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M UTKUKį GYVENIMO

nyčką Daktarę; ty, Betanrinaa, 
ariręa lėti m,/ baro jtffritaa ir 
paaiakfa Kardritota riatoa. Savo 
gyvarima porišynėjo maktlingu- 
mm ir gynimu kataHkę tikybos.

Samoa salos gyventojai iridi' 
ndngfti minėjo vyilrapo Darniu 
ganytojavimo 28 metę sukaktu- 
vos. More Šioje saloje ir siautė 
sukilimas, į vyskupo pagerbtam 
atsilankė gubomatertas Hm ir 
sukilimo vadai. Viri jie sėdėjo 
prie vieno stalo.

WMingl(^n, D, (J.~~jfcio, 
mis dienomis įvykęs Ameri
kos Vyskupu suvaiavimas 
buvo vienas iš didžiausių. 
Jame dalyvavo 2 kardinolai, 
8 arkivyskupai ir 68 vysku
pai. oj?piežm» Pins XI at
siuntę sveikinimo ir laimi*

Vyskupai svarstė Ameri
kos Jungtiniu Valstybių ka
taliku reikalus, Padaryta 
ąvarimi nutai’imų,

*

R. I.—“Dar- 
> bininko4’ geraris prietelius 

kun. L. KavatiimskĮta, Av. 
Kazimiero parapijos klebo
nas, sunkiai susirgo ir, gy
dytojų patarimu, turės iš- 
gilėti dvi savaites. Klebo
ną ligos metu pavaduos kun.

Kazimiem pmapijos vikii* 
ras.

Sekmadienį*] 
Italijos ufedeg 
Grandį buvo ri 
ir buvo nūčjfaj 
kų bažnyčių 
Mišių, Grandu 
nigij darant kj 
čioje. tai jhfl 
nuo savo draufl

’® ■

aintateria 

hį Jcatal i~ 
MJ.’ti fcv. 
i#jęspi- 
ų bažnv- 
dskolinę*

lijoasm-

’ Kolumbo Vyčių labdarybės 
skyriui kviečiant, Metropolitan 
opera kompanija lapkričio 21 d. 
rengiu opera ^Oarmen,” kurios 
pastatymo pekta ris labdarybei. 
Vaidins geriauri artistai. -

lt DAR8HHNKĮI KALTI;

LIETUVIS-FUTBOLO 
tymo urnoms

Grandį pūva™ 
Antradieniai

^vykstą į N*® 
ten, bus penktai 
ti-fašistai sms 
Graudi atvvkinj 
di visur gauna 
rijos apsaugų.

I Grnndi 
akų, .Tik 
?w. An 
Pija dėl 
M Gran- 
prių polį-

NEnM DMN--EK 
TUITNN.

;• -A > .

Kimaas, lapkr. 11.—-Res
publikos Presidentas buvusį 
Kauno miesto bmimstrų Jo
ną Vileišį, paskutiniu laiku 
m tekitaį darbo, įjąskyrr Val- 
stylies Tarybos nariu.

^Vo, Lietuvoje' jsigyve- 
nusi nm^a^tafeiJlrijtftĮL. 
ri oariKi ir esi inteligefitąs, 
prMšykis į Valstylies Tmy- 
bu. - •

GAIŠIUS >ADAM$800(X) 
MUOATOLIŲ.

RUSIJA PUOLA JAPO
NUI.

L D. S. KUOPOMS. , i

Popieriui Bus XI irnerilįotį 
kunigą Vintam Qninn, tikybos 
platinimo draugijos vadę, pasky
rė Apaštališkuoju Protonota- 
rium.

Įoporijoj bažnytini* tribunolu 
pralijo tyrinMi 1937 metais ml-

ypatitofomi* dorybfati*. Dabar 
norim* jį pripažinti žventaoja.

(Jhicagoje vienos parapijos 
naujos klebonijos įrengimo iškil
mėse dalyvavo 4 broliai kunigai, 
kas sudarė labai grožę įspttdį. IŽ- 
kiimėoo dalyvavo ir kardinolas 
Mtmdririn.

