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L—Manfr JLimm»Vyriausias Tribunolas «var- 
— - - - - - - * rstė Dr. Jono Šliupo, skunda

dėl kiaulių apygardos teis
mo sprendimo. Minėtas teis
mas buvo nubaudęs Šliupų 
vienu mėnesiu kalėjimo už 
išleista knygpalaikę^ kurioje 
laimi šlykščiai buvo įžeista 
katalikylie, šliupas sprendi 
niii laivo nepatenkintas ir 
padavė skundą ^tyriausiam 
Tribunolui.

Vyriausis Tribunolas Šliu
pą pripažino kaltu ir Apy
gardos Teismo sprendimą. 
patvirtino. Bet Šliupui ka
lėjime nereiks sėdėti, jei jis 
tokių šlamštų dmfgiau nera
šys.

TMB| | *M*nKi( Styp*

Nay>*t yra 14 atiMJtel gyva** 
Hfgn H karti tik v*mm* snftijf it

tfk teta ytTiiihtf^, Kili tete!

Rk^gteAtata kataliką ratakto- 
*ta taarttataa vatart isttikti Ktt-

rtetilV, testam tetetttfc

Kaimu.

VYMAUSYNlNra 
PMANfi&S IMŠAA.

rijos teotetei' 2— Abdul Msdjid, teįi 
< S.^BaparankiiT’ vyrai batebiai Niw

1.— Japonijai kareiviai patroiinojs Pietini* 1 
kalifas tremtinis, kuria gali buti gaus vietą Jj 
Yorke, kurie gauna patalpą ii be darbią fondo.

L. D. S. CENTRO POSĖDIS'
kviečiamas šį kėtvirtadie* 

np lapkričio 12 <1., T:30* vai 
‘'Drtrbjnbtko* * redakcijos 
karrĮhmYje, VM nariai pra
šomi būtinai atsilankyti.

Sekreforitt^

LIETUVIAI LIETUVIAIS 
IR LIEKA.

Jmifttaių Valrt. Kinutmi 
■ tetaMteKovai.

Japonija gal mitrauki g

UWRENCE AUDĖJŲ 
STREIKAS PAIRO,

tarnui — Penu-

I JAI IR LIETUVOJE RINKS 
PREZIDENTį?

TOKIO, Jitpoiiiįtt, lapkr.‘ j 
9 d.—-Kini jos generolą# H 
Chan-Sban, pasitųi^A 4^3 
Mandžurijos gub< CTmng 3 
Haueli-Liang, paskvilio karą 1 
Japonijai ir pradėjo mušiita j 
prie Tahsing, kur pereitą aa- i 
vaitę kiniečiai buvo supliek* | 
ti. * |

Rusijos komtuiisfij komi-. | 
sarai pagilsimi Japonijai ir J 
atsišaukė j kariuomenę ir vi- 1 
suonujpę būti pasiruošusiai* j 
kruvinam karui. / i

* , • » j

Jung. Valst. taip pat iŠ- | 
statė savo^ kariuomene ir ka- į 
rinius laivus Peipiiigo tiosfiy 1 
kad kilus mūšiams apsaugo- j 
t i Amerikos piliečiu gyvy- ] 
lies. Taigi esame* ilidžiojo . 
kam išvukarvsp. . 1

Laidančio 7 d. Boston 
College futbolo tymo Žaidi
me Baltimoreje su Western 
Maryland tymu laimėjimų 
padatv lietuviai Česnulevi
čius ir Freitas. Česnulevi
čius pradžioje nežaidė, nes 
jis yra sužeistas, liet B. C, 
tymtii susilpnėjus kovoje, jis 
buvo ^įkviestas į žaidimų ir 
pasisekimas atsisuko į B. C 
pueę. ’

Sekmadienį, lapkričio 8 d 
So. Bostono nenugalėtus ty
mas

►f. A. Vol« Kaiuitifi. — Spaudos žinio- 
yriaiisyMi 
mėnesiams 
ieš išvyk- 
į^Kaune

ta savaitę taip vadinamas demaras, gavęij 
leidimų, išvykoj 
į Prmicūziją, 1 
damas, jis aw 
Hovfety Jteflpg, - 
jos, Anglijoj ir Vokietijos 
atstoviis, su kuriais kalbė
jęs apie užsienių politiką. 

„ ,, t
DlMOKRATf UIKtJIMAL

Lapkričio 3 d..š. m. Demo
kratų pariijos kandidatai 
daugumoj laimėjo rinkimuo
se. TVashingtono atstovų lui
te demokratai turės daugu
ma. Press. Hoover labai tuo 
susirūpinęs.

Laimėjo daugiausia tie, 
kurie viešai pasisakė už pro- 
bibicijos panaikinimą. Kada 
.susirinks Kongresas gruo
džio menesyje demokratai 
turės atstovų Imte 217 na
rių,’ o i*ępublikonai — 214. 
Pirmą karią per pastaruo
sius 12 metų Jeinokrątai su
darys daugumą* Be to, de-

piliečių komitetas pasiūlė 
daihininkams balsuoti ar jie 
nori grįžti darban ir gauti 
10 nuoč^ nuktptes algaa ar 
ne. Darbininkai daugumoj 
pasiūlymų priėmė, ir rezul
tatas tu, kad šį pirmadienį 
kompanijos atidarė dirbtu
ves ir priiminėjo darban 
darKininkus. Priimta apie 
7.590 darbininkų.

Piliečių komitetas pareiš
kė, kad balsa'hnas priimti 
ar atmesti 10 nuoš. nukapo
tas algas atidėtas.

Vadinasi kompanijoms ir 
piliečių komitetui pavyko 
streikų suardyti. Geltonoji 
spauda kaltina'unijos vadus, 
kad išmle darbininkus Į 

NAUJAS MILŽINAS. streikų. Bet ne tiek vadai

#10-
tpis dienomis Palange* že
miu suninkąs grafas Tiš
kevičius pasiūlė vyriausy
bei nupirkti jo valdomą že
mę, nlmus, parką ir it Už 
visa’iai grafas prašęs 3 mili
jonu litų. Bet Vyriausybe 
nupirko tik 25 hektarus miš
ko. už kurį sumokėjo vieną 
milijoną litų.

Miškas būsiąs gražiai su
tvarkytas, kad būtų kuo 
daugiau naudos Palangos 
vartotojams.

Utalo kalnuose, RlLsi.joj| kalt*. fa«P tą Pah spauda vi- 

wM aZ/Z statomas didžiausias pasauly f1™8
Keležies fata-ikas’ knris <!nrb,mnk,} V,C”yb?- ^CI,la*

LifkTffli Ml M Amerikai

mins per metus po 1,4 mili
jono tonų spyžiaus. 1,8 mili
jono tonų plieno ir 1,5 mili
jono tonų kitos medžiagos. 
Prie to fabriko būsiąs pa
statytas miestas fabriko dar
bininkams ir administnici. 
jai. Visa statyba atsieis apie 
315 milijonų riibiiij.

VaiNAar ■ kaiudie*. WaWtar

llMIffĄt NUBAtMTI YAT.#.

-Rrane

žai prisidėjo prie suaidymo 
darbininkų vienybes ir ko
munistai savo riaušėmis.

Jffe W YORK BKDAWAM8
SURINKTA 15,400378.

Y°ork, lapkričio 5. - • 
Ne\v York bedarbiams šelpti 
komitetas surinko pasižadė
jimų bei įteiktų aukų $5,* 
490,270. Kai kurios kompa
nijos bei atskiri asmens pa
aukojo stambias sum^s.

PINKIS PIINŲ SAVAIT*

ims vi<Jaū« reikalu mintate-- 
i iš pulk. Rusteika pranešė, 
kad lapkričio nu 6 d. būsiąs 
jmkdįįas įstatymas prezi-

aidento rinkimai turėtu 
įvykti dar šiemet prieš grius- 
džio 17 d. P. Rusteika pa
reiškęs vilties, kad p. Smeto
na būsiąs išrinktas preziden
tu.

Šios žinios pilnai nepa
tvirtintos. Nėra žinomas ir 
tas “įstatymas" prezidento, 
rinkimų tvarkai nustatyti,

*I*IŲ VALANDŲ DIENĄ

PereM*tetae ŽaitįS < *2*^*Orimre A. C.k:Hii^-__^ Lį|ti)ITSTOVM. ...
jolfistį Visu* punktu* pa-f *
darė lietuviai Beenkričins
ir Westom Gerai pasirodė ir
BuŠmonas*

VOKETUA SUSITARS SU 
PRANCŪZIJA.

Kiti, Vokietija*7 
ša, kad penki istrcikiermi, 
dirbę Vokietijos darniame' 
laive Asta, nubausti dviem 
mčtetata kalėjimu už širvi, 
karimą Rusijos uoste.

Vokietija* LM) riteikierių 
’ atgabenta iŠ Rusijos. kurio 
tten sulaikė 41 Vokietijos lai 
lyą, ir dabar teisiami. Ritei- 
Įkierfai pasakoja, kad juos 
Mikurrię Rusijos bolševikai.

Rctulhiy, Pa. — Paine- 
roys, Ine., Reading didžiau- 
ria deparinmentinv krautu
ve, kurios skyriai yra Rėad 
inge, Harrisburg, Pottevillo 
ir Wilkes Barrt* įvodr |M*n* 
kių dienu darbo savaitę. Tos 
kompanijos krautuvėse^ dir 
btt 1200 darbininkų. Darbi
ninkai gaus tų patį atlygini* 
mų, Rondingo krautuvės le
dėja* įsitikinęs, kad darbi-

imtetų kontrolę. .
New Jersey valstijos gu

bernatorium išrinktas^ taip 
pat demokratas Moore.

Micbigan valstijoj demo
kratui supliekė tepubliko- 
ims. ' • •

Massachusefta valstijoj 
vienuolikos miestų majorų 
rinkimuose nelaimėjo tie vie
nas ivpublikonas. Laimėjo 
demokratai ir nepartyviai. 
TVorcester, Maus, majoru iš
rinktas John C*. Malioney, 
daugumos lietuviu pasirink 
tas kandidate*

Tik New Yorico valstijos
kongresas pasiliko repuhli- 
konų" kontrolėje, Bostone 
demokratai kurnėjo Miesto

Culcer City,
Pathe Studijos statyta de* 
partadente įvesta šešių va
landų Jalta-.diena. Davė 
Garber, statybos išmin
kąs sako, kad sutrumpinus 
darbo diena gaus darbą apie 
20 nnoš. naujų darbininkų. 
Be to, naujas planas naudin- 

j gas dar ir dėl to, kad darin- 
įlinkai turės daugiau laiko 
rvkreacijai ir poilsiui.

ftiryziits, lapkričio 9 d.— 
J Paryžių staiga atvyko iš 
Berlyno'. Prancūzijos atsto
vas Vokietijai ir turėjo ne
trumpų pasikalbėjimų su 
premjeru Lavai. Atstovas 
pranešė apie mvo pasikalbė
jimų su Vokietijos premjeru 
Brnening.

Pranešitma, kad bus suda
rytas komitetas, kuris i.štiis, 
kiek Vokietija ištikrųjų gali 
mokėti karo pabaudos mo
kesčių. Vokiečiai lankia di
delio patagi-iniinOi

RANDUI KVIEČIAMAS
1 INDIJA.

Lomioji#, lapkričio P

■ ' '.....

Jlotna, Lapkiičio 7 dJŠ j 
Romos išvyko laivu į Anie-r j 
rikų Italijos užsienių rėika- j 
lų ministeris Dino Graudi. t J 
Jį yra pasikvietęs Ptafden- | 
tas Hoover. ’ i

Grandį, prieš išvykdą#W« 
turėjo ilgoka pasikalbėjimą j 
sii Italijos premjeru Muąso- | 
tini, kurs įgaliojo .Grandį 
kaltai jo (Mussolinio) vnr- 
dm ]

Amerikoje Gtimdi ayliin-. 1 
kys IVashington, Philadel- •“ 
phia, Balti more ir Nevy
York. Neit Vork niiestę bu
vo manyta surengti Italija* • 
ministeriui iškilmingų priė
mimų, bet šį sumanymų su
gadino prieš fašistus nusi
statę italai. kurio paskelbė 
surengsiu protesto eisenų^ Ir 
kitu miestų italai, fašistam* 
priešingi, rengiasi prastai 
pasitikti fašistiškų ministeif 
Graudi,

PRANIUKAI TARIAMI «U 
VOKINčIAIf.

Rcrlyna^ lapkričio 5 d. ** 
Indijos tautinio judėjime Nugrįžęs iš kelionės į Ame* 
vadas Mahatma GandM gaJrikų, Praneųzijos ministoria

kvietimų grįžti atgal į Indi-;detyta su Vokieti įiM atst o- 
>* 4 ! “ \

Vaite* ttfoilikiteit tautelė
Taryta ir Mokyklų Komi- vyriausio vado teno* Stalgų 

k Kntte Afrikoje, Jus mikMii icil*

vmttte itimfatakii te* te
tymu kaip tigyžyti tanyteį vi* ninkni padatys daugiau dar 

__  Įho, negu pirmiau.

irto narių rinkinmose.
Demokratų laimėjimas *Wdriamav*ttio, kad ji neita/ 

vra dideli* aamgi* prėfc.ji* ant ranty aatelua ir mHaU- 
Hoover žadėtai “pro^peri-pilu* hmmalfenia ir savo k«ia»djy papmatai*, drabu- 
tyH ir prdhibMiiM patalky- ta keliolika »m*n be kelnių, ap*>w-
[tnjam*. " hą virk. J te linine imraka.

w Indijon tautinio kongreso pirintoi>tk«iw tavai ptitdi'jo "

Į vu kam mokesčių ir skalų 
Gandhl jau išbuvo ilgoką! klausimais. Iš tn derybų 

laikų Umdmie ir vh derėjo-,laukiama Pramūittjos nuiM- 
si su Anglijos vyriausybe leidimų ir tikimasi, kad tai 
dėl geresnių sąlygų Indijai pagelbės Vokti tijai imgvriu- - 
Bet iš tų detyhy nieko geru ti savo ekonominį būvį 
ninšeina, tmlčl indų kongyr-Į 
sas ir kviečia Gandhi grįžti. |

Gandhi buvo atsilankė ir 
jam Anglijo* karalių, kur* 
surenjtc malonins vniše*. ’ 
Garnlhi aUibmkč p** kara

pini* he kelnių, apaijnnv 
|hę* linine mnmte

LiaarsKOJOANUA
MUOtOJO AlflAB . '

ClTw<>» UI* Tirtom** i 
liūnai ITamyt hmųvinija. 
kurio* vadaK y m Alex l*<- 
gvt buvę* Fokehtl Farm 
Board pirmininką*, imkapn- 
jo darbininkam* algM.
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Okupuotoje Liet uv.ojfc
> bvujoaur tauno.

Spntiii 15 d. Vilniaus kin

^Darbininko” Katalogas

Kaimas. ~ Tautų Bąjtin

vietų išverto telefono stuį 
pus ir dėl to iki vėlyvos nak
ties buvęs nutrauktas telefo 
no susisiekimas tarp Vii 
niaus ir Latvijos.

MIGIAI LIETUVOS TAR
NYBOJ

~ “Lietuvos Ai*

gerumą pra Tara fab«rųFi- 
ipta,. Verti Km. P, L. —15«.

TidHiluit- _  rtky-
mx> kenksmas ; pairi d-r* Ni- 
koUkį paregi 8. Kaimirtta_15c.

Vi* 
—~~4ta.

ririteltail...........-... „
Dr, Viara Ftetari* Mta 

Istorijos1apysaka. Du tomai. |U»

Maryte! teMtyto W* 
ii J Gtrutte 7W..,.,y,v..,,- . ,n- 40* 

. Mitai Btatotatetatagratita patakaitymai tpfe i-
airius gyvenimo atitikimu*.

Parai# J Tarvydas___ ___ tfs.
Tarta N<wts~-maksUtiii pa- 

riakaitymal Parai! Uodą—^46*.

BssifamU, arti Mm < CteiiM Matam rttayti Avtajų matymą riklią JM riridrta itati*.

savo įgaliotinio. JTriaėJas 
kun. Rankelę ūž tų pamoks-1 
lą nubaudė W It. pbugto' 
pabauda arba pusantro yu~* 
nt-sto arešto. / /

PEIGtM.
Akvile Pliai-paitė, gyv. 

Panemunėlio vairi., kferieli- 
jbkių kaime, Imvo išėjus į «a-

'iniefis. Iš Lietuvos
* ■ •.. •

AĮjgVM LHRUVCB VAĖGAL
Jei b&ta ūkininkams visoj
Storoj, Ui ji dar didesnė
ų buitinėje dalyje. Ten

Rinkai <U1 gautų paskolų,
i sakant, sėdi valdžios ki-

MMje- JeiJų bŪkl^ nebus
pagerinta ir paskolos gauto 
taftierliaiis metais, nepaimk 
kiųto ar bent n^umšžmto,

K. Ui greitu laiku gali būti su- 
laukto didelio skaičiaus ūkių

» žJugimo.
šiaurės Lietuvos ūkiinn*

kų delegacija Šiomis dieno
mte aplankė žemės Ūkio ini*

r*itoį ir prašė, kad jiems 
būtų leidžiamu mokeseto

' jftokėtine piftigais, liet pro/ gųf dėt įieidentb Jude a Gine 
dūktais. Jei produktais de- 
vė. tai, sako, produktais ir 
atlduosim*

t tjariio biržoje Katule nuo 
Į ikii$£ 'spalių niėnriio 
buvo įregistruota 20n?yrijir 
13(1 moterų bedarbių^ .

