauti didesnę stotį 
ir vėl transliuoti lietuvių 
pusvalandį. Dabar retkar
čiais, jei išgirsti lietuviškai 
pro radio, tai tik biblistų 
pryČinimų.

-^-Karalienės Angelų baž
nyčioje lapkr* 8 d* susituoks 
Michąel Sasriattsky su Uršu
le Basanaviriute; lapk. 14 d; 
Francis A. Trimble su Flo* 
ivuce McCarthy*

— Simkiai serga Juozas 
Kaminskas State ligoninėje. 
Kingą County ligoninėje at
sigulė A. CcsnulevičienŪ.

T»L 8ta« 3—šou Krttoy KHs

N. P. BARAS MG, uiBuiavsKA*

be didelių Hiųkeny*
' ■ . ■*

P. MačiitlM, 
Vyt S^ Manageria.

BALSAMU0T0JA8 
tu BBSfSM AVMVB

be
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