Mllil ŽiMfifllhYCrrlF V. H. — Pereitą lifUm ahIvUaUD I vIlJLi ^y-utę Jonas čubetas, ku
rio ievai gyvena. Nonvoode. 
išrin! tas Exeter, N. H; aka- 
demijuh futbolo tymo kapi
tonu, Per 2 motus jis žaidė 
šioje komandoj kaip END; 
jis yra pasižymėjęs ir kaip 
geras basehall ir basketbalt 
žaidikas. Kitais metais, bai- 
ges Barter Aeademy, žada ki ’^tai '^rtn” 
lankyti Harvardo umversi- (miestas Veoterv 

provincijoj <av® 
Eriko iš Putotai 
dįK NorvtaJ* 
jos jungtinės o 
doro.. MijUlF1! 
ves yra pakviesti visi gy
ventojai per 7 metų am
žiaus dah^auti vaišėse. Sve- 
šiai gaus kavos. Išgėrę ka
vų, puodukų ir lėkšfęlę su 
pažymėjimu sukaktuvių ga
lės pasilaikyti.

Mt. Sterling, Ky.—Ijiipkr.
23 d. — Čia prasidėjo 11 
darbinjnkų kriminale byla^ 
Jie visi kaltinami užmušime 
dviejų šerifų, komisaro ir 
vieno mainierio arti Ėyaris, 
pereitą gegužes 5, mūšy 
inainierių su policija. Abie
jų pusių advokatai jmsiiųo- 
šę smarkiai kovoti. Darbi
ninku advokatai tikisi lai
mėti. j

Pereitų ą>faitę čia posi-

42 tOTO KA«SX>JM.
Doncasfer, Aifaija.—-Pra

neša, kad 42 mignieriai Žu
vų kasykloje, 
nierių tebeieško

Įfar 5 mai-

MIESTAS W0ME
Vesterid/i,

Paridentas Hoover pasiuntė 
sveikinimo laišką Ksaverijonę 
universiteto preridentui kum

- Soctemeyer, to universiteto 100 
metę sukaktuvię proga.

Amtriko* katalikę gerbūvio 
orranittcij* nuUrt saro laikraš
tį “M. C. W. C. Review” nuo 
1932 ąiotę saiario miltelio išlėidi- 
niti “CathoMc Action” vardu.

to HtaiiMfio byla. Jis 
taip pat buvo kaltinamas 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėje, bet liko išteisintas. 
Valstijos prokuroras nega
lėjo įrodyti, kad Burmett 
butų nužudęs šerifų tnainie- 
tių su policija mūšy.

Vienuolikos kaltinamųjų 
darbininkų byloje bus iššau
kta 125 liOdininkai:

Kaltinamųjų advokatai 
reikalauja, kad kiekvienas 
darbininkas butų teisiamas 
atskiini, o prakuroms nusi
statęs kaltinti visus kartu.

Tokios bylos darbinin
kams nėra malonios, bet jos 
nedaro gailies ne valdžiai. 
Riaušėse labai dažnai visai 
nekalti nukenčia.

tetų.
Jauna lietuvį sveikiname 

ir linkime gražios pažan
gos- . \

no Mirę sekim Lietuvoje. f
Kaiiiids, — Is ^fažeikių 

praneša, kad toje apylinkė
je yra nemažai žmonių su
laukusių 100 daugiau ar 
mažiau metų. Geidžių kaime 
yra J. M. turįs 110 metų, 
gana stiprus žmogus, paje- 
jęs dar visus ūkio darbui 
dirbti. TriškuČių kaime taip 
jau viena ūkininke L. D. tu
ri per 100 metų amžiaus.

$bmumu, 
įi^r—Pen-' 

o kaip 
femaland 
sterį nuo 
įįoa, Mve- 
Jir Ilani- 
įrt v» val- 
mftCAktn-

KAUJAE KABIEKA*

Tarptautini Mark Twain drau
gija paskyri sidabro medalį kata
likę rašytojui Hilairė EeUoc, pa- 
silymijuriam biografiją rašyme.

LABDARYBE SUNK SUDt. 
TA $1000 LABDARYBEI.

^CliicagOf RL-—Sekmadie

nį, lapkričio 15 d. š. in. įvy
ko L. K. Ijabdarię Sujun
gus Seimas. Dalyvavo apie 
500 draugijų, klubę ir kuo
pų atstoviu kurie labdary- 
bes reikalams sudėjo $1000.

kabamus suėmė savo
BROLĮ.