Klaipėdoje šiomis $1erę- 
mis esama 199 bedarbių, ’

U3HDA10 mV- PIEMIM tS 
t* FABtlKAI

s Nukritus skiesto kainoms, 
liankrutuoja visa eilė priva

L Jių pieninių. T jų virtį Pie 
no centras steigia . savas. 
Nuo spalių 15 d. sviesto kai

; nrar dar sumažėjo. Pirm 
£ centras prašo iš valdžios už 
, kiekvieną kilogramą ekspnr 

■ luoto sviesto primokėti ne- 
B mažiau kaip po 50 centų, 

Dėl kiTditų stokos užsida 
rinėjįi šiaip įvairūs fabrike- 
ItoL Šiauliuose užsidarė 

? marmelado fabrikas ir kitos 
t, kai kurios magesnės įnlonės.

* : *

UKTIEUOJO “RITO’’ 
■ BEKARU

Kaimas. — Naktį į spalių 
į 25 d, 3 niėn. komendanto už 

B daryto Tiesos draugijos lei
► džiamo dienraščio ‘‘Ryto
* iškabą nežiiioiui piktadariai 

naktį užtepliojo smala. Apie IJ 
tų “žygdarbį” tam tikros 
Tū^es Veikėjų “Rytas” pra
nešė krim. policijai.

nistracito linijos ataiuuiė 
Lietuvos uzsieįiHj mktĄlhižei^sicaiynhj.phuti. K1. 
mmisfemi ta«k?, Jmmme (,w <Uenog ryt - 
pareiškia, kad Lietuvos vy- •
.HausybeiĮjam atstotų doku • ’ •
ineidų,* uecimiciU# lietuvių 
lenkų incidentą prie admini
stracijos linijos, nuorašai 
yra įteikti Tayybos pirito 
ninku! ir pranešėjui lietuvių 
lenkų klausimais. Laiške 
taip pat pnžymiina, kad tų 
dokumentų kopijos yra įtei
ktos lenkų vyf ihtisyM. ‘

UVYKO ATOSTOGŲ ANGLŲ 
ATSTOVAS LIETUVAI,

Anglų atstovas Lietuva5 
p. KnatcĮibull-Hugesrin šio 
dus Gtrnomifc* išvyko 'ttiins 
balaitėms į Angliją. Jo‘ne-' 
buvimo metu jį pavaduos p. 
(1 A.Scott :

Kaunas.
das” rašo, kad Lietuvos- val
stybinėj tarnyboje yra ir 
‘negrų. Štai, tolimoj Pietų 
.Afrikoj, Lietuvos konsulato 
Oipe • Town mieste tarnas 
yra negras, John Harrison.

Ši jo pavarde yra angliš
ka. . Tikroji tariau Jono 
Harrisono pavardė, jo kai
liu yra Sokotoko. Kitas taip 
pat einą tamoipeireigas Lie-

IttlAVt KMVmMO 
ATBTOV4

Spaudos Žiniomis, ViL šte Imivo didelė audrą su lie- 
ninus komunistai išdavė po- tumi. Stiprus vėjai daugely 
lieijai atvykusį į ten komin- 
temo atstovų, kuriam buvo 
pavesta padaryti reviziją 
vietos komunistų partijoj. 
Mat, Vilniaus kommistąi iš 
koniintenm buvo gavo pro. 
pagundai stambių pinigų ir 
tnofl pinigus Eikvojo. Ateį- 
škaitymiii buvo patiekti pa-.) 
dirbti dokumentai. Vilniaus 
komunistų organizacija, bi
jodama atsakomybės, atvy
kusį iš kominterno revizorių 
ir išdavė.

muro eiMKtę.
Vilniaus spauda piauešas 

kad neva dėl dažnai pasi
kartojančių Viiuraus krašto 
kaimuose susišaudymų, šito 
badymą ir kita, oktijiantų 
įsakymų policija dabar daro 
kratas visuose kaimuose ieš
kodama ginklų. Policijos 
pranešimu,, jau surasta 17 
šautuvii ir daugį ^evoįverių.

ttims yra džiaugsmo vaL 
doTM.—Kniest Malta

kw«qe
Atitolto* CMraaii* Miatertja

Limųraisstos' Ligos fe ksty 
nuo ją išsisaugoti! Psraiv 
oegyvoji gimtai tota VI&- 
duo, oras. Parai! J. Bsroasa-JMs.

MtiM (Poraut). ParaH M.
Gustaitte ....... .„■..„..~,_m..1gęt

M«ja Skaltgurai lųn- 
(Dalis II). Su parūkstate—Tls.

TIraioitai Lranuu Vert!
Kum. P. Sauruteitia . . . . |!s 

Vaiką Knygd! — su pa- 
randais •-■ ... , . / teta

Mano burtui Didžtojsj 
Ka< IMS ir im m. Para 
|i Kun. J. F. Jonaitis (K*- 
palfonas) - ■ .. . ,?. ,-. ’

PamaMą VadovilŠs, Starijta 
Draugas Verksmai. Sudari te 
įleido Kun. J. KoneeriČius.^lOe. *

Motorysti*Merasriteayb!.  J. 
Lesauaus. Šy. Kas. D-jos iri 
dinyij Kauna --------

Eunktaustata Laikais. Parai!
A. Itaeavteius:

ftrantes GabrtaHra. libido 
Tirai- Alfonsas Maria C. P._2fta

Religijos Mokymo Ntetodi- 
ka. Šutais! K* J. Skruėdys—tita

Ltitekite MąŽntiata* Ateiti
Prie MaUft. Šutais! KuPra- 
n«a ... ;f ■' ....r ■ ...y.. ■_ . 'dta

Mtata DatataL Parai! K*- 
«ys, pjnds   50a.

Angsrarao jhkriko*—ra pa- 
rikstetiai*1 ..30a.
kndziutaitta ____ ____  50a.

maldakmtgm

!»«>.; Ad*«p4)PR<3.« k IMI 
Maža* ManjM Aribte Alto* 

rito—juodais virfellai*—- Wc
• ■ ■ • >

Kataliku MnyBA ta ©•- 
atakMfttaMU. — ParaH kum Tmmm EUtaritai -.......... 50a.

AjtaKriyrth MUM Etato- 
tau, — Verti Kuo. p. Saura- 
'Mitta - ' . , ■ I ■ ’r / ■ , ■ '■

XklX Tarptautini* Badta- 
rirtinta EtagtM**. Parai! 
kun. Pr. BuM M L ___ l.W

MfiriBdai Ufctanyj*. Juokin
ga* aprašymai keliem* į Pa
tyliu ir atgal Mikalojau* ir 
Glapirok Ivanovų.,. slignld! 
Ma<nus Parvalkktki______ AQ

KtftoM Aptink Paaanų par 
S0 d jenų—-Apie vbas darybai 
ba galo įdomtte nuoliktai ka* 
Ikm* per įvairina kraftua. 
Parai! Jutimi Varna. Vartimaa, 
J. BaHikonio^-^.. . ^ ., , , • $],Ū0
Ėraautini* Damokratjtai Ps- 

grindai. Para* Uosta -W
GagaŽte Mi»o Kum P. 

žadeikia. Kaina —   —50a.;
Arttauti&aa Utatavinyn«*^_25a.
Vaiką DarbymaSul - fiin- 

kinllia kalboa ąiakahti...... ...50a.
PttafakMialikai vieno 

vaikatia. Vert! 8. B*kanakta l5e.
BoiiavtanM ~*Kaa tel yta <* 

boHfovimaą ir ja vykdyaaaa 
Rusi joj ...... ,-...l!a.

tridiaą Vainikaa—Savyb* 
vakariltari* ta gaguiinfana «u 
gaidom m. Sutahrt Matas Gri- 
•onia ... ..... ...,./... . ........-50e.

Laimi — (poima). Parai!
Vaitkus ..... ...... . .... ,.,,501.

Atanrgtei ra Ugnim*. Vert!
i! lenkiiko kun. K. Š..,.. .10e

M&*ąTikijimM--»aiškini- 
maa pagrindą mtaą. tikėjimo. 
Vert! Jonan M Sirvintea-—~50a.

Lietuvon trakiai. — Išleido 
J fietkevtafaa ta B-v«, Kan
us .. ............  •• ša*

Aatf* ta KalHk: Dtklama- 
eijea, Mouolgal ir Dialogai. 
Parai! Juosaa V Kova* r__ 30c.

Graudfia Verksmai. — Ver
te Vysk. A. Baranauskasu___10e;

Enchartatiikta BtataUM-~3u- 
lietuvino Kun. P. JuŠkaitie^lSe

Kristina Kryžius: Etadjas, 
Graudds Verksmai, Maldos Ge* 
guŽ*, Birželio ir Spalių tal- 
Mstams. Išleido kun. K. A. Va

lys- —_______________2ie
Dangaus Karatitn!. Su

rinko Kun. M Gavalevižioa; 
be Apdarų 75 aentaš, *n ap
darais '    __ ....i.į.,..tI.OO

Soctaksmas ir KriHČtaybi.
į*rof. ___ l°*

tanagra te'Gyvastys. Pars-
« kun. P. Buiya -_______30e.

tydaa Ltetovojs. Parai! 8.
Kaimietis_____ ___________ lOe.

Kaktos GatyM. Istoriika* 
plėtinys IV-te timtmatie krik 
ktitionybta. Ltatavhį kalbasi 
UguM! F. B,___ ___

Btes

su viršum atstovi!. Į centro

ka*

Vaitai BUM: data Ui 1)

I

VALSTIEČIŲ LIAUDININKU 
SUVAtlAVIMAE.

Spaliu 18 d. Kaune buvo

Lgų?. šitas Liefuy^ji “raitety- 
1x\s tarnautojas” vadinasi 
James Kalkins.

Tta • « < * - ParritaoAi Vi»«r
•Tfcttii twt INKA1O

yiiAi-urvvvjM, 
qrti kartu bu kitais

rotos šitai jmrriklti 
pridėtamoj p*dtty.

—W»
♦ •HM

PA1N-EXPELLER*^
Itaaažaol& Mvojnuakalua tu Jue. V . ' '****-,

DhrsnckM* pergalimų Aitrindami ra Juomi sau kratinę.
“V° ***

raitotai* h .. -LW

l itu# KHt ŲCf iERDg
;; Nuga ibtie tanus kritai ana Hn pe
ni, toris sMUpaina tomu, run—ntw 
Ir gystMlnaumtat «wre Jr WW* 
«t ttek <itwni«* * iret!fWW

f ASklP*- BPAUIMNI pAKBU* 
BAIMMOI

^A*BIWIMKAB”

“Tu Eli Pavaromas,, 
•<■■ Iš Darbo! v 
Sufania dubtataku pHžbirabojasr M 
dtrbinSkaM/ ”

1 ririinto^
sinagoga, kurioje buvo su
krautos senos brangios kny
gos. Nuostoliai labai dideli.

.i ,..., ,-., <_„• .......

VtL KUBAUDt KUN.

Tik Vienas Doleris!

itfamtil
PAIUKO 8tapw A|W&>.Ji* 

išvykęi į Aaterik* ktori šratai 
ęrte! dMijl kart, brt ja gytoriata 
vietg airi Urtrara. Jk'ųtoM M 
Darbinu ratetaw Scriiraą kto- 
*w,Laukfawte pernjiM Jh» >at» 
arba ka« *pte jį tinapraraitota

DIDELIS GAISEAS RASEI
NIUOSE.

• Raseinių mieste, Ugnla 
Įgesių g. 2-1 nr.s sudegė ’Ed-
* -ardo Radaviciaus medinis 
J gyvenamas namas, tvartas,

malkinė, daržinė, nekultų 
javų 30 vežimų, šieno 20 ve- 
žinių ir malkų 1.5 sieksniu. 
Nuostolių padaryta 1.8,200 
litų.

Spalių 1*7 d. Kauno I nuo
vados teisėjas p. Jodelis na*

į. grinėjo kum K. Rankelės 
bylą už pamokslą, kuriamo1

L tam tikri prganai įžiūrėję valstiečių liaudininkų s^gos 
ijgitaėiją* Liudininkais byloj suvažiavimas. Dalyvavo 200 
stojo keli žinomi žmonės, su viršum atstovų. 1 centro 

f Pats kum Rankelė į bylą ne-1 komitetą išrinkta 15 asme* 
, stojo ir taip pat neatsiuntė nų.

Įbiaagi—toto
AE TUMI LABAI. GRAŽIU KMYOų 

LIETUVOS ALBUMAS 
436 pratapią dKrara 

TiktoĄlM
Kiekvienas puslapis labai 

‘ gražiu paveikslu papuošta*.
Kiekvienas lietuvi privalėtų 
įsigyti Wg|» Albumą 
pataliųntaatvajtdiuriiųiy- 

' mesnių Žmonių'dirbusią Lie
tuvos nepriklausomybei at* 
gauti* Jo knina Ūivo $4.00. 
Dabar gausi tik 1A dolerį.

Hrikateiikll *

“DARBINIBtaO”
M»W.»0A»WAT K.MUĮOV.^AM.

**»■

Ukmergėj nagrinėjo vie
tos Šv. .Kazimiero knygyno 
vedėjos p. Teklės Zava^lskai- 
tes bylą. Pas ją kratos metų 
buvo rastą. ntsišaukinių 
“Katalikiškoji visuomenė/’ 
Nors ji kalta neprisipažino, 
tačiau teismas ją už tų atsi
šaukimų platinimą, kaip už 
nelegalią literatūrą* nubaudė 
600 litų arlta 1 mėn. ir 10 d* 
arešto. Dabar ji laikoma po
licijos priežiūroj.

Spauda rašo, kad vidaus 
reikalų ministerijos paredy- 
mu Kretingos inž. B. Buce 
virius darės Palangos jūroa 
tilto planą, pagal kurį tiltas 
bus iš pagrindų peiremon- 
tnotas ir susilauks visą seilės 
paviljonų, kūnuose vasaro
tojų Įiatogumųi bus įrengtos 
atitinkamos pasilinksmini
mo Ištaigos. Tais patogumais 
galės džiaugtis jau nuo atei
nančios vasaros.

kriktaMM. 1M retas ftma*T\ms psr 
trihtat mik# jt* pa "“““ --------
Ir ir

Ir at * ' 
aiskits testa !

un. Vfeao veikusio juokai Su- 
HeturiniG Vaidevutid___■.- Mto

K*fritytoj«r-ek*turią raik* 
•ią drama. Parai! kun. Pr. M. 
’uraa. Kaina^------ —.— ------ 3Ai

Gitiuktagu Vyra*—S aktų 
komedija; parara S. 
da* -   ————-JMta ■

Elgetų Gadnuna*, 3-ją nite*
•uą komedija. Parai! Seirijų 

; toarira* . • , . t!*. .
'M Š to ’ Ėra ETtMtto'taŲMn JUUMIwMr®

Baliai — komadijoa po 1 ak 
ių ParaH Seiriją Jnocuka*—3Sa>

Entega* —Drama 4-rią *k- 
ą. Virti Akelaitis . titi

Irama*—34ia dali* dramo*
Gims Tauto*'Genijų*." Pa- 

a£& Kun. L. Vaieekaraka*—ltoa»OGaB»3EEU9HaagESD»^»E

PASIRINKI SAU GERIAUSIĄ 
DRAHGį

Geraų laikraštis yrą kiekvieno žmogaus geriau- 
| sias ir tikriausias draugas;

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
yiNKASf> vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo.
“DARBlRlKKASn išeiną du kartu kiekvieną 

aavaittH-aMtodieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
L ai naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 

pasiBkaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių jtiokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
LietuvoSfir Vilniaus krašto.

“Jtaritoinkas” metams...»- ..........-4.00
t ptiriįeėiui .$2.00

. Jeiimtį tik vieną kartą į ravaitę... .^.00 
MU tmi*YTi EAV0 enūvtto

1MMA;.#,00 
PMiHiui.|ajo 

AVAUDA TAA DinžIAUEIA PAgAUI^Y GALIM, TAD 
7. , ... . IBHAUDOKmjA

tktą, 5 pav. Vert! J. lt flfeu 
>tatai .m,....„>,.,.1.301
Visi Gtai-3-ją veiksmą rais

telis ? psrata F. V« Ms * 
.Paritotyb .irtai: nittaimsjt ‘ 

tankiu! ! aktą drama. 
Vert! Jonas Tarvydas__ ___ Kta

Išganyme A
Uljtates te ant to» * ,
a!e Jtaaua ne. Vaidtoš- 
ne* su gaidomis ., .r.,-__7*0,

Dramos;1) Germanas t). 
iAhtota-6 aktą; 3> Ltarito 
MebOktaa ««- 4 aktį: pėraM 
k Tarvydas—____________CBa.

Knarkta Panara—Komedi
ja 1-mt akta Parai! GktoUto Hta

Valkų Teeitai; dalis Ii 1) 
Pagalvok kg darai; t) Jako

^Darbininko” adminiBtrarija, noh^ma prjįpktmtl 
turimas knyiw> akclUa didelį ntipiginimą’—imniduoda 
knyg** už putę kahm Kas ntaiųs ta* gaus knygų 
už |10,ūQ vertta. Pinigui tol Wt pmiunžtianu tu tdtak 
kymu. Nurašykite, kokių knygų norite.

Bu uitakymnis pmšonu* neHivMuoti, w parduodamųjų 
knygų Mtfius npruWiuotns.

Keu?miHkit<>-vimw knygos puriau nupigintos, bet «| 
ulaakymu turi teiti pnaiųatajamt |&00.



T1METORKCOUP

LIETUVYBĖS KLAUSIMUMtefcjr—Oar honeymoMi trip la ga
ls* ta braak ma, I f«art

W12«—I tetelte’t worry artr Įtart, 
daar—yofl protably won’t hava to take 
aoatter for at laaat threa or four 
JW«r
I ALWAYS AT HOME

Vka-Ptraaln deni,
r 402 K. Mi M, k Mm 
Cta. ■■•L SjiJtikalBhlU

mniTo HMM It POVILO 
teieiiMAtte*

teTtedl mitai
te tetsteaMNiMte teKteaMMteauite^MeMb UNTUYOi DpKMIMV 

i to globa '
CirMlalnte T<

■ i : <1 .LiiliiiihiiiĮjiKiiiiiiei f!

DRAUGIJŲ. VALDYBŲ 
ADRESAI

'te, Atette.
Tto^teiteA

S TIlOMM 1 
tie. RaMMI 

27 Tunte I 
I Įrita l»F>« ««.

07 G Sueitį. 
Tvarteteria —

14 Vtntea

. Mmb»

RtĮ teMU
Bte te tettel' •

1 .i!iiiiąe-1w

•y. kaukimo x k. dkjoa i
VALDYBOS ADRB8AI 1

Plnatahikte — X Grutapteaą 1
24 PrMoott Su ItauMlto. Maat J

VlteFimtatakM - X Martellteta J 
140 Bavran Stų te. Bortte. Mate V 

Prte RaMtatatea — V. l*a»tatetate ]
UI MtateK SU So. Baatte, Mate I

F1A BaMtatatea «- M. takia, V
284 B Klath it. te. Itartte, Mtea. |

IMiiitakaa ** V. Balatta ]
MH Martar SU te. Btetat, Mate j 

'' Tai. teState 044T4V.
Ifartaka — X telkta ■

7 WlnfkM SU te. Įtartim, Mum.
Dravclta laiko atarinklmtui k*a Mrtra i 

maMtaą ktokvtata aatetan Pangfe j 
Jog mI4& 442 B. teiaatk Rt, tave j

*Dont yoo thlnk women'a placa ta 
ta tbe komei”

“VVelI—yea Bot wemen are rlgkt 
at home anywhere novr.”

<1

VERY ŪKELY

FatW Blrd—He lanl vary talght 
bat be’a avvfully strocg and aata a lot 

Frietid—Oh, vreil, pertepa te’H grcw 
•P ta te a imt eaUift atsieta 14 *, 
^HAS IT COMB TO THB?

Rašo Juozas F. 
Tamošaitis.

Pradžiai šio gražaus dar* 
ko, mes cia-gimę vadai pa- 
duodam Šį sumanymą, bū
tent, reikia suorganizuoti 
bendrą kooperatyvų organi
zaciją iš ateivių ii* čia-gimu- 
sių. Šios organizacijos tiks
las būtų tinkamas jierdavi-’ 
mas ir tolimesnis užlaiky
mas lietuvybės čionai Ame
rikoje. Abi grupės tun‘tų 
šioje organizacijoje vienytis 
ir bendradarbiauti lietuvy
bės labui. Tai būtų tiltas lie
tuvybei. Reiktų apkalbet ko
kioje prasmėje lietuvybe tu 
ri būti suprantama ir kokio
je formoje perduodama ir 
užlaikoma, kokia lietuvvlie 7 * • • i

(Tąna. tn “Darb-ko” SI nr.) ’ .

vybe ? Gal lietuvv’bė yra te 
nai <lirbtina, tai yra prieitai 
kančiojif toki, kurią imtys biant lietuvybė ferp mOsėia- jdnpbm^trimk^^ 

gimusių prūdeina šį pat 
klausimų dažnai rišti ir ne
įtikinančiai tekinėti savo 
vienminčiams. Mes negalime" 
jiems duoti tikrojo aiškini
mo, nes patys neturime pil
no supratimo apie -lietuvy
bės tikrąją definiciją ir pri- 
taikaneią formą. Tegu šis 
tad būna mūsų pirmutinis 
ženklas bendrojo bendra- 
darbiavimo tarp ateivių ir 
mus pačių, tegutinkamaš at
sakymas į šį klausimą būną 
ateivių pirmutbis mazgas 
arba žingsnis realizavimui

šaka—brandi 
šerdis-r-pith, heart of tree 
šaknie—root
žieve—bark

♦ ' '■ ......
.TŲ VARTOJIMAI 

SAKINYJE-.

Vovere įlindai drevę.
Budens metu: lapai krinta 

nuo medžiu.
Skaityk tinta1 ir žinosi, 

kiek metų ąžuolas sulauk?.
Iš galingo miško liko tik 

nuogi stuobriai.
V?jas daug šakų nulauži.
Medžio šerdis supuro.
Savo šaknimis medis gau

na sau maisto.

*•00 you ever ride tarebaek?
*Why, certaJDly r*
"Aren’t yon afrald yoa’H catch coM.

MIm Go<1 i va V*

įvairių politiškų sąlygų, 
prie svetimu kultūrinių a)> 
linkybių ir prie kinmyninin 
propagandų. Rodos, rusai, 
lenkai, vokiečiai, prancūzai, 
švedai ir kiti veikią ir šiek- 
tiek keičia ir nudažo daliai* 
tinę Lietuvoje lietuvybę. 
Tad kokia ištiknipj turi bū
ti Vytauto laikuose, ta akty- 
viška, sintetiška arba vieni
janti lictuvyljė. Gal lietuvj - 
hė yra pritaikoma geogra
fiškais, soeiologiškais ir evo- 
liucijiniais atžvilgiais. Ot šis 
būtų šios organizacijos pir-u. J .. i
miltinis ir tikrasis itždavi- ^,os ^aiP naudingos, retką- 
nys, kaip išaiškinti IfetnvyhtJ1.^08 « !»**** P^o- 

mums čia-giniiisirtns reiktu ir kokioje formoje ir būdais1‘'suos oTganizaajos. es jus 
priimti ir kaip ją suprast L! ja perduoti mums čia*augu- J l«ūU»iamej-~ o JUs mums at- Į Vienų medžių žievė šiurk- 
nes lietuvybe mūs ateivių ir ’ ** i -i- i
mūs čia-gimiisių gal nėra ti
kroji lietuvybe. Ateivių lie
tuvybe yra, rodos, rusų-sla- 
viška lietuvybė, o čia girnų- 
ių nisiĮ-slaviška-anglo-sak- 
soniika lietuvybė. Bendrai 
kalbant, mūsų visų amori-

rtmiittt*n>. BMe. — 
teomte.

UdiRlnM U,
342 Wtet PL, M M

Tratedari pte MŪ
įsuodiRtaKta

b, Mm

itMtea.

te, Mirt* 
laiko kM 

Ite Iptetele, 
lyUMj *v».

te»i*9 ■»Vtea«te,^T .^rr
T JO vat vatetei 
talate

Vlaaia draaslH fMkalala kraipkiua 
paa prtrtnkola 

«y.jONoiv.ix.MMxrarM 1 
dj«o» valdyba J

Pirmininkai — M. Mate i
’ M lit Ida M, Dorcbaatar, Mate j 

TaMptete Cobimbla MH 1 
TiM-PirmltiIiftea -J. PatniMfcM J

24 Thoaaaa Faric, te Boatoa.Mate | 
Prot RaMlnlnkM — X GUnmrHa 1

S Ttamaa Pirk, te Bonton, Mate ‘2 
Pfu. Raitininkai —■ M. telkia 5

ase B. Hlnth SU Ro. Boaton, Mate 1 
JMInlnkaa — A. Nandillnaa 4

•86 X. Broadarsy, So. Boaton, Mate a 
Mattelte X teikia I

? Wlntie!d SU So. Boaton. Mate 1 
BteteUa laiko melriDklmna kaa traila j 

nodUdleal kiekvieno teteealo, 2 nt 1 
po piety, Paraki tai aaldl, 4W M Ttk 1 
SU te, Boeton, Mate J

ATSIŲSTOS PAMINĖTI UOGOS.

AS uorįu žodį

Pal. kun. Jono Bosko. 
Lietuvių Saleziečių leidinys. 
1931. Mažas dvasios vadovė
lis jaunuomenei ir suaugu
siems.

Tai mažutė, 108 puslapių, 
knygutė, Lietuvoje atspaus 
dinta. Ją yra parašęs garsu
sis vargšų globėjas palai- 
mintas kun. Jonas Rosko. Į 
lietuvių kalbą ją išvertė vie
nuoliai saleziečiai. Knygute 
išleista labai grašiai, paveik
sluota. Kalba graži ir su
prantama.

Kiekvienas jaunuolis ar 
suaugęs žmogus, norįs su
prasti gyvenimo tikrą pras
mę, ras toje knygutėje daug 
maisto jo dvasios gyvenimui

Knygute labai pigi. Tik 
dešimtukas. Reikalaukite 
jos iš Lietuvos katalikų kny
gynų.

Eikime Pankui Jį!
Henrikas Senkevičius. Ver-

Lietuvos Istorija. 1 
Doc. Pr. Penkauskas. Šv. 1 

Kazimiero Draugijos leidi- .1 
nys. Kaunas, 1931 m. Kaina I 
3 litai. *' 3

Ši knyga skiriamu jau- 1 
niems moksleiviams. Jo 'M 
pradžioje docentas Pen- j 
kauskas aiškina, kad tik Lic- i 
tuvos istorija gali mūsų vai- 1 
kucius, jaunimą irvisuome- 1 
nę tautiškai-lietuviškai iš-.' ! 
EklėtiT Knygos autorius m- ’ 

, kad “Lietuvos istorija J 
žadiną ir stiprina vaikučiui 1 
se, jaunime ir visuomenėje 1 
gilų savo tėvynės meilės 4 
jausmą,” nes istorija aiškiai i 
rodo, kad lietuvių tauta yra 1 
sena, 2) kad lietuvių tauta j 
yra galinga, 3) kad lietuvių 7 
tauta visada pasižymėjo di- j 
dėlių religingumu, 4) kad i 
lietuvių tauta yra turėjusi 1 
didelių savo valstybininkų -i 
vyrų, 5) kad ji yra labai J 
daug kentėjusi, 6) kad lietu
viai ištisus šimtmečius iŠlai- ; 
kė nepriklausomybės dvasią 

o^uiKas^enKovicius. wer-.T 7) kad (lietu;iai 8llklW 
te S.Zareckas. ^aun^ bepriklausomą Lietuvą vi- 

Šią knygutę paraše žymu-j sai iš nieko. .
sis. rašytojas' Henrikas Šen- Taigi istorijos reikšmė 
kevičitis, parašęs daug kitų yra didelė. O gerb. Penkau- ’ 
įdomių knygų. Ją išleido Šv. mko parašyta “Lietuvos Im- 
Kazimiero Draugija.

Knygutė turi 104 pusla
pius ir padalinta į dalis: 
Angelas. Panyklos vargoni
ninkas ir'Lūkiu tenebris 
lucet

Pasiskaitymai labai gra
žūs, turiningi, įdomūs, gyvi. 
Knygutės kaina nepažymė
ta.

siems. Mes čin-auge pakelėm’ T«*i b«» Jau pirmu-
Si klausima. M esnme susi- "ns 6endrad^mvimas( ,r 
domavę hm dalvktt; taipfiii tlkm.s'-enkl“1 hnk^ 
esame susimai^, nesupran-’ 
tnm lietuvybe taip, kaip irp?
Hkrai yra dtbit turėtų būti ir!^ 5? Rctuyyoei
kokia mums tiktu geriausiai į"1**
Priimti: ar mūsų ateiviu lie-PiJ’ kwn btta tikrasis meni- 

kiečių, (ateivių ir čia-ghnu Jtuvybę, ar dabartinės Lietu j visokeriopas centras 
šių) lietuvybė yra asiiniliuo- j vos, ar Vytauto laikų lietu-, a*5e«IlI * 
jauti arba aktcvo-pasyviškirvybę, ar tokią lietuvybę, ko-J Pnišome pasiūlyti savo 
lietuvybe. Tad kur tikroji |kią mes savo silpnu protu nuomonę apiFfkfe oiganiza- 
lirtuvybė? Gal Lietuvoje, ^suprantam ir mėginame nri-, ei jos reikalus, jos dėsnius ir 
Mūms čia-augusiems reiks taikinti prie savo gyvenimo praktiško veikimo arba vyk- 
vykti tiesiog į Lietuvą eks- ir anlinkvhių. Tad, gerbia-ydinimo punktus. Mes čia-au- 
iiirsijn būdais ir tenai pasi- mieji lietuviai ateiviai, mel- gę norime jau- orientuotis 

' lietuvybės- klausimais ir jau 
atėjo Įnikite tais dalykais 
įdomautis Esame gan su
brendę ir prisirengę koope
ruoti. Todėl šis rašinys tegu 
būna vienas iš pirmutinių 
ženklų lietuvybės susidome 
jimu ir sykiu pakvietimu į 
bendrą tautišką darbą. Atei
viai, .ar jūs su mumis, ar 
prieš mus! Atsakykite! Vie
naip ar kitaip atsiliepkite.

X F. Tain olta it ig.

semti tikrosios lietuvybės iridžiam mums paaiškinti ir 
atsivežti čionais jos dvasios! nudėti nustatyti mūsų tikrą 
ir ją Įjaseti čionai, auginti ir. ii žvilgsnį i lietuvybę, kokio 
daboti tol, kol išduos tinka- Į je prasmėje ir formoje mes 
mų rezultatų ? Bet ar Lietu-j turime ją suprasti ir priim
toje dabar yra tikroji lietu-,ti, nes mums, vadams, skel-

MAN’S PART

JONO KMITO EILES
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. **Darbininkui*’ prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Krintąs vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas. Jo eil^s pilnos patriotiškų jausmų.

Siųsk užsakjTn^ į

“DlRBUriiKV*
MS Wetl Bro*dwiy 8omh Bteton, Mus.

šti, o kitų švelni.
Kazys Adim.

AR GIRDĖJAI, KADA 
nors lonms:

dreve—hollov (in a tree)
lapas—leaf 
medis—tree < 
rindė—ring(in the tnink)

KUR JUMS. VAMTUŲ 
MūmDKMTAI PALAIDOTI.

.Jurgis Washington —- Mt. 
Vemon, Va., Jonas Adams 
—Quincy, Mas&, James Jef- 
ferson Monticello, Va., 
Jokūbas M adison— Mont- 
pelier, Va., Jokūbas Monroe 
—-Richmond, Va., Jonas J. 
Adams—Hermintage, Nash- 
ville, Tenn., M. Vau Buren 
—Kinderhood, N. Y., W. H. 
Harrison — North Bend, O., 
Jonas Tylėt — Richmond, 
Va., Jokūbas K. Polk — 
Nashvįlle, Tėnn., Zakarijus 
Taylor — Springfield, Ky. 
Miilard Dillmorė —Buffalo,
N. Y., Franklinas Pietce, 
—Concord, X. H., Jokubar 
Buchanan — Lancaster, Pa., 
Abraomas Lincoln—Spting- 
field, III., Ulysses S. Granf 
—New York, N. Y., Ruther- 
ford B. Hayės — Freemont,
O. , Jokūbas A. Garfield — 
Cleveland, G., Chestėr A, 
Arthur — Albany, .K. Y., 
Benjamin Harrison—India- 
napolis, Ind., Vilius MeKin- 
ley*— Canton, Ohio, G. Cfe* 
velaiid — Jersey City, N. J.

Surinko t
JadvygaR*in&.

NorthBend, O.,

Taigi istorijos reikšme 
yra didele. 0 gerb. Penkau- #

R 

torija” tikrai parodo lietu
vių tautos gyvą ir vaizdžia 
istoriją.

Linkėtina, kad šis vadovė
lis rastų sau vietos ir Ameri 
kos lietuvių jaunimo knyg)' 
nėliuose. Tėvelių pareiga Ni
tų nupirkti šių gražią kny- ; 
giltų savo vaikams. Jqp kai
na vos tik 30 centų.
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Lietuvos Laisvas 
Boną Pardavimo

■ 1 Rašant Situos žodžius, ut-so. Jie turi turėti gana pa-

E rijoj darosi vh'kritmgesnėJ.Ajiti’ą vertus, Kinija dabar 
E nes prasidėjo nauji mūšiai! blogoj ekmiominej ir politi- 
E tarp kinų ir japonų. Pirmas!nėj padėty. Sudraskyta bu 
E. susirėmimas įvyko apie pus- vusiojo naminio karo suirn- 
K ąntromenesioatgal, kuomet te, kankinama potvyniais ir 
E japonų kariuomene buvo už- badu, ji vienok smarkiai sta- 
R Čmusi Mandžurijos sostine 
E Mukdeną. Po gan smarkaus 
E susirėmimo kiniečiai pasi- 
E trauke, palikdami japonų 
E rankose Mukdeną su geroka 
E Mandžurijos dalimi. Nevie- 
fc ; na pusč nenorėjo’ pasiimti 
E atsakomy'lies už to susikirti 
■F > mo priežastį. Japonai skun- 
E dėsi.- kad kiniečiai sušaudė 
1. ji^karininką. Kiniečiai teisi- 
m ūpą* kad tai buvo teisinga, 
S’ n$s tas karininkas buvęs šni- 
E Jfia Be to. Japonų orlaiviai 
E nfembardavę geležinkelio til- 
E ę? Kiniečiai įnešė skunda 
E Tautų Sąjungai, kuri iš> 
E kpbende dalyką jų naudai ir 
E MP°nams pitSitraukti E Jftihnidžiirijos’iki lapkričio 
E įįįt Bet Japonai nėpaklause 
E tetraukė vis daugiau kn- 
E iSSomenes į Maudžuri ją ne 
E w tai apsaugoti savo reika- 
E "S** uuo kiniečių netvarkos.
K Sulig paskutinių žinių Įvyko 
E* vėl smarkus susirėmimas, ir 
E šiuom kartu japonai užėmė 
£ keletą strategiškij pozicijų. 
K Taip dalrkams stovint, at- 
E rodo, kad Maiidžuri,j<>Į gali 
E Užsiliepsnoti tikro karo ug 
K lūs. Japonai gudrus. Jei jie 
E daro kokį žingsnį, tai pir- 
P miau gerti i jį apgalvoja ir 
B apsiskaita su savo pajėga 
E nūs. Šiuom kartu jie drąsiai 
E eina prie savo tikslo ir nei gai, jie veda ginkluotą pro 
E nepaiso Tautų Sąjungos Imi- rosiją.

tosi prieš galingą Japonų pa
jėgą. Iš čia išvada, kad ki
nams kas nors pasižadėjo 
padėti. Numatoma, kad ir 
sovietai turi savo reikalų 
Mandžurijoj ir nepakęs, kad 
japonai tą Kinijos dalį už
imtų. Nors nišų karo minis
teris Vorošiloiv tai užgjnči-

Lietuvon Pariuntiilyįfc žĮnimniu
dažnai gauna, paklausimų! čia, A***^1^ i* Lietuvon? 
Lietuvon Laiavrs Paakuta 
bonų tMirdavimo reikalu. 
Ypač norinčių parduoti Lie
tuvos Laisves Paskolos bo
nus asmenų skaičius Žyftdfti 
padidėjo šiuo simkiu nedar* 
be laiku.