Bucharešta^ Rumunija, 
lapkr. 11 d. — Rumunijos 
karalius Karolis įsakė suim
ti jo brolį princą Nikalojų, 
kam šis susituokė su mergi
na iš nekarališkos giminės. 
Karalius sunaikino vedybų 
popierius, bet jo brolis sa
kosi turįs tų popierių nuo
traukas. *

Bidua^d Va., vyrimplja nd- 
’ nėjo katadroa paėvantinimo 25 

matę ittkaktarta ir atidarė pria- 
tiaędę, Irarioa ribnę įrtarimM 
kariavo $1,500,000.00. likilnifac j! Seimo dalyvių nuotaika bm 
dalyvavo Apariatižkada ptiaga-p-o pakili, nutarimai reikš
tas, tryi orkivyrimpai, 42 vyoku- nuogi. L. Šimutis. “ Dram 
pat daugybė kunigų, vulitijofe go” redaktorius pasakė gra- 
guUrtatorina mbrio mayunu ir žiu kalNį. Seimo vedėju bu- 
kiti jiymta tvariai. . vo kum A. Linkus.

*

“Darbininkas” i Lietuvą

lapkr. 23 d- — 
Rusijos komunistu organas 
“Pravdiv” aštriai smerkta 
ir kritikuoju Japoniją už 
jos **iin|>erijali8tiniita” žy
gius prieš Kiniją ir Sovie*

Pirmadienio i’.vtn apie 4 
vak prie Naftapan Scj. (Bos 
tolio priemiesty) krautuvė
je priteistas pastebėjo gais
rų. Tuojmis pašaukė gaisri- 
ninkus, kurie atvyko iš-MiJ* 
Jono, Dorchesterio ir Bosto
no. Per tris valandas ko
vojo su 'ugnimi. Apie 7 v. 
pavyko užgesinti.* ■Gaisras 
padare apie $80,000 nuosto
lių.
; Penkios krautuves visai 
sudegė, būtent : A and P** 
Woolworth’s 5 and 10, Hou- 
se oe iedernian. Kline’s Shoe 
Store ir murray’s drabužių 
ki^utuM KitW krautuve-

Rašo: #SSovietų Rusijos 
taikingas nusistatymas dar 
nereiškia, kad ji leis paken
kti socialistiniams statybos 
reikalams.

“Tegul Tokio, Washing 
ton ir Paryžius to nopamir- 
šta.,f Sovietų Rusijos ko 
munistų oganai “Pravda” 
ir “Izvesfia” įtaria Japoni
ją ir Tautų Sąjungą kons
piracijoj prieš Kinija ir So
vietu Rusijų.

“PravJii” klausias “Kas 
reikalavo, kad Japonija j- 
vestn tvarka Mandžiuri- 
joj V1. # ■

no daiktus.

LTGASIŪLO MAUJ4 TAIKOS 
MAMĄ.

Iš Angli jos praneša, kad 
vienas anglų inžinierius iš
rado nauja kariškų tanką, 
kuriuo ne tik Žeme gali va
žiuoti, bet ir vandeniu plau
kti.

Žinovai sako, kad šiuo iš
radimu pašalinti sunkumai, 
kurie. Ugi šiol buvo jaučia
mi kariškų tankų susisieki- 
nw-* $lw

PERU VALDMA AKEAUGpJO

DAUGIAU ItVOA OGU 
IVltt.

- D. C. — At
rodo, kad Amerikos užsiė
mę prekyba gėrėja. Per 
&palit| menesį Amerika ki
toms valstybėms pardavė 
prekię už $205,000,000. o 
pirko is kitur už $169,000,- 
000. Taigi, parduota dau
giniu negu pirkta, už 35 mi
lijonus dolerifj.

'Lhna, Peru. *— Šios vals
tybėles valdžia labai logiš
kai išrišo bedarbės klausi- ? 
<ną. Išleido draudžiantį įg* 
tatymų nukapoti daririmn- . 
kains algas ir paleisti juos 
nuo dariio. įstatymo laužy
tojai Imudžiami. Valdžia 
sake, kad darbdavių parei
ga užlaikytr darbininkus, o 
ne valdžios.»

titSIKVODnO VISA. 
SsniYKA

Dabar yra geriausias laikas už
rašyti “Darbininką” savo giminėms 
Lietuvoje. “Darbininkas” jiems bus 
goriausia Kalėdinė Dovana. .

KASDIKM PAVAGIAMA*
100 AUTOMOMUŲ. *

('hicdfjo, lapkr, 19 d> — 
Cbieagos policijos automo
biliu vagilį gaudymo sky
riaus viršipinkas pranešTy 
knd šiame mieste kasdien 
pavagiama po 100 automo
bilių.