Ryšy su šiais faklausi- 
maisį pranešama, kad einant 
Lietuvos Laisvės Paškoloa 
įstatymu, Lietuvos Laisvės 
Paskolos Tmirni yra išpirkti 
m tik mio 1935 m. liepos nu 
1 d. Ir kol šis įstatymas nėra 
pakeistas. Lietuvos Vyriau
sybė pati negali Lietuvos 
Laisves Paskolos bonų pirm 
nustatyto laiko išpirkti.

Tačiaus, Lietuvos Laisvės ^kiąkainą, kokiajranuro 
Paskolos bonai yrą* laisvai 
piudavinejami ir perkami žo« kursu. 
Kauno biržoje (stoek eX-

yra eil?
vatiniu Afe Mipiridnėja 
Lietuvos Ltbvfti Paskolos 
bonw Kartok kainorms 
šie bonai adįdririnejami čia, 
Amerikoje, -r PmintinybiS 
to nežino, notos jai toko ma
tyti kai-kurį svetimtaučių 
firmų kaimnslEta koriuos*

JmiĮ kaina įiavn nurodyta

Kaulio biržos viršpnnnnetos 
kainos,

Pasiuntinybei yra žinoma, 
kad žemiau nurodytos įstai
gos Kaune iri Lietuvos Lai
sves Paskolos bonus moka

dyta tos dienos Kauno bir-

ėliange). Kainos, arba, kaip 
sakoma, kursas, biržoje no 
kiekvieną dieną yra vieno
das : rioną dieną jis didesnis, 

na, bet yTa gandų, kad bolše-Į Įritą mažesnis. Tas kurso 
vikai sutraukė, gan stipriaimainymasis priklauso nuo 
armiją Mandžurijos |Uisio- to. ar tą dieną yra daugiau 
nin. Komisarai, tiesa, sako, 
kad jie nori taikos ir kad 
Japonija jų gera drauge, bet 
antra vertus, pareiškia, kad 
nepakęs Kinijos pasidalini
mo. Tai iriškia tą pati, kad 
juį puls japonus* jei jie no
rės pastoviai užimti Man- 
džuri ją.

Tuo būdu kaj*o šmėkla To
limuose Rytuose darosi vis 
aiškesne. Jei karas prasidė
tų Mandžurijoįe, tai jis gali 
užsiliepsnoti ir Europoj, nes 
liolšpvikų įsikišimas gali pa
liesti m* vien tik Mandžuri
jos reikalus.

Diplomatai mėgsta kalbėti 
apie taiką ir nusiginklavi
mą, bot ta jų kalba tai tik 
durnų debesys, po kurio 

•lĮU-iedanga eina karštligingas 
apsiginklavimas. Ir bolšovi- 

l l ai čia neatsilieka. Priešiu-

ar mažiau pasiūlymų par
duoti ir pirkti ir nuo cilūts 
kitokių priežadui.

Biržos mokamos kainos— 
jonus perkant ir parduo
dant 
dien Kauno dienraščiuose. 
Taip, pavyzdžiai, Kauno 
biržos* binletinis iš šių metų 
spalių mėnesio 2 d. parodo, 
kad tą dieną Kauno biržoje 
šimtadolerinių Lietuvos Lai
sves Paskolos bonų kursas 
(kaina) buvo sekanti: per
kant $85, o parduodant-— 
$95. Bet spalių 14 ir 15 dd. 
kursas jau buvo kitoks, bū
tent perkant —'$90. o par
duodant — $95.

yra skelbiamos kas-

TIKIBINE
akademija

Mo*m DykMT, pym«K atMu Mri* dirbu (Jhtrie, Xnm» Hu 
ghM, Jog. VfM AfcHčtattiojo teismo vyrinurio Ubijo blusų.

Lietuvos Pasiuntinybė, 
nesiimdama iŠ savo puses jo
kios formatas atsakomybes, 
gali vienok įmrodyti, kad že
miau nurodytos įstaigos yra 
įimtos įstaigos ir atatinka 
mai gali patenkinti tuos as
menis, kuine noretij ^Lietuvos 
Laisvės bonus parduoti.

Šių įstaigų’ vardai ir ad
resai yra sekanti:

1) Taupomoji Valstybes 
Valdytojui, Duone

laičio gatve 40, Kaunas, 
LithnaiiMu ;
’ 2) WtfW‘ Bankas 
Valdytojui, Kaimas, Litbiia- 
ma.

Asmens, dorintieji pni- 
diioti (ar pirkti) Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, gali 
Tn^iptis į atikščiau nurody
tas įstaigas '̂ Siunčiant bo
nus, reik juda siųsti regist
ruotu laišku,

LieturoK PitsiHidinybti 
Amerikai.

Kasa

Pareiškimo

NUOTRUPOS
PASPRINGO HAAGOS 

SPINDIMU.

Šiemet sueina 1500 meti), 
kai Mažojoj Azijoj Kfero 
mieste Bažnyčios susirinki
mas išleido dogmą, pagal 
kurią švenčiausioji Panelė 
Minija buvo pripažinta Die
vo, motina. šioms sukaktu
vėms paminėti šv. Mikalo* 
jaus parapijos salėj buvo 
surengta tikybinė akademi
ja-

Akademiją atidarė Šv. 
Mikalojaus parapijos klebo
nas kun. K. Čibiras, tminpai 
apibūdindamas minčių su
kaktuvių reikšmę Prof. 
kun. P. Kraujalis skaitė pa
skaitą apie Kiezesusirinki' 
mą. Prclegtiįfas plačiai pa
pasakojo apie tų laikų reli
ginį žmonių ūpą ir padarė 
Šiems laikams pamokinančių 
išvadų.

Akademija pabaigta pri- 
aikintat koncertine dalimi, 
uirioj dalyvavo kun. P. Bie- 
iauskas ir keli moksleiviai.

Dėl Šen. Borali pareiški-JThr Poles refuse to admit 
mų Piancūzijos premierui +,'“+ ~ 1 'e *
Lavai, kad Lenkijos korido
rius ir kitos pagrobtosios ’ 
žemes yra didžiausias pavo
jus Europos taikai, lenkai 
Jung. Valst ir Lenkijoj 
ruošė ir tcberuo&ia protesto 
mitingus rr prirašė labai 
daug sti-aipsnių, daugiausia 
gatviniu tonu, savo spaudo
je.

Ko. Bostono lenkų “Kur 
yer Codzienhy” pftrdšė įžan
ginį straipsnį ir Uždėjo Štai 
kokią antraštę: Psie Glosy 
nie Ida w Niebiosy” (šu
nies Balsas neeina į Dau
gų). Toliau iŠkolioję Šen. 
Bbrah ’4dūrnĮem^ <4Borab 
zirrcsze Byl smialy** ir ttr 
klausia-. ‘‘C^o wlaseiwie 
chce ton pan BoTahf* (Ką 
gi ypatingo mori tas ponas 
Borah l). Vadinasi Šen. Bo- 
rah užmynė lenkams ant j 
skaudamosios vietos. Jie it 
tos širšes ‘puolė Šen. Borah 
kandžioti. Bet tas nė kiek 
nepažemino Šen. Borah. Jis 
susilaukė daug sveikinimų, 
ir padėkų už pasakymą vie
šai teisybės.

Štai kokia padėka ir užuo* 
jautą Sėn. Borah pasiuntė 
New Vorko Lietuviai Legio
nieriai :
The Honorable 
William A. Borah, 
United States Senato, 
Vfashington, D. C.
Sir:

We hawe read in the 
press and admired your 
couiageous and truthful sta- 
teinant coneerning the pro
seni post-war Europoan si- 
tuation, and paęticulariy 
Witli rėference to tliteUf to 
stability of penco caiisod by 
Polnnd, inflatod beyong roiv 
son by laigė t erri torius settl- 
įsi by mm*Polish people, and 
by Imrburic IMisli opproše- 
sion of eonųnered uita pe- 
ople.

,We hawe also tamM of 
the great agitation eausod 
by your statoinmtū mnong 
Polish imhi-c-rattling natio- 
naliata who are uot rntisficd 
with the territorta ompied 
by Poland to this limo and 
oliject to nny revision of Po- 
lish frontiers orchange of 
regime over .occupied terri- 
tories aettlid by Litlma- 
nians, Germanu tatf®, lYlii- 
ti^hiMtaių Ukmininm*, 
Jewa and other imtionalitta

tbat more than a half of po- 
pulation of Pohmt is anta- 
gonistie to Polisli role, in 
spite of admissimi by tlieir 
Alinistcr of War thas 52^ 
of soldiei-s in huge Polisb 
army are of non-Polish 
stouk. The Poles now shovver 
abuses npon your name and 
upon other iairthinking A- 
merican peoples.

Sir, penint me to express 
in belmlf’of ex-serviąe men 
of United States Army and 
Navy of Litlmanian and 
Jevvish deseeut our greatest 
appit’eiation of your ėour- 
ageous defense of eąuitable 
jtisfiee and peace, and our 
smeen* sympathy vvitlr yon 
on ąccount of Pdish abušes. 
We share with you and vvith 
the majority of American 
jieople your opinion and witl 
always suppoit your poliev. 
Polisb outi’ages in occupied 
terriforios of Ukraino and 
Lithimnia alhne surpass any 
reported chielties of Bolshe- 
vism.and would justify dis- 
contimianee of iriations 
with Poland.

Sinceiely yours,
The Lithuanian Legion.

NEDARUS IR 
DARIHHNKAI.

Vienas turtuolis turėjo 
daug aukso, kurį jis laikė ai 
sargiai paslėpęs savo namų 
skiepe. Auksas buvo saugo
jamas, kad nei vagis nepa
vogtų, nei ugnis nėsmlegiu- 
tų. O to aukso buvo net trys 
bačkutes.

Turtuolis retkarčiais nuei
davo į sklejią pasidžiaugti 

auksii. Vieną dimrif, - 
atėjęs į skiepą, Jis paliko 
raktą duryse iš lauko puses. 
Tėjus į vidų, durys užsidaro 
ir turtuolis nebegalio išeiti. 
Ketvirtą dieną taniai atra
do Savo poną liadii numimv- 
sį, begulint! prie bačkučių 
aukso. Jeigu jis būtų turėjęs 
duonos, jis būtu galėjęs iš
likti gyvas. Auksas jam gy- 
vyljes neišgelbėjo.

Amerika ir Kanada pava
dintos aukso šalimis. Bet po 
didžiojo karo taip įsigalėjo 
nedarbas, kad nesurandamu 

1 jokių priemonių šiai neini- 
.Įniei prašalinti.

Minėtas turtuolis mirė dėl 
neatsargumo, palikdamas 
raktą duryse, o mums viskas 
atdara į laimę, lx»t negalim 
išeiti. Prieš mūsų akis įvai
riausi reginiai iš darbininkų 
gyveninio. Daugumoje—nu
siskundimai ir dejavimai.

Mano supnifiimu jei nuo 
Kolumbo laikų Amerikos 
miestai taip ĮN'rpildyti gy 
vcntųims. tai hera vienintef* 
išeitis — trauktis, iš miestu 
į mmpgyventas vietas, kuriu 
dar daug yra Kanadoje ir 
Amerikoj1*’ Yra neaprimv 
mų plotų miškai. Niūkso 
tuose plotuose kelmai ir Inu* 
kia, kad bus nors juo® iš- 
verstų. taikia apžėlusi že
mele, kad kas ateitų ir iš- 
dirbtų ją.

Taigi, aš esu įsitikinęs, 
kad reikm didelį įkaičiu 
darbininkų apgyvendinti ne- » 
apgyventum* plohmm\ nu
daryti jieirn imlankta fty** 
nhno sąlygos h* tai bus viena 
iš gerinusių priemmiiųnr* 
dmimi iKišnlihtb

F.
Kanada,

Fnuity iŠMUiajna upti ir iptatiH Mbd fiitenU

Vilniuje.

LLOYD GIORGK PASITRAUKžĮ™ei prašalinti.
R

Londonas, lapkričio'! —- 
Karo laiku buvęs Anglijos 
ministeris pirm. Lloyd Geot- 
ge atsisakė iš libendų parti
jos vado vietos. Į jo vietą 
partija išrinko Herboil Sa- 
inuel.

t

kričių 4.*—Anglijos niinirie-

L

ĮVStIMAS RUGMJO iUN.
Per rugsėju mėli. į'Hirūj

tų apsigyveno > 
gauna iš okupantų valdžios

. “Tiimitas" rašo, kad O-
Lietuvos lenkų LIETUVOS BVllIMAŠ IR

gos pasitenkino trumpą

E kapuotos
E spauda dėl Lietums Lenki- 
E jos susisiekimo per adminis-
E; tiaei jos ys pata- pną-įn & Lietuvos išvežta už
E S trumpą 93 niil 800 tūkst. litų, o įve-
E 1 ato agentūros n* labai^ o(j mik 100 tūks-:
E miglota mfonnaeijĮL Kazin mnčiųiitų. Tiio būdu ižreŽL 
£?:’ kaip oMpantai suimtų, 3m Ws mažesnis iri įveži- 
> bylą laimėtų taikai. Dabar nm o fl< nootftkat. litu J 
I lenkai pnilaimėjiimj prari*
jt 3°* Užspringo ir net apilai-
E žy ti nesugelm.

mą 2 mik OOOtūkst. litu.: 
Tvežinie padidėjo silkės, ka
ro medžiaga, cementas, vil
noniai audimai irki, o su
mažėjo trąšos, sėklos, gele
žis, įvairios mašinos, auto
mobilini ir kit

KTUr FRU1U LUTUVOJ

jau 150,580. V?iiau, 1878-89 
m. liętiriiųhųvo skaitoma li
gi 132,000. Šiandieninės vo
kiečių statistikos žinios sako, 
kad į pietus nuo Nemuno 
< be Klaipėdos kr.) lietuviu
kai baltavių yra 83,000. 
niurni (Hriuv. ir vokiškai) 
25,000, vadinau, dabar Prūsų 
Lietuvoje imtys vokiečiai 
priskaito 108,000 lietuvių^

GIMTINO MDOTAS PĄmB* 
MAODOMAID.

L TRi TRNSIJ4 Ui 
| untOinx| uatovoj.
I . . Ligi. 193(1 m. Kauno lon- 
f Jut gimnazijoje 'niokytojnvo 
P ‘Juzė Butkovičiiite. Kaune 
p Bntkevieiutė variusi mui- Pagal vokiškąją statistiką 
| dingą taiki jai darbą. Data 1831 m. lk‘tnviųz Priimtose y 
? # gauta žinių, kad Juzė Būt- biivo 125,000, Vmdkelhi 1848 8, Augti ja* W
P km ičinfe, kuri mm 1930 me- im rado lietuvių Primioao

ri» pirmininkas Mactannld, 
atvykęs į s^yo gimtini frtfea- 
tą,MiriimiM ypatingai gw 
Žalis priėmimo* Vinim dirb
tuvė* sustabdė dalbą , mo
kyklų vaikui buvo paleisti 
Darbininkai moterys ir vai
kai apsupo 
apibėrė j j | 
liald paaiti

automobilių 
nis* Mariki 
w jį gyvom 

tojam* panikė nimŠinlŽią 
kalbą.

.AngŲjos' naujai* pdrla- 
menta mtririnks š| antrn- 
dmų. Knmthm Jurgis im



' įĮt^įį^ial iš kelias 
po

mintimi
Raio M 4> NO RKV3U&

Valkininkui —; tąi senokas 
ir kadaise buvę& garaus miė* 
atelis. Ten buvo vienuolynas 
ir vienuolių Imžnyčia. Bet 
reisai iš vienuolyno -rūmų 
jiadare kareivines, iš bažny
čios — cerkvę; Vienuolyno 
žeme pave&ta [lopui, o miš
kas — valdžiai.

Miestely yra ir gana senu 
mūrine katalikų parapijos 
naujinamas, liet vis atrodo, 
bažnyčia. Miestelis nors ir 
kaip iš Kęstučio laikų. Jį 
puošia iš visų pusių miškai 
ir upe Merkys, kinio vanduo 
pusiau sumažėjęs, negu kad 
buvo seninu. Mnt, ponų šal
dymas sugeiiojo pavogti 
gamtos dovanas. Jie perkasė 
gražiųjų upę ir nuleido van
denį, kur jiems reikėjo. Mie
stelis yra dabar kaip ir sa
loje.

Prie pat miestelio į .Mer- 
• kį įteka Šolčes upė. Prie pat 

šių upių žiočių 1899 metais 
buvo pastatyta popierių fab
rikas ir arčiau miestelio - - 
lentpjūvė.

Pačiame miestelyje buvo 
dvi pradžios mokyklos, vals
čiaus raštinė ir ligoninė, 
įlenkti vadžia ligonines ne- 
atsteige, o vienuolynų irgi 
paliko kareivinėmis.

Už miestelio, per grąžiu
sias lankas sraunusis Mer
kys teka išsivingiavęs, kaip 
žaltys, o jo krantų statūs 
šlaitai, šen ten girtas puošia.

Žodžiu, vaizdai neapsako
mai gražūs, žavejančiai pa-!dvasia: arši neapykanta ir 
šakiški, poetiški. kivirčai sumažėjo, padidėjo

šiame, miestely 9 metus vienybė, pakilo nusmukęs te
gyveno ir kovojo žymus ra- pas i r štai eastonieciai pasi- 
Šytojas, lietuvybės kėlėjas 
a. a. kun. Silvestras Gim
žauskas.

“ŽIDINYS"
Prof. Dr. V. MykolftlčIoPutlnn redagtia 
jtmn* lite r* tu to*, mokslo, visuomenė 
Ir NkademlJkoJo gyvenimo H1twtruot«N 
m^neslnU žurnalas yra didžlausian, 
rimčiausias, plomlhualas Ir kiekviena* 
prasilavinusiam žmogui tinkamlaaalaa 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paakuMkl- 
te užsisakyti •‘žldlnj.”

“Židinio1” kaina Lietuvoje: enet 85 L, 
pusnį. 20 lt.: Amerikoje ašetams 14.50. 
pusmečiui $2.50.

Adr.r •‘židinys." Kaanmi. Lalsvfe Al

_S1 *■«»< m; į imi iW*Ml WiWitt

lumbo Vyčių rengiamo tg’ 
dio programoje. Mo
rai it ftadio praMeŠčjas i&d- 
icižkč, jog šltfainintnl^ turi 
‘U5erfect!Radio Voire,” Vo 
programom gauta daug pa- 
mikipitnų ir kompiimnitų 
telegramomis laižkais bei 
telefonu.

ryti pilnų Amerikoj 
advokatij sųrasų ir jį įt|Q| 
“Tietaiiiguino Drvm^|m 
Kauno, kūri kas 
tižių laimi naudingų 
vadinamų ^T<dsimti|s| W 
lendomis.” šiais 1S31 n 
tain ten tilpo AinerikdųW|

i jis toli nepilnos. , 3 
Todėl gerbiamieji advąkd| 

tai (hnvycrs) teikitės atetųm 
(i galimai ateičiau savo m&J 
resus, kad hūtų galima 
spėti pakliūti j 193$ ntehį 
•‘Teisininkų Kalepdortį/*

Nėra reikalo ir ųižkintV

iv. Kutaitro parapija Choru, Voroertar, Mua.. p. J. vaUovMijaat, lapkričio 19, It John’*
Hali, WiiUr M. ranfia “Mhurtral Bank*‘ ir tikins. Tai Inu Mpttrtftk Mrtiria parengsimu, itto vahdo 
pirmos eitis vidury, H kairia | dailių aidi klebonas kw. A.Tetndthę vug. J. tomaitis ir vikaras kun. J. 
Bakanas.

KAS GIRDĖTI . LIETU VOj 
KOLONIJOSE

EASTON.PA.
PAGĖRBB KCNIU4 

BRAUBELĮ. 
>>

Mūsų parapijonys pirma 
kartų surengė savo klebonui 
pagerbtuves, nors apie 15 
metų ši parapija gyvuoja. 
Po pustrečių metų darbavi- 
iiiosi šioje parapijoje da
bartinio mūsų parapijos kle
bono kiUK & Draugelio, atsi
mainė kolonijos lietuvių'

lietuvių istorijoje šių pirmi) 
pagerbtuvių, linkėjo ilgiau
siai darbuotis tarp šios kolo
nijos lietuvių,

Gale kalbėjo pate solemni* 
zantas. Savo kalboje, be dė
kingumo žodžių, 1 primine

ŽINUTĖS
VETUlitT, MIC1I

Spalių 25 d. 3:301«> pietų 
daktaras J. Baltai praSė •**! *«“» ?l'i“
... • . ... deham pasitikejmnu, kinų
kietai., pamlyt! jam salėja šios kolonijos
mujm įvest? elektros sviėssj. lit.tuv}llj) nepabant snnke 
Kadangi tuo laiku nieko ne
būdavo bažnyčioje, nei salė
je, tai klelmnas ir manėj kad

deliam pasitikėjimui, kurį

nybių< kuinas teko pergyven
ti eastoniečiains parapijo-

{niins linkėjo, kad Šis gražus Operete 
bus tinkamiausia visa apžnr (ppas> visus stiprinantis de
rėti ir pakritikuoti. ^uvyk^^įBg,un^ labiau visus- ar- 

•, - - tintų, stiprintų vienybę gai-
choras,• daugeliBpfjjiij.. nuolatinį Širdyse 

parapijonų ir net iM toliaus džiaugsmu JKipp p. A. Ra-

ta.., atsidaro durys, 
tele sale

Šv, Jurgio parapijos cho
ras smarkiai rengiasi šio se 
zona savo- pirmai didelei 
programai, kuri nyks Lietu
vių bendrovės svetainėj lap
kričio 15 d. Be choro dainų 
ir* solo, nariai žada visus pa- 
įuokinti savo komedijomis.

‘ “Be Moterų” bus 
kas tai naujo mūsų koloipjo
ję. Kiek girdėti, visi rengia
si į parengimų eiti.

Kglitt IMmuų 1‘drrfų.
■ ■ > - * •* ■ ♦

j a t vykusnj svečių. Pasigirdo {dzertčiaus pastatyti imu j i 
giiausiningi “ralio,” ^^‘p^irgonai savo gražia inelodi-

•11(! *”* Pydyti ^a”< ja gaivina jausmus bažnyčio- 
lai, užkandžiai ir gražios <U> padc^inelstis, patraiv
vanėlės.

ryžo pareikšti nuoširdaus 
dėkingumo savo vadui kum 
S. Draugeliui.

Artinantis spalių 28, mū
sų klebono varduvių dienai 
choro narių ir kilnesnių pa- 
i a pi jonų surnaty ta surengt i 
savo klclumui, jam nežinant, 
pagerbtuvių pokylį. Naujai 
atvykęs apsigyventi Eašto- 
nan Medicinos Daktaras J. 
Ballou pagelbėjo įvykinti 
sumanymų.

Sptdių 20 p, C'ižauskicne, 
akomimnuojant tnuz. J. C’i- 
žatiMkui, išpildė lietuvių kal
boj programų **Morth MW- 
ern Womeu Club” sureng- 
tam koncerte. Ant rvtojaiiH1’'™1 tokio gralio įdėjimu f.
dainininkė pakviesta i ‘•Wo-II'i‘,<iW'O8 teisininkij kabaloj 
meus Citv Club" pietums,1 d’1 gali bftti labai mnaifHj 
po kimi} aprodyta klubo,»w’1,.>.niis'J profe»ioh*tan* 
kambariai ir rtspažindinta'*'’0”® l->*rtiivos ŽfhrtJėnMH 
su žyiuesniomia svetimtautė-, ,a’; . .
mis veikvjomisj tatp'ję laivo' Šios progos AmarM
p-nia C. Hyde,. Civic Pridc Lietuvių Ekonon^^^ 
pirmininke ir Amerikoj pa
garsėjusi rašytoja publicis
tė p. A. M. Parker.

Spalių 28 d. pu pietų 
HCatholic Womens League.” 
puošniam Crystal Bal 
Itocųn p. Čižauskicnū išpildo 
dainų programų. Be karštų 
aplidisnientų apdovanota 
dideliu bukletu geltonų 
“Crj'Kanthenuttns.” Turtuo
lė p, J. A. Roe tuoj pakvie
tė artistę išpildyti panašių 
programų parinktai publikai 
Saldžiausios Širdies vienuo
lyno auditorijoj lapkr. 4 d.

Reikia priminti, kad p. 
Čižanskienė yra iš “Catho- 
lic \Vomens League” .pa
skirta organizuoti ir vado
vauti lietuvių moterų sky
riui. Kiek girdėti, skyiiun 
jau suorganizuotas iŠ apie 
20 moterų. Bravo IietiM»tn<? 
moterims! Tai yra gražus 

svetimtaučių Jjingsnis kultūros kėlime...
Plunksna.

Cėntias prašo gerb. advoMJ 
lūs ncateisikynrti riuoprfe| 
klausymo prie Vaizbos 
Snjungos ir teiktis ’atsRfoptS 
tokiu adresu: Amerikai L4e*y 
tuvių Ek. Centras, c-o/Lithi] 
uanian Consiilatfe General^ 
15 Purk Row, Room^lfMŲ 
NewYork, N. Y. . ’ ■" 1 
I ir. nu ■ n H ... -I.,. .Iiii'urf ■ *'J| į»rS0W|

i

įgyvenus Detroite, trumpu 
laiku lietuviu vardas žymiai 
praskafhhejo j 
laikraščiuose. Jau kelis kar
tus mateti *‘ Sodiety page” 
apie * artistes M* čižauskie-

kia žmones bažnyčion, taip 
Choro vardu Jonas. Lusis graži harmonija tai’p para- 

pijonų ir klebono gaivins, _ _ _
reikalingų tikybinę dvasių,1/^ JJa^^Tni*'-lini9 kiniuose 
o ši neš į šeimynas sutikima, ^el ^o^niose pareiigimuo- 
džiaugsmų ir vienylję, Nau
jai pertaisyta sale, ^gražin
ta scena duoda naujos pro
gos pasirodyti gražaus cho
ro jaunimui, it čia praleisti 
laika daug linksmiau tarp 
savtjjų ir su savaisiais, negu 
blaškjiis po gatves.

ParaĮnjonaa.

atidaro programį, išaiških- 
dainas iškilmių reikšmę. Po 
jo kalba, p. Simanaviciene, 
p.J. Krikščiukas, dr. Ballou, 
ponia daktariene, V. Lusis, 
p-Ičs Makauskaite ir M. Ge 
ciute, J. Aidukas, p. Aidu- 
kieno, ktm. Fabris ir kiti 
Kalbėtojai nurodė didele pa
žangų, padalytų per pustre
čių meti) laika, dalinosi 
džiaugsmu, sulaukę Eastono

se,
Pravidenėe ligonines kop

lyčioj per iškilmingas mi - 
šias giedant p. Čižauskienei, 
prot D.A. Morei, Ho1y Re 
deeinvr didžiules bažnyčios 
vargonittingas, ir jo Žmona, 
taipgi |yini muziku taip bu
vo sužavėti* p. Čižauskienes

(IAWYi») MdB.
Amerikos Lietuviu Eko

nominis Centras aukštai 
įvertina lietuvių advokatų 
dalyvavimų tokiose organi- 
žarijose kaip Vaizbos Butai 
(Chamber or Commeree). 
Kad bent dainiai atsilyginti 
mūsų gerbiamiems profesio- 
uahims*adrakatams, Ėkono- 
ininis Centras geidžia suda-

et#

v

i • • • • i vj* ~ / ii-. '. - .I IfiFhminIr 11 K AlAnnnt^iiifi lyai uiiuimų iiaiviluui įuo

Visi “Darbininko” Prieteliai kviečiami i platinimo talka-
* • ’ . .7** . * ■■'< » ♦ < * « v> *& ?

• ’ t • * ’ . . *.

Jau priimami užsakymai. Visos kuopos pariakuUnkit iš anksto užsinkytt
“DARBININKASW

I 366 W. BROADWAY,

'• R.H.CROOKtK I

Petrcrit, Mieh. — 1L J.
Chovroki Motor Company thoJ 
prezidentas. praneSa, jo< Btl 
Cropker paskirtas AdvertĮHnfj 
Manager Chevrolet Motor Co., O 
vietų R. K. While, kuris pipritdrS 

tas i pardavimo vedėjus j G»k*| 
land diviziją (irueral Moton^^ro*'^ 
jnonėjv. * j

Pakėlimas Air. (’rooker į gilki*« 
tesnę vietą, kuris pirmiaa Wra j 
pugelbininku, paveda admmMra* .i

IR1 wj
eij< Chevrolet ’s didelio Wtbws 
skcPtimn hind’Mo i rankas pilliid‘ 
patyrusio žmogaus. . 3

Pradėjus prie Detroit ^eww 11M 
ko mokyklos- atostogų,- -jia YiH l 
savo karjeru praleido .jvafrfcmęi 
skelbimo ir pani&vimų j 
mo Uųkūose. buvo net »a. tekU '

*«cUa kaip BnrnnigliM 
Machine Company; taipgi 
Chalmm Motor (‘ar Co., kkr i»lM

■ ■' * • - * -i

po skelbimų vąkį
dv pirmi milijonų dohHį 
mobilių injhiHtvil0joę
sn FrjlemĮ Motor' Tn$t Jjb fij 
ita
Ngetitum, iš kurkia Jb ^>4^1 
Chcvrolėt kaipo
Hatis voflčjo R*r,JbmfeM»^įp« 
Mat laiko atgal. * Z?

Jų pagolbiuinkn
C, Bytm buvęs jMrthvIfcųliĮ 
jaa (?bevrolvt srities CiM^idįl

1V - A- -i. — jf >«, —
▼wQnfM* uwItIw«

l^bMį vyrui v*Hy||i dN 
kaluoae. *
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LDS. Kuopų Susirinkimai

J. šinudvitiene O.
_____  Burbienė 110*33, P* Bigenas 

©.4LIEPIU PRAMOGA *8 f®> A- Maže^ritė Vft54,
E. (fedvilieiiė M27/ E. Ta- 
f a re i i h $5,(f*, B Mažeikaitė 
$4.49, K. Ilniktemritė ♦1.92,

Geri), kum Skripkui, kie- 
Tumui, pasišventusiems re j 
mėjams ir aukotojams bož I 
nyčioje, tariame širdingiau 
šių a?iiL BviguM įkninuo-

LDS* tT kp. susirinktaMS įiyks 
Ketvirtadieni, lapkričio 12 dieną, 
akarė. Ateikite vW. Gera progų 

durininkam* priuiradyti pri* vie- 
rtntilie darbininkų orgunisaeljou

Voldyb*

Bpftlių 30 d. Šv. Roko jw- 
bijo* žalėje Sodalietės tū
ta linksmų ^HalloM’en*’ 
pmėlį* Salė buvo išpuošta 
Įodomis ir geltonomis spal- 
9nU ir padailinta juodomis 
įriėmis’’ ir skeletonais, .r ~ ;
Visos SmUlieĮėš buvo ai> imne jų aukas mūsų 
* » . .v, • - ’ Ti'z.nzlliirengusios savotiškam ir/ « i - .< . ,. > .pkingais pnridais. Buvo bloguos* mrftiose. Lai »w ir kiekvienam 
BdbiiMihj, baltbumiij ir viJvas gntisini visiems ntl.vgnmlĮVi’H priklausyti prus k 

kių kitų, kokius tik gulė- 
toj įsivaizduot i, Buvo Juo* 
inw dovanos už .geriansf 
rjuokingiansį apsirengimą. 
Bodalietės linksmai pm- 
įAo vakani žaisdamos, bu- 
f perskaityta Hpropliwy” 
pdnlieėių ateities. Po žaislų 
|vo ir skanių užkandžių, 
Garbės svečias buvo mfisų 

hn. Jonas Skalandis, kuris 
bpino6i,k5d Sodalietės gra- 
»u»in praleistų linksmą.va-

b Itaita* frttam M taa tatabto,

Iirim KiimfiSkniK ir’ Pi<» Fondiii ^didinti Si’tml dybn pfflsta ir tt. Reflitif
mnos motinais ir,.. . t --------tfraų

KimanaviČien# Tvanaus-
kas? ’ kvieslys J. Ivanams]
kas. *

priklausyti prie klubo,
Dėkingoe, —

—........... I paug tenka girdėti vieti*
UAIITRFAI RAMAflA Inil-1 lietuvių kalbant, kad 
mUląliiLM) UlInĄII i jaunimas ištaulėj^s-

. Tai kvaila kalba: musų mer- 
Ir mes kanadiečiai užbai-Į gjr/0^ kiekviena moka ir vat* 

gėm vasaros parengimusj.ąojų lietuviškai kuo geriau- 
Atejus rudeniui, buvoni sUsHsįai* 0 nnisų jaunikaičius 
lankę misijonieriaus (iš šh% faipgi su Metimų kalbu ne- 
dies Jėzaus vienuolyno), ku-Į apgausjf lpjjc vįsa Jiedu, kad 
ris 40 vai. atlaidų metu sakėj jjM neorganizuotas* 
pamokslus* Visi klausytojai Peniai buvo svarstoma 
labai patenkinti. Į npje organizavimų* jaunimo

Mūsų jaunimas nesnanJjir vėl aptilo. Vieni 
džia> Buvo surengęs smagi | manč sutverti L. Vyčių kuo 
balių. O lapkričio 8 d. įvykoĮ yg arba jų atgaivinti. Bet 
didelis vaidinimo vakaras, j Beniaus buvę L* Vyčiais išsi- 

Nedarbas nemažėja. Gird gando, kad jų laikraštis — 
dėjau, kad miestas nuritina dirva amerikonizmui ir vėl 
apie 9000 bedarbių. Via toj aptilo, bet šio mėn. pahftU 
kių kurte nedai-bo visai ned goję bus gvildenta, ųr orga- 
jaueia* Pragyvenimas pigus jniziioti L. Vyčius, ar steigi * 

Į Visi bedarbiai yni surašytd kihy kuria kuopą.
įmi keletą veikalų, Wlrist Visi laukiam geresnių laikųĮ 
krites, ir greitai turėsime 
Įstatų Klubą. Visos Roda- 

prižadėjo darbuotis 
mm Fėni vakarui, kuris 
rytama ateinantį sekmadie- 
| parapijos salėje, 
i Soddliet<\

Antanas Klimas, 21 m., ir 
Vytas Petraitis, 20 nn- Jie 
buvo tokia baus
me už nužudymų vieno pre* 
kybininko. Nnteirtljjų adv>

DATTO3T, OMIO
LD& *9 kp. susirinkimus įvyta 

seknmdlsuį, lapkr. 15 d.r bsfny* 
tinij. m4*Mj tuoj po sumai

Kuopos rait. X, CtodsMi

'ww mravmar AAtn* juaivv am »,<*»n,- wmjs,
LD& 28 kp. mintiniu susirinki 

m*s įvyk# sekmadienį, lapkr# 15* 
1 vai. po pistą, bažnytinėj mtal

S39 Groen M Kviečiame na- 
rius(f*) atritl Gera proga nirimo, 
kiti dnoklta. VtJdyba

LDS. 111 kuopos suririnkiaiaa į- 
vyks sekmadieni, lapkr, 15 d., E. 
m., tuoj po sumos, iv. Kazimhr* 
parapijos salije. ’ Kviečiami Mri 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus privalyti prie tioe 
kilnios organhacljos.

Valdyba

D1TR0IT* MICH.
LD8, 72 kp. miririnkitnan f«yki 

uekmidienj. lapkr. 15, tuoj pu 

pamcMą, Ir. Jurąio parapijo* mo
kykloje. Viai kuopoa nariai yra 
kviečiami atrilankytl 1 BUririn 
Irimą,

Valdyba

somis senoviškomis cerenu** 
nijonais, net ir rtroeių pyra
gai visiems būro veltui. Vai
dintojai puikiai atliko savo 
roles ir tuo patenkino atsi
lankiusius. Pelno iš paren
gimo draugija turėjo apie 
200 dol.

Tenburini.

■ KtĮinisija daug dirbo* Se- 
hnčios Sodalietes |Mirtžymv- 
b naro darbštumu: J. Saka- 
hnkaitf, L. Jafconytil L. 
tolintu Jule Saulenaite, ir 
m Voveriute. Visos ture 
ha “good time.” Sodalie- 
b po ilgų vasttros atostogų 
pda daug darbo padaryti 
br žiu žiemą. Buvo nutarta

JAUNUOUAl KSIGELBĖJO
NUOMIM

Hartford, Conn. —* Lap
kričio 14 d. turėjo .būti pa
karti lietuviai jaunuoliai fe ’

gailėjimo komisijai. Proku 
voras griežtai pnešmofti, bet 
advokatai nupasakojo nelai- 
mingij jaunuolių gj’venima 
Jie įrodė, kad nusikaltėliai 
yra praato išauklėjimo auka, 
jie neteko savo motinų, km 
buvo dar maži vaikai. Advo
katai įrodinėjo, kad nusikal
tėliams labai blogos įtakos 
sudaro judonriėji paveikslai 
ir kriminalinius atsitikimu 
aprašančio^ knygos*

Išgirdę apie savo naują li
kimą, nusikaltėliai labai nu
džiugo. Jiems dabar paskir
tas kalėjimas iki gyvos gal 
vos,

IM 75 kp. mSneainial susirin
kimai įvyksta kiekvieną mSnosj, 
vekmadkny, po 15 d., lt. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėj*.

ATHOL,MAW.
LDS. 4 kp. mfeieainh sudrinki, 

inąs įvyki lapkr. 15 d., tuoj po 
raiiparą, ly. Praneiikaus parapi- 
jot saliį Kviečiami visi nariai at 
slankyti ir u&imoktti rnSnerine* 
mokesti*. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir draugas privalyti prie 
mos kilnios organnueijos.

Kviečia Valdybe

O. BROOKLYM, M. Y.
Lapkr. 15, tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai, Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į iį susirinkimą ir trik 
rimoklti mintame*, Atsiveskite ir 
savo draugus privalyti.

Valdyba

PR0VIDBMC1, R. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, lapkr, 15,. 
tuoj po sumos, bnžnytinčj s ve tai- 
nčj. Svarbu, kad visi gisma susi 
rinkime dalyvautą ir užsimokėtą 
duokles, Parodykime grafą pavys, 
dį kitiem*.

msw BRITADT, OOMM.
LDS. 36 kp. auririnkima*[įvyk* 

sekmadienį, Inpkr. 15 d„ S# m. 
Svarbu, kad į lį auririnkimą ateitą 
viri nariai ir bent po vieną naują 
narį atriveatą priraiyti prie mūaą 
brangio* organizacijo*.

LDS, 70 kp, susirinkimas įvyks 
lapkr. 15 d., tuoj po dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueiti nei turi
me keletą svarbią sumanymą. At- 
siveskite ir savo draugus (es) pri
rašyti Valdyta

1ROOKLYM, X Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis suririnki- 

man įvyks lapkr. 15 d., 6:30 va
karį Karaliais Angelą parapijom 
svetainij, kampas RobŪng ir Si 
4tk gatvią.

Tąigi malonėkite viri atsirinkti 
Ir ažrimokOti duokles kurie esate 
skolingi Nepamirikite ir naują 
narių atsivąsti prirašyti prie mūsą 
brangios organizacijos. * ■

Kviečia Valdyta

WAT1»BD>XCOMM.
Lapkričio 22 d., I v. po pietą j- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
greas Avė. Ateikite visi. Valdyba

- ----- . ,;.......U. Z

Atidarytas Cukraus Fab
rikas Lietuvoje

' Cukraus fabriko statyba

5F. KALVARIJOS ‘ 
KAPINIŲ PAMAIr 

’DOS.rf I 
. Lapkričio 1 d. 2:30 jy>j

T7»«Tn 4 «« «4 vr-.pietų šv. Kalvarijos kapF?Marijainpolėje jau baigta ir 
VŽSlDAR^BANhAS. žrao. Uhą 14 d. įvyltp fabriko
« r oi v 1 - TT pnų Irnvo’ apie 10,000. Pa-!iškilmingas atidarymas ir 
bpami 31 d. užsidarė L mokslą sakė šv*; Angelų par. pašventinimas* Iškilmėse da- 

mon 1 rust bankas, kuriameLsjsta^tas. Giedojo Marijos lyvavo vyriausybės atstovai 
buvo sudėta daugiausia dar vaMių choras iš 150. Lio- - -
bminkų centai, sunkiai už įajytavo dauguma, 
prakaituoti. Nepasakyta ar Pągį^įpa^ lietuviai ne 

kul.l. i«5 tom užsidarė ar lai- atsilieka-nuokitų tautų.
W 350 vaikelių įvairiai ap-į^nai. Tame banke daug ir .
įrengusių: viens-kito negu- musų lietuvių žūtų centeliai Į *
►jo nei pažintu Marijos vai-[ Keikia pažymėti, kad daugi u i iwriittn fiflllll '
bliu draugyste yra didele ir, paskolų tendrovjų užsida- HAKI rUnUj bUNIIi
^krienas narys pagelbsti durys laikinai. Viena iš- 
gr0 dmigams. Pereitą va-{ duoda į savaitę po 25 dol., NIKIUI LIETŲVI^KAL 
rtm tmyjo dam* išvažiavi-1kitoms turi pripildyti įvai- __ _
Įių, dėlto, kad jie nereitą [tius dokuinaitųs. jeigu pri-Į L __ : J
lemą nemiegojo, liet dirbo t reikia pinigų išsiimti. Lietu Įt|r gutfnge lietiiriškų vestu- 
b veikė. Ir šia žiemą jie vm.v:" ... . . -* - -
gtare daug darbo nuveikti 
E tik sau, bet ir parapijos 
budni*

^AHIdOS VAIKELIŲ
■ ITALLOWEfEN. >
■ Spalių 31 d. įvvko Mark 
|or Vaikeliu Hallovve'en 
tarty. Tų vakarti susirinko.

Montrealieifal

tUHDN, OHO.

Universiteto ir Dotnuvos A- 
kademijos atstovai, įžjhnus 
ekonomistai, spaudos .bei 
runkelių augintojų atstovai.

Šventinimo apeigas atliko 
ąrkivysk* Karevičius.

Fabrikas užima 12 ha. 
plotų, prie kurio privertos 
geležinkelių šakos runke
liams privežti. Jau atidarant

prie fabrijeo lauke krūvos 
privežti^ runkelių, fe kurių 
pasirodys pirmas lietuviškas 
cukrus. Per dienų fabrikas 
numato apdirbti 12 tūkst. 
centu. runkelių. Fabrikas 
pastatytas ir įrengtas pe 6 
inen., taigi per trumpų labai 
klikų. { jį įdėta jau *? mil. 
litų^kur valdžios akcijos su
daro 90 proc. Fabrike gųu- 
šių darbo apie 350 darbinin
kų, kimų 30 darbininkii ir 
meisterių yra čekai. Jie čia 

į pasiliks dirbti 1—2 metus

LDS. 106 knopoa msririnklmM į- 
yyk* gTtiodž. 1, Aidrn Vartą piu 
eapijo* salėj, tuojau* po mnno* 
Visi nariai p rąžomi pribūti, ne* 
turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

Spalių 24 d. Šv* Elzbietos

' ių priežodis sako: neturi! vįu Vaidh)ima, kaip kad bu> 
pinigų - bėda, sutaupo vo migiams Lietuvoj, .50 
centus — dar didesnė bėda, Įnjef^ atgal, Marijampolės 
kad jų negali pasiimti. Ne j .^^. žiūrėtojų prisirinko 
turi ko valgyti, štai prie
kapitalizmas veda. į ^nėtos veshivės prasidė-

* "— j jo 8 vai. Joms vadovavo p.
DAEBAI MAŽ^iA, j į ^lelnikienė. Vestuves af- 

Daytone kiekvienų dienųpaiždino šie asmens: Jauno- 
su darbais blogyn eina. Jei ji — S* Buivydaitė, Jauna- 

__ _____ „ t.,.. s J gn kuris gauna į savaitę vic- sis —• J* PetrukevičiM Fa* 
ĮUtn Mokta, šv.Kryžiaus nų dienų miesto .dariau tai Į merges: A* Žiliorneiiė,E.Oe- 
fcyapijos bažnyčioje, Tmm labai gerai, o atvykę juodu-Į batorienė, M* Karandienė ir 
p? l4ike, Chicngojo, it rti* kai iš kitų miestų Hnniiįton,] J» I^tvaliauskienė* Pabro- 
prirta ♦90.00 aukųkoplyčios 
badui. Pasisekimas šios ko- 
rirtoa priklauso netik gera 
įrdžiams aukotojams hažny 
Itajc. liet ilgi pastangoms 
bkanČių remejųf kurie su* 
Enko aukas :

| PfTTSBURGH, PA.
f ČF. PBAKCIŠKAVS 

į KĘįlĖBŲ VAJPS.

> Reknmdienį, spaliu 11 d.»

Springfield gauna mieštojHari J* Siūlus, A. Strazdas, 
darbus kiekvienų dieną. kur i A. Rakauskas, D, Eli jočius, 
teisybė? *’ (Svočios: M, Navickiene ir

-----  Į M. LenkunionČ. Svoėiola*:

Dr.Jacob Paplak, Comell’o tirti 

 

versiteto profMarins. Jfe rado mi
neralą taip vadinimą N®. 87 ele
mentą.

Išmokins lietuvius darbini m 
Ims šito darbo.

Fabrikas galės apdirbti 
per metus apie 500 ha cukri
nių runkelių derlių ir paga
mins trečdalį cukraus, su- 
vartojamo Lietuvoj< Šių me
tų runkelių derlių, kuris bus 
pristatytas nuo 30^0 ha plo
to. fabrikas lengvai galėsiąs 
apdirbti*

Cukraus kaina, turint gal
voj ir fabrtkan įdėtų lėtą 
kapitalo amortizaciją, bil- 
sianti apie 10—90 cnt. už 1 
kg-

*

BROLIAI KOVUI
TtrynM likimas, Jos laimėjimai Ir t» 

(ainis, Jos stelvartai Ir bado* Joms vi- 
siena, be aliejojimo, rupi. Joms taip 
pat ra>l, kad Tivynije taurantą Ir 
klaatKą taioHumaa Ir laisvi. Jos taip 
put nkklnnt prloapsudoa nevalią ir ne
ribotą aanvsllavinui su ivenčlaMiomle 
Įmonių teMmis I r laisve.—Jąa norite, 
kad ir toli bodami, kad Ir plačiąją m 
rią atskirti, paimti Tivyuis tari* koku 
jis tikrumoj yra. — Mitais visais at- 
ivSriala Juros labai yra pravartu l* 
riraAyti

**IMzbirtnkic,*'
M*

“DARBTN1NKA8” yra tlkriatnla* 
ilą dieną Lietuvos gyvenimo vefclrudU

^DAUBININKAS” Sgdo tim Ir 
lafavie meilę. '

‘•DARBININKAS*’ utoko Mutkąstl 
prieeiNKUdM smurto ir oiektett didval- 
dą vefdsnainTOtą.

“DARBININKAS** tiesia k»flą T8vy 
■wi.f Įriėseanl rytoją.

“DARBININKUI** visur Ir risadss 
rupi darbe iaroulą reikalai,

“DARBININKAS** turi labai įdomia* 
savo “RADIO MTPSBNAS.**

“DARBININKAS** yra darbo Ino 
nlą Ir mteliaemą laikraitis.

SAIMT CLAIR, VA
DD3. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks grudi. 6. tuoj po su
mos, iv. Kazimieru parapijos salčj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
nibimoklti mėnesines mokestis ir 
naują narią atsivesti priraiytl

Valdybų

1A8TON, FA
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks gruodi. 6 d., tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
tr mėnesines mokestitjitainokttL

M. foscaife

CLKVRLAYD, OHIO
Gruodžio 7 <L 8-tą vai. vakaro

Lietuvių Salfj įvyk* LDS. 51kp. 
mčneainis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Vaidyba

i jonas maum

E tarikarita žr ■ JĮaltatauatojas 
f 4H *. paoa UTttiirr 
f BALTIM0R1, MD.

WSV PILIEPUr 
KLlTliAS.

Keli metai atgal lietuviai 
sutveri Lietuvių Piliečių 
Klubų* Jis dirbo kiek galėjo 
ir nevienoje vietoje lietu*’ 
vimns >ra pųdaręs gerą, bet 
kuomet roikiu prie jo pri-Į 
klaii^H ir įstojimo mokertį 
mokėtu tm aiškina, kad vaL,

ĮlIDtMtKITll

UKTUVIS GBAMOSfO* 
r «*7 t. PACA STBKBT, 

KAITIMO Rl, MD.
irtai Ir

3hm TO—IBO—l.'IO
Matuli *4* AvtUFW”W^

THeM*« — Seutjvl***-

rimai ia* teismo dienoje nereikl* 
atsakyti, taką aeMrinai tatažta 
m**, nei giriamai. "Darbo verti,**

tai '•omnmf-
-Jta' "dt taMMftA’ta Jy

šancitoJ* tebta** kaltaaj*
• LtatavąJ tik *0 uMrilwti*£ą 

**^SlRBININKCr Mmm*.* Utta* 
ui*, Kauro*, NMrtkJaaroroyMta ąlkM*

Km garbiąją lietuvių narš
ią ttžrirslyti blkrrttį "Darbinin
ką,” mrtonlrita krriptta pri* Ina 
1*0,« aš vtatomertariai patamai*- 
na. tJl mro tarbą jokta atlygbri- 
no nerriknlaiiją. Laikrašti*"Dar 
Hntaka*” Reta* d* kartu aavaltų

■Įa...,xu|l

tviun
TRETININKAMS

Maldos atidarant ir užda
rant mčneridus tretininką 
auairinkimua atapamdintoa 
atskirai Viena knyątld tik 
6c. Reikalaukite. -

SPAUSTUVE m KALENDORIŲ DIRBTUVE
Attata

VISOKIUS muoos 
ru Mają - 

Kuo
tiri DidgĮ*ai*ų tMUb**ą

IddRCTMti •VWoWlttlm 
KaLBNDOUIUS 

L&taviekv*, AaMMifeo* 
»4*k«« klmfMrtMhi*.

•poekHtKsiM*.

ta* atardyti ri*ną tartą ta* 
valtį)*, t y. ptakudtaifo mrotj.

Vbah tpaadet rdkatah kreipki-
1<K p«*

v^ipkviaui

CHARRON’S
PIANAI—RADIO*

*aldttwai

B. L ZAPENA8
70031 Mam.

MWW«MWIWIMIIIj|| |ii|iiiwji(lliĮllllllB«W)iH»lllljhili>įriMilOlll(IBiWi*WIIWWllli|lnii|i>il»nn|

VOKM*,MAN.
VaLOMt



BMT»**«**’uH**Tf*M***w'

KAIAUOS.

Pulk Natry Bw<aia, Ttauunot

CHORO KONCERTAS.

20 JAUNŲ VYRŲGAVO

vietos

Majoras Curiey įsake pri
imti f darbu mieeto kolekto. 
riti ofise ŠMk^aunų vedusių 
vyrų. I*«ę &1

nes toji dirbtuvė yra vienin- 
telė Bostone, kuri priima 
aveikstancinš džiovininkus.

liap,

j Lapkričio men. 16 d., pir
madienį, 8 vai vak. Boston 
Publie Library salėjo įvyks
ta vieša paskaita tema “Lie-

UMBK, MASS.

WSBe-5

llllĮNMl,«,l,||,lllll
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VIETINES
jonas, vienas iš pirmųjų pu 
rapijos steigėjų, p. Mykolas 
Venis, »L B, l>aučka, knu. 
Pr, »>iiškaitirt^ kun. K»‘Ur* 
bnttaviČiufe

PaakutiiUM kalbėjo ktebo- 
nus kun. Pr. Virnmuakis 
dėkodamas visiems atsilan- 
Inusiems, Svarbu pažymėti 
klebono pareiškimą, kad gal 
Intų metų rudeni pampi ja 
susilauks savos mokyklos.

Vakariene pasibaigė gana
Bos kutam apfe Lietn-Uw‘few « 

vos laimejima bylos su Len
kija Tarptautiniame Tribu
nole, apie Katalikų Univer- 

.aitetą Lietuvoje, Kataliku 
Veikimą ir jo laisvę, Vil
niaus klausimą ir tt.

Prakalbos bus paįvairin
tos p. 3L Karhaiisfio veda
mo choro dainomis.

įėjimas visai laisvas’ir be 
įžangos. Visi geros* valios 
lietuviai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti.

Prakalbas rengia 
Federacijos Skyrius.

Bį trečiadienį, Armistiee 
Day, lapkričio 11 d. 2 vaL po 
pietų, Mmiiripal Building 
svetainėje, Broadvay, Ho. 
Boston, Mass. įvyksta svar
bios Visuomeniškos Prabai- 
bos. Kalljetojais pakviesti 
vietos ir apylinkes kolonijų 
veikėjai.

jiatenkiiitL Žinoma, nemaža 
padėkos priklauso vakaro 
vcdėjiuis kun. K. Jeukaus 

įsiimanumui.
Vakariene įmigta malda ir 

Lietuvos Himnu, kuris su
giedotas ypatingu nuotaikos 
pakilimu.

Vakarienej dalyvavo apie 
200 žmonių. Br.

LietuyiųB.K.Hrid.^V 
J, pašalinė draugija Karo 
uŽImlginto dienoje lapkričio 
11 d,, t vaL po pietų para
pijos salėje 402 Jk Heventk
ktr., rengia Imlamhmiią lr| : 
smagiauaią bailiu Gerai imt* 
rikai grojant hmt galima 
smagiai pasišokti <-* lietuvi- 
škai ir angliškai. Bu* skanių 
užkandžių i r saldžių gėrimė
ly*
• Bus gera proga prisirašy
ti prie draugijos nupiginta 
kainu. Jaunuoliai — vaiki
nai ir meiginos — nuo 16 t 
iki 25 metų ^WliktL 
riais už įžangos bilietą, o se
nesnieji nuo 25 iki 45 mėtyt 
už pusę įstojimo. Prašom vi.-; 
sų pasinaudoti gera proga ir 
tapti minėtos draugijos na* 
riais. Kvieslys.

Spalių 31<L 4 vai po pie
tų panelė Mdria Budriute 
sutiiliubavo mi ponu And* 
riu Purveli, Hv. Petro lietu
viu Ji gyvendą*
vo 185 H St, So* Boston, 
Mas#.

PARAPU08 VAKARIENE.

Praėjusį sekmadienį, lap
kričio 8 d.. įvyko parapijos 
vakarienė, praėjusi neimižuj 
pasisekimu. Pasidžiaugti 
tenka, kad pradėta tuo lai
ku, kaip buvo skelbta.

Vakarą pradėjo vyriausia 
. šeimininkas Vincas Valatka, 
pakviesdamas ^l^eb.^’ktm. 
Virmauskį atkalbėti maldą. 
Vakaro vedėju buvo 'ika
ras kun. K. Jenkus.

Vakarienes programą pra
dėjo p. Grabijolifitė, sudai
nuodama solo dvi daineles, 
akonųjonuojant varg. p. M. 
Karbauskui. Vėliau ši malo
ni dainininkė su p. Joku- 
bauskaite sudainavo duetą. 
P-lė Petiusevičiūtė sudaina
vo solo ir su »T. Antanėliu 
duetą. Gražiai pavyko due
tas “Nesėk sau rožės prie 
kasų.” Dainelės buvo pa
rinktos tikrai lietuviškos 
dvasios, na, ir sudainuotos 
tikrai lietuviškai. Verta pa
žymėti, kad sudainuota toki 
graži, lietuvio dvasiai arti
ma, turininga ir brangi dai 
na “Lakštingalėlė, linksmas 
paukšleli.” Už tokį sinpry- 
zą ir p. M. Karbauskui, ir 
jo dainininkams tikrai veria 
daugiau negu padėkos žo
džio.

Įvairių |M‘riraukėlįų metu 
kalbas pasakė senas pavapi-

BUVO ItVYKĮS Į PRINCE- 
TON, N. J.

Pereitą penktadienį Pr. 
Galinis išvyko į Princeton, 
N. J. į svečius pas prof. 
Bender. Prof. Bender už 
kvietė Pr. Galinį pas save 
pasitarti mokslinių tyrinėji* 

j mų reikalais.

* ILIUNAI.

Lapkričio 7 d. 9 vai. rytą 
iškilmingai priėmė Moterys
tės šv. Sakramentą Alek
sandras Gurkšnys. 405 E, 
2-rd. ir 'Sofija MaŠinskaitė, 
259 W. 4-th st., So. Boston.

# « » *•

Lapkr. 8 d., 12:30 vai. po 
pietų Vaclovas B. Kondro- 
tavičius susituokė su Mikali
na Dirsaite, 69 G st., So. Bo
ston. H,

210,000 KARUI EU UODAIS.

šiomis dienomis gub. Ely 
pranešė, kad paskyręs $10,- 
<MX> naikinti uodus Esscn 
County distrikte.

bes advokatė p. S, Šilinienė. 
Įėjimas visiems laisvas. Eiti 
reikia iš Boylston str. Pa- 
ukaib/ teigia tarptautinis 
piliečių komitetas. Lietu
viams reikėtij skaitlingiau
sia atsilankyti.

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

MALDAKNYGES
T.rraiTS'n ihxii 1 '-'.iiu—i,irT'rr.a(Aa.TM<M”!T —xijj,1 ■: ja juiiiuts-.tttma.,"1 r-r»"T-sgTiiteflH

JAAIMAUDOKIT MUMalUTA MA1DAKNYGIU KAUTA 
TIK K4 flAVOMK aiUMTOri XAW MAUJAKMTaię

LAKAI naiXAMA KAUTA

“MALDŲ RINKINELIŠ’
Kainos:

Juodais odos apdarais |1.W (buvo $1.75)
Ealtaty cslriloldo apdarais SUSO (buvo $L75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais celriloido apdarais ,90 (buvo $145)
Imant didasnį skaičių, duodame gerą nuojakty^"

Knygutes labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir
mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.

Visus užsakymus siųskite MkanČiu antraiu; _±_L
“DABBIMIMIA8”

866Broadway, — 8o, Boston, Maas.
* 
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MM, 
UBTUVES DANTYTAI 

D B. M. V. C ASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Viltoje,

626 B, Bre»dw»y, B Boston.

Nee • iki 71 ryty ty me irtu M 
6 tr Me • fltt f vai rtyier*. (je
na vMaarm eabiUM taliMaJa ir
FKRraMilNlIB. VBr^l

Tmpgi Nitimit ir X-wy
U

PUOTOmUPHAB

G. C. STUAAS
MORWOOD PKOTO BTUDIO

N«rwe«A *iu
TH.-~0Ci2

Penu Thekie* rMfc* juaraikM

AWYBA
C4 Brnedway, Ro. Bnąua, Ka*. 

1M, K IH tob-W.

TUNELY SUVAilMATA 
MOTEBUKA.

Pereitą ketvirtadienį, lap
kričio 5 d., ankšti rytą And- 
revv skvero tunelyje nukrito 
nuo stovimosios vietos že
myn aut traukinio reln. 
Tuojaus važiavęs traukinys 
moteriškę mirtinai suvažinė
jo. Visa tai įvy*ko trumpu 
momentu ir matant daugy
bei žmonių.

MIRĖ.
Lapkričio 7 d, mirė Anta

nas Maslauskas! gyy. 203 
3-rd st, sirgęs plaučių Užde
gimo ligą. "Paliko giliame 
nuliūdime 4 mažus vaikus ir 

: žmoną.
' Laidojamas lapkričio 11 
d. 9 vai. i-vta.

vyrų. Berguos tris mene
sius kolektorių ofise bus 
daugiau darbo. Kasmet tą 
darbą padalydavo tie patys 
darbininkai dirbdami virš
laikius, bet šiais metais ma
joras Curley viršlaikius pa
naikino, kad davus progą ir 
kitiems užsidirbti.

LANKASIWELLS

Praėjusios savaites gale 
Bostone lankėsi Anglijos 
žymus mokslininkas istori
kas bei rašytojas H. (I. 
Wclis. Jis buvo pakviestas į 
Harvardo universitetą, kur 
jam pagerbti buvo surengti 
pietūs. Pietų laiku ir po pie
tą Harvardo studentai api
pylė rašytoją įvairiais klau
simais. Dėl klausimu skai
čiaus daugumo, rašytojas 
net į traukinį suvėlavo.

Aną trečiadienį, Mrs Skih 
ton, Wliite Hotise Conferen- 
ce komiteto narė kalbėjo 
apie vaikų sveikatą Bostono 
Tuberculosis organizacijos 
Office, 554 Columbus Avė.

Mrs. Rkilton pažymėjo 
motinų pareigą prižiūrėt 
vaikų sveikatą.

Bostono Tuberculosis or
ganizacija rengia visit eilę 
paskaitų motinoms apie vai 
kų auklėjimą.

Metai atgal Boston Tuber- 
ęuloeis A^oeiatiou atidarė 
džiovinį(kams dirbtuvę se
name mokyklos name 35 Ty- 
ler st., Bostone. Toje dirbtu
vėje vyrai mokinami medžio 
darbo, o moterys siuvimo. 
Be to, organizacija parūpina ; 
gydytoją, kuris dažnai per
žiūri kiekvieno darijininko 
sveikatą. Rytais duoda dar- 
biuinkains pieno, o vidudie
niais kitokių valgių. Dabar
tiniu metu dirbi 19 vyrij ir 
15 motenj^-Tie dirba nuo 2 
iki 7 vai. dienoje, prisilai
kant daktaro įsakymų.

Ši oi*ganizacija.priima ap- 
likantus iš visų dalių miesto,

Marchmoud Schwartx, įžymiu 
Notre Dome universiteto team’o 
lošėja*.

Alt

fl B n
.. L - y y

w*
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Parapijas choras, p. M. 
KarlMursko Jr. vadovauja
mas, lapkričio 22 d. parapi
jos svetainėje rengia koncer
tą, luinam smarkiai rengia
masi.

Be choro, hus ir solistų. 
Sako, ypatingą siurprysi j 
suteiksianti p. M. Giybaitė, 
kuri padainuosianti* dar vi* 
sai negirdėtų gražių dainų.

Visi parapijiečiai kviečia
mi iš, anksto apsirūpinti ti- 
kietais,. kurio jau pardavi
nėjami.

KKVt\.MI P4WJk>*?-
LAI.

‘ Lapkričio 15 d. parapijos 
.svetainėje Šv. Teresės Drau
gijos rūpesčiu bus rodomi 
judomieji paveikslai.

Tai. S. B. 8367.

UI. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

*1 Darbininko M Nante
(antro# iyboe, Jloutn 1)

866 Broadvay, 8o. BCfftoa, .
Bostono Ofiwn

89 Stato Streat, Romu 68
Tel. Iliibhard 9336.

Gyvenimo: 33 Ifoaemont 8lreaL
DorchuHter, Ma«a

I K. J. VIESULO 
AGENTŪRA ;

i parduodam laivakorthr 
! j ir iii LIETUVOS.!*? visa# llat>« 
š SIUNČIAME PINIGUS iUetavf i

Litais Ir DolcrUts, * '! 
APDIlAUDf.IAaiE Namus Ir Aat^ 

j mobllfns nuo Gnisro Ir kna raitai- 
Jihsa. < - / ‘ ’
i Perkam Lietuvos Ikmu*. ,, , 

(“DARBININKO” NA*h5) 
į M4'W.'BroMbny, »>.**•.

t

i

!
I 
t

SOUTH BOSTONE
Parsiduoda namas, 3 šeimyną 

po 6 kambarius ; jame yra 3 krau
tuvių. 606 Bro*dw*y kampas G 
St Savininkas M. T. (teikus, 3- 
cias aukotas.

| 
i | 
i

'tĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ
KRAUTUVE

PMJL'SMENS I
SHOP

466 W. BR0ADWAY 
(tarpe F ir Dortbeater Sts.) 

South Boston, MtyM.
I

CHASI. UMPA, M, D,
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiio ValMidoa: 24 ir 74.

944 MA8Š. AVR., 

CAMBRIDGE, MASU.

•• Tat Univenity 4696.

>

NAUJA KLEŽINIŲ
OAIKiy KRAUTUVĖ

leo WEST M0£DWAY

«O BOSTON, MASS.
Šioj* krailūTlR gallnii pratl tl- 
■oktrj MBBtnlnkams įrankį, pln»> 
terlairirtlo Kedtlago*, j*into, alh- 
Jj, Trinty te riaokln varaHo. Sl»- 
noma pftptyni nito 5c. Iki 20c. ui 
ral|. Stlkty Yiaoklo dl4uajo, Atal- 
kit* pmitikrinti.

; lt. BiatS,
, llatįaAierh

“BLUE cm"
YM BMm ir Iva

jB vtrtj. SHmEe tot

iTdSMft VBITMUf 
etttMnir

ŠOKIAI
BENGIA S. L. A. JAUMU0M3MM M KP., 

ABMI8TICB DIBMOJN

LAPKRIČIO-NOV. 11,1931
LIETUVIŲ BVBTĄINUB

Kampo B ir Mlvtr Strtato Jketii tetog,. Maw.\.
Pradžia S vai. vakao. ; *

t -S s •

KvtyiiaMe itilteatyytf
BMNMrtAMaaaaaėaioemaamaHm+HEi

Bristyfcfa Advokate

JUOZAS B, GAIUUS
Veda visokiu provu. Daro vi- 

nu legalhu dokumentu*.
117 B Si. (kampu Broadway) 

South Boatoa, Km*,
Telefonu: Šou Boeton 3732 

Namą j Talbot 1474

=■»

i | 
I 
| Užlaikoma valiausios mados vy-| 
I riekus drabužius. Gražinusias skry-J 
Į belos. Pas mu»visk$ pigiau plrjmit.i
Į Savininkai FOVJLAS LTKAS | 
g] iiiiiiiii i ii m i, 11 ii i m i u i m 11 iiii u 111 m n i m > i iki u un.iiii^į

♦

PARSIDUODA BUĖERMĖ
Noriu vifližkai bučernės bizni 
aptemti. tad. parduodu pigini.
Kreipkitėa, ŠTAR MANOT

391 »nmdw*y, So. Boston, Man.
Td. .So. Boston 07704.

f Tel. S. B. 4768.

DR. J. S. BALABAN |
I GYDYTOJAS Ii RUSUOS

i 392 W. BR0ADWAY,

i 80. BOSTON, MA8S. I

VERTI PARĖMIMO MUZIKOS mm aMUTKA-flAVA* '

rrofėetoualMl, btaderbU, pnouoHe 

bu, kurie ekeSM iSe

tai verti Maitrtyty purMMi.

Vhi **tei Tirta tytoaJ*

“Zferk.nmfa,*' i

<5^

Tel. So. Boatofi 2M0
Lietavii DanUcte*

A, L KAPOČIUS
251 W. Bro<dw»y, 8o. BmM !
Ofljto valandos nuo o Iki 12į- M* 1 
1:30—3 Ir nuo <5:30—O vtymte, Į 
Sėredomis nuo 0—12 vai. dMn<.: 
Suimtomis nuo 0 iki C vai vakare.
Nedėlioto!* nuo 9 iki 12 vaL dkMM 

(pasai sutarti) ” j
BawmmaaJūKam» i, 11.........

^IIIHIILJItlUII I11.U11UI- I. J. Į-ĮIĮ.l..>aL. ................ . ............

•MVvtANrtP*

(GALBUUfnUB)

414 Broadw*y, 8o. Boate
T* fe BeMMiMOO •

OftMB atUiū nu JO IM lt wA 
ryta, nuo 1 rt» Iki S HM pa 
buq t UI a Tnknra totyrt* 4MMS

PH*1 mmitariami

iŠ KCTUU PAG
(RantkK)oJi Gyita) 

BE BBILIO
Gydau hl*euvju*ias lt i;l. 
Ilsi. pilės

(rAiidaoojl per
daug metų. — Nenustok 
vlltlerj, — Be plauttymo, 

_lx ekaUMHk
Fatarintat .

0r.Gnly,327£S,A

............................ ................................  f—I

^WMn»MniiwiwimiHuiiiiniiiwm0WWw*^w.wyi|l 

Tr). Hėtyr ITM

tyty» to—lt HMtt
TaLtemMaMN

.........Ita ..  „ 

Tai tetetefty 1494

DU SUSUI 6LMKS!
Litiuv# Dotitit

■ Vateadoa: B-4 ir 7-*$ z

(tetral Skvtoa)

UKMPfTl) ''
MOVKVM ujkjmjm

Bite Ar%, artitefctl

Ofttee W*» ValrMvfty W 
JUa. TM. Uafrarai tjrlMT

ABAMOMKAASON «Wim u i I UI 
yBtAiatANiMA# ranU

IB NAKTĮ

i a ziumisBOAAMmmnaa 
Pu*mkM atiMai temt Ir ptykiL 
Knfuvlutuhi tteatf Vieta atdara.

BAET 
!• Ma
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DIDŽIOJO NEW YORK'O IR NEW JERSEY

. \\

JUrtmdMs. Lafkririo 10, IBtt

ŽINUTES klymcęiąi siisįtuoks lapkr 
22<L

į—Tarai vytai jau pradėjo ■ F tr4»4 «
borto sezonų Grand Millers UARA JA ( T Aa4RA*x 
feembly. Kodėl ne Klaš-| Lajdcn 14 d.«. m. Ukrai 
bus salėje Į | man Trio pastatys muzikalu
.-^Koncertų, šokių, vaka- programų Totvn Hali salėje. 
b sezonas prasidėjo su <li-l-šis Trio yra ukrainuose ži
rnių įsismlMivimų. Jų pilnajnomas. Jis parodys ukrainų 
įrietuviai myli savo daina ir * 4 ’ 41 *
(ienų. Parengimams nesi- 
bkžtauja: gaila, kad kartais

net po du vienoje dienoje 
feiitaiko. t
i -*-Tčvas J. Bružikas, S. J. 
apylinkėje garsėja. Dar 
Ifeis metais laikys rekolek* 
įjas ir misijas Jerscv City 
p Maapethe*

—Vien.vhiniiikfti

dainų daile. Pelnas skiria
mas bedarbiams. Lietuviai 
paremdami šį koncertą pa
rodys savo draugiškumą dk* 
varnams, siisipažįns su jų 
daina bei daile, kartu pa
rems gtažij tikslą.

C. BBOOKIYN, H. Y.

L D. s. susinus.

VrisdM naujo Raadolph lanko- 1« mriUM m» Sm Attonio, ii no mo kaip "tha Weit Point of tht 
Air/’ Čto bw jeririyte 500 na mų ir aplink 500 orhfrių nuiilri iti latako.

TūkplKH*: STAGU 2-OTOC

M. BUDAS K. VENCIUS
RA.NTISTA(;

S-^RAY
Nnmij TeterotMMi: Mttirigan 2—I27S

................................................................................................ IIM«M>M«H»UWHW»IMWnU 
‘ VALANDOS: I

NuA 0-12 » ryto.«-« rak, 
frcMtotfieetol* rartiona 

4D0 gjulbd snunrr 
(kampe* Union Avė.) 

1BOOK1YM,W.X
Įlllllllllll»HMIHIHIim«llll1»*lll»H«(IHHIII»yniHIII........ ll<nH«IWį,WIIIIIIIII|ll|ll,.............W|ll|,>W||i|||įW,HMWWHH»MWWW( |

JVcimrA ^V.X--L.D. & 
14 kuopos susirinkimas įvy
ksta lapkričio 13 d. 8 vai. 
vakare Šv. Jurgi o draugijos 
svetainėje, 180 New York 
avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Daugelis y m už
silikusių su niokesriais. Už
simokėkite. •

Ttkf»bo»»: STAGG 3-flOB

DN. A. PETRIKĄ
’ (įmeti* 

LIBTUVIi DANTISTAI
2211. rikft, Ireokiyt, B. Y.

G*** 4xMteHJte ' 
VALANDOS:

Nuo 9 rak ryte iki S vai. valam 
Paa’ Udtenteto Ir temtedtontafo 

(ik iraaitanML

Valdyba.

sako, 
aukosi mlaktoriaus. Well, 
|i vėl jauniklį gaus, tai vėl 
įas,—koks šmots* toks prots. 
IChieągos primi jumo dar 
jįmta du doleriu, bet 
gali ne dviejų centų vertės 
irhut.
į> —-Dadio WT.WS savo 
įhigramas įvairina, gerina, 
pabar- stengiamasi gauti 
baigiau laiko transliavimu^

KKKOLEKCIJOS 
PASIKKKF;,

šv. Jurgio par. bažnyčioj, 
spalių 25 d. prasidėjo 40 vai. 
atlaidai, kartu ir rekolekci
jos, luinas vedę Tėvas J 
Brnžikas. jėzuitas, tik tre
čias mėnuo kaip atvykęs iš 
Lietuvos, pagarsėjęs pa 
mokslininkas. Kas nors vie
ną jo pamokslą girdėjo, pa
sakys — tai tikras Jėzaus 
dr-jos apaštalas. Nebereika- 
lo ir Lietuvą gailėjosi jo ne
tekus. Laimingi Anįerikos 
lietuviai katalikai susilaukę 

ra- , * -re- v .rui i tokio žvmaus pamokslininko, į^ekmm. \us K» vyrų ^,Kaip ?il4Pti Tf.vas B„lžikas 

ilgėstiiam laikui pasiliks A- 
merikoje, tai bus proga 
kiekvienai lietuvių kolonijai 
išgirsti jo gražių pamokslų.

i Laike 40 vai. buvo labai 
gražiai, gyvomis gėlėmis, pa- 
puošti altoriai. Tai gyvojo 
ir amžino Rožančiaus dr-jų 
nuopelnas. Procesijos graži 
tvarka darė malonų įspūdį. 
Choras savo užduotį atliko 
gražiai, tik gaila, kad dėlei 
stokos laiko nevisi choristai 
galėjo atsilankyti. Svečių 
kunigų, visas tris dienas at
silankę skaitlingai. Rekolek
cijos pasibaigė Visit šventų 
dienoje, iškilmingomis apei
gomis.

Pampi jonai dėkingi kle
bonui, kad jis pasirūpino 
gauti tokį pasižymėjusį pa
mokslininką. Daug kas da
bar važiuoja į Karalienes 
Angelų parapiją klausyti jo 
pamokslų, k|ir lapkričio pir
mą prasidėjo misijos, kurios’ 
tęsis 2 savaiti. Gerb. misio
nieriui reikia palinkėti stip
rios sveikatos, kad sakyda
mas kasdien po du pamoks- 

Buvo lu galėtų dgni tęsti tą sunkų, 
kapus bet jam malonų, misijų dar*

£DF Karti! ien ės Anaelu pa r.

Ja? Misur
Vylų misijos praeitą 

I vai te praėjo su dideliu pa-

Įydcaras Įlinkėsi pamaldose 
t klausėsi „ niisiioniermus 
■įmoksiu, šeštadienio lapk- 
BBo 14 dienos vakaro bus 
far vienas pamokslas iš
minai vyrams. Į
L —Jaunuomenei pamokslai 
fe savaitę bus trečiadienį ir 
penktadienį 5 vai. po pietų, 

—Šioje savaitėje pamoks- 
fe vakarais 7: 30 vai. tik 
moterims.
į —Misi jų iškilinimra*užbai 
fe bus sekmadienį 7:30 vai. 
fekarc.

pCDNUERTO TIKINTAI 
L Pardavinėjami sparčiai. 
įĮAis koncertas bus tumni įdo- 
įmis, kad be Adelės Jonavi- 
fcutės, parapijos solistės, pa- 
blrodys taipgi p. Byra ir K*, 
pbfmanas. Įsidėmėtina, kad 
fermų kartu parapijos kon
certe bus ir šokiai. Neiiž- 
feirškim, viskas įvyks lapkr. 
fc d.> šeštadienio vakare 
ffransfiguration salėje.

Į UTRU.
f Lapkr. 4 d. mii’ė 
ftaivackas, 12 metų, 
laidotas į šv. Jono 
įapkr. 7 d. Lapkr. 4 d. mirė 
fretms Griebimas, laidotas i 
By. Jono kapus lapkr. 7 d. 
kidotnvėmis rūpinosi p. .T 
Sarsvn.

Jonas

ha.

į ^TTUOKS.
‘Juozas Petrauskas ir A- 
|Hė Bieliauskaite, abu br>o-

i

čia parodo darbininkus, kuria deda nauj> Viiriaj |to*| aut Kon< ro*o knygyno namo, WuhinftOB.

GEBA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIĮĮ KNYGŲ

Tik už $1.00
Mas fdoml«* knyga* galima |- 

atgyti “Darbininko” lulmlnlafniri- 
Joje už putę normalės kaino*:

AVKSIN1O OBUOLIO IS
TORIJA (Oralh) Mytliologl- 
Jok žlupenelitO *u pAvelkalnl*. 
Lietuvių kalbon išguldė Aly
va ............ ............fiOc.

GUHTON PABUS
f piknikams, buliam#, koncertam*, 
A«Wnte Ir visokiems fmrinnk*minl- 
nmnih Mttmgiauaia vieta Brook- 
l.vne-SIiwp«thc. Jau taika* ug*!**-

į kyli akle Hemo* Betonai.
j kamp. Marprih h Brito Aro.

JOBAI KLASČIUS. Stv.
Maiprih, B. Y.

didelę operacijų, parvežtas taip maloniai praėjo vaka- 
iš ligoninės į tnamua-^sveik-: 
sta.

2. Diena -Vyšniauskienei < 
darė “apendicitis0 operaci
ją. Ji randasi Cumberland 
ligoninėje ir po truputį ge
rėja.

3. Bartkiųte seiga nervui 
liga. Ligonė jaučiasi nekaip. 
Yra vilties, kad pasveiks./

4. Elena Krisiunienė, vos 
sugrįžo iš ligoninės ir vėl 
sunkiai susirgo. Randasi Šv 
Katarinos ligoninėje. Ligone 
gan sunkiai serga, bet krizis, 
rodos, jau praėjo,

5. M. Vanagienė, jau ne 
jauna žmona, nusilpus, tai 
senatvės liga, randasi namie. 
Ligonę gan sunkiai serga.

6. Ona Geležinaitė, vietos
pąr. choristė, ūmai susirgo 
“apendieitis.** ______
maritan ligoninėj. Jau svbi-

ras. Dalyvavop&J, Mikuls
kis, jo duktė, OzDelevičienė, 
J. Bagdonienė, Į. Šertvytie- 
nė, J. Terebei 
kauskiene, R< 
Andrešiūntehėj 
T. Klhnienė, 
tiene, H„ Willi 
tiejienė, U. Prinikiene, S. 
Beleviciutė, K. Daniušienū, 
M. Jankevičienė, P. Benzti- 
vienė, O Dobrovolskienė ir 
J, Šcrtvycintė.

fiąjungietČ.

TAdOmAT.
Nors šiuo tarpu mirimai 

sumažėjo, bet ligonių randa
si nemažai. Gal ir šie, Die
vas duos, pasveiks. .

L .Tonas Raugalas, kuriam 
i jau antrą kartų darė kojbj

VYTAUTO SPAUSTUVE
Atlieka Vinte Spaudos Darirt»

VienintClC katalikų sptuutUY? 
ir krautuve apylinkėje

Parduoda maldaknyge*, rataučlua, 
ikapUerius, m*da!|WHu», krytiuc, 
rtovyles Ir k. Ola gailina gauti i- 
ralrau* turinio naudingi) knycu Ir 
gražių atr!rii£ty •— «u HettivISkal* 
poražuln,

“Darbininko” Agentūra
“Vytauto’' apauatuvč prilota “Dar
bininkui’* akelbjmua, prenumerata* 
Ir parduoda ateklru* “Darbininko” 
numerltia.
MiMara MtaMteiteate
ik irilMtoato I teA

Antradienio vakarai* dantuoja X 
T*M«a>ai*. Oi ketvirtadienio ir 
teJtadlenlo vakarai*—J. P. Moti** 
llt, ftiaia poNtaralidal* vakarai* ga» 
Hm* atlikti Ir “Real Katate” rei
kalu* bei notariniu* liodymiMk
A’epomtriJtUe, kad minėtai* reik*- 
lai#—JUM! tankio—
“VYTAUTO” SPAUSTUVE

554 Grand it., Brocddyn, B. Y.
Telpfonuokite: STAgg 2—2133

TRUMPI 8KAITYMCLIAI-— 
labai graids |M8l«kaliym*i a- 
ple jvalriii* gyvenimo ateiti- 
kimUH. Pavaža J. Tarvydas, ,45c. 

^TURTO NORMA—mokai to
ki panlflkaiytmai. ParaSC Uo
si* .................. «<*•

užkeikta mergelis su 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ......................... 15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Verte Iš lenklžko kun. K. 8 .10c.

UžHOO
KATALIKU BAINYCIA IR 

DEMOKRATIZMAS. ParaM 
kum. Tam** Zilln*k**........5Oc.
- XXIX4a« TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Paraše kun. l’r. Bfify*. 
M. L

PRAMONINZS DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. l*ar*M 
Uosis .......................................... 75c.

BOLŠEVIZMAS—Ka* tat y- 
rit botoeviema* Ir jo vykdy
mą* Rusijoj .. ............   .15c,

SOCIALIZMAS IR KEIKS- 
CIONYBR. Pęof. V. JurguČIo 10c.

MOTERYSTE IJl ŠEIMY
NA. Verte J. Geruti*.,......40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo jų apelmugoti? Para- 
U Dr. A. vnetol«...........*50c.

MOTERYSTES NE8UAR- 
DOMYB®. J. Lėeauskl*. ftr. 
Ka*. D*jo« leidiny*, Kaune..l0c.

Už 12.50
JONO KM1TO EtLftS........ 1.00
MEILt (Pocm). Paraže M. 

Gustaiti* ...................15c.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Paraito A, Bacevičių*....?...40c.
ANDERSONO PASAKOS

IU paveikslėliai*............ .. 20e

IS KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA. IMldto Pranai
čiu Juto................................... 2.50

PETLIUKAS—lailkai vieno 
vaikelio. Verte 8. Rakausku* 15c.

ŽAIDIMU VAINIKAS-Sa- 
vyttos vakarėliam* Ir grauži- 
nfta* «u gsMoml*. Sutaisė M. 
Grlyonl*, .r.................50c.

“DA1HMIMKA8” 
DM B’vray, So. Borion, Mus.

lapkričio 10 d. Apreiškimo! 
parapijoj svetainėje. ’ «

S. Snbatienė pranešė apie
įvykiisį 15-tn seimų. Visi 
pranešimai priimti. J

63 kuopos pirm. Miliūnai-
5, D. W
Menė, A.

♦ Valentis, 4ienė pakvietė visas atstoves,
; Drągthiai-

V. Valku-

Iš HOTERy APSKRIČIO
Moteni S-gos N.Y. ir N, J. 

apskrities suvažiavimas įvy
ko spalių 25 d. Keamy, N. J. 
parapijos svetainėje. Daly- rlSACAl ę-yi irvi į y, t A ♦ ■>. W • *

Randasi Sa- vavo 20 atstovų ir keletas
- į viešnių. Atstovės pranešė 

W,k^ W«>M Vrikiin® per pa«- 
laiikytoiŲ-ehoristi} ir. choro, butams 3

29 kuopa pranešė rengian
ti 15 metų gyvavimo sukak
tuvių minėjimu kurs įvyks

| vakariene, kuri buvo labai 
gražiai paruošta. Dalyvavo 
ir vietos vargonininkas E. 
šlapelis su žmona. Buvo pa
sakyta keletas kalbų. Kalbė
jo M. Šertvytiepė^ S. Suba- 
tiene, M* Dragunaitienė. V. 
Valantiejiemv M. Kivitienc 
ir kiti.

Po vakarienės įvyko ir ba
lius, skirtas irgi atstovėms 
pagerbti. Muzikale dalį atli
ko p. Šlapelio vadovaujamas 
jaunųjų benas.

Apskr. korespondentė.

TeL N*tvtwn 44(H

ANT.1VA(ANW
Ul«iiwot*« Gruborlu* Ir 

.B*I«muotoj«i5
Aptlrand* yi«o*e Sakote

Notnry Public

54-41—72nd8t., (4 I^sington A ve.) 
Arti Grand St.

, MĄSPETB, L L, N. T.

vardu gavo gražų gėlių bu
kietų,

Linkėtina, kad visi ligo
niai greit pasveiktų.

KRIKŠTAS.'
Lapkričio 1 d> apkrikšty

ta Petma-Aufanas, sūnus 
Petro ir Onos JuozapaiČių. 
Krikšto tėvai : Pranas Juo- 
zapaitis ir Hiena Bartulytė, 

Ręp,

ntZlrlwMiu i RvtnBEi

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
Mekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia.—Booker Washing- 
ton.

Tek State 2-0X1 Katery Wte

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

734 Gtamd it, Brooklyi, M. Y,

^Darbininkas” į Lietuvą
L Dabar yra (eriauaia* laikas už- 
feyti “Darbininkę” savo gimininis 
Lfotuvoje. “Darbininkas” jiems bus 
geriausia Katodini Dovana.

BALSAMŪOTOJAS

x. ■

Tėl Grtenpoittt 9—1330

JOSEffl 6ABSZVA
GRABORIU&

' brooklyk, y'. f.
Spalių. 20 d. vakare p, V. 

Mikulskienės draugės sumt- 
gv jo* namuose ^sutprise 
pirtyj* Mat buvo vardinių 
dicna.P. U, Mikulskienė su-

IŠMOKITE MUS!
40 mnMjtete ritoytų pufttakHlę Jttoki} 

IX vlra pomnlo tik vieną doleri itely*: 
R**ytoja* Ab\Ja« VitkauOuus, Kauna*, 
Llthaunta.

ILASTON STUDIO
Uritrit PofotrtfM

FofofrttKojD, k»lp mvlenluių.Lilp 
grttpte, venlnvc* Ir tt. SUkUo *hl»v 
m mm n v. ikt S vai. mknm

400 GBAMD ii,
BIOOBLYB, M, Y,

kambariu* pilnus viešnių. Tr

,W II i. ||1»|»I 1

ir Mbmto* BtorA, KWte iralraiBlrii) vtudui

K Bta« 3-OTM Notery F«Mte

JOSfPH LEVANDA 
(MVMNMUIKaa) 

«1<BOBIUB IfT Mm An, B'tttiya, MX
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