Pirmadienio, lapkr 23 d„ 
rytų atrasta mirtiniai; už
nuodiję nuo gm Boaton 
Latin Behool mokytojas % 
F. Goodale, jo žmona ir trys 
vaikai. Vaikai atrasti n^ 
gyvi jų lųvęleac, o tėvų la
vonai rasti ant grindų. Aiš
kinama, kad šeimynom mir
ties priežartimi yra neini 
minga* atritikiiMk t

Sparvinis. — Lapkričio 23 
d. Tautu Sąjungos taryba 
Šiandien po pietų nutraukė 
posėdį, priėmė naują rezo
liucija dėl nesušiparfimų 
MandŽiurijoj. .

Priimtoji rezoliuciją bus 
pasiūlyta Japonijai ir Ki
nijai užgyrti,.

Japonijos ir Kinijos at
stovai posėdv nedalyvavo.

Naujoji rezoliucija kol 
kas nepaskelbta, liet spėja
ma, kad Tautų Sąjungos 
Tarylja sifilo sudaryti komi
siją iš trijų narių* su eks
pertais ir patarėjais, kuri 
jmtyrinetų nesusipratimų 
priežastį Tolimuose Retuo
se.
i.. Abejojama, kad Kinija 
sutiks priimti tokį taiylms 
pasiūlymą.

- , ,.  L f ,, ,

PERE MARIjUETTE LAlMtjO,

Ilsėjusį sekmadienį Pere 
Marųuetę tymas žaidė su 
Pilton futbolo tymu dėl 
Naujosios Anglijos pusiau 
profesionalų čempionato. 
Laimėjo Pere Mmtįiiete 0:0. 
l^uinejimą, nusvėrę lietuvis 
Al WeMoii,A padarydamas 
gražų tmichdmvn.n Be Wes- 
tmi, gerai pasirodė lietuviai 
BiiŠmoiins, PlaiMia, tticčti* 
leviiHu^ AVallis/

žaidimo Žiūrėti ntmlanke 
18,000 žmonių. .

**-Lęningrado mioafo tą- 
lyba nutarė Rusi jos. carų 
laidojinvo koplyčių, Petro 
pavloVsk^) tvirtovei išvers
ti valstybiniusandėliu.

APGAVYSTE KAIEAVO 
KUEIGUI $6,500. •

Laconia, N, U, 
Roy,-senas klebonas Suomi 
Health Catholic Church pa
siskundė policijai* kad tiths 

apgiiribiggtt

taip: kun. Roy turis lotus 
žemes Vineyaid Haven it 
norįs parduoti* Šymonds, 
kaip policija sako pasisiūlė 
juos parduoti. Po kiek lai 
ko, kaip sako, Spnonds pa 
šaukęs kum Roy telephonu 
ir pareiškęs, kad gavęs gerą 
mainų, už lotus gaunąs 
4!z4% valdžios bonų, bet reį% 
kia $5,500 priedo. KmV Roy 
pasiuntęs reikalaujamus 
$5,500. Vėliau vėl buvo pa
šauktas telephonu. ir jaut 
pranešė, kad jei jis norėti* 
gauti 0% bonus, tai jis turė
tų damokėti dar $4,350. 
Kun. Roy išraše Čekį ir pa 
rinnfę. Rot pasiuntęs pradė
jo abejoti ir pranešė bankui 
čekio neišmokėti.

Lapkr. 18 d., policija sa
ko, kun. Roy šaukęs Šy 
monds iš toliau ir pranešę^ 
kad turėjęs hntomobiliR ne* 
nelaimę Xew Yorke ir nega
lėjęs laiku pristatvti bonų. 
ir kad bonai esą Meksikos 
vyriamybes. Dabar policija 
ieško šymondsų.

Kun.

L. D. S- ir “Darbininkui” 
paskelbus nnujif narių ir 1 
skaitytojų Talka yra nmgia- 5 
nias ir Prakalbų Maršrutai

Centro įekretoriua, “Dar: * 
bininko“ redakciįos narys, < 
J. B, Lnučka jau yra ga- , 
vęs pakvietimų vykti į P/ri* j 
lūdelįiMa^ *P(tt gruodžio 13 J 
Alenų ir į Mdv—
gruodžio 20 d. Yra at»£ i 
šaukta į kai kurias kuopas 
minėtose apylinkėse, pm- ’ 
Šant irgi surengti prakalbai. ,

Šia proga ir kreipiau^ { J 
visas L. D. S. kuopas, eaan- i 
čias Pemisylvanijos valstn { 
joje ir artimesnėse vietoae 
apie Baltimoro, prašydami 
susidomėti skelbiama Talka 
ir gerai išnaudoti laikų, ; 
Nuo šių metų gruodžio 8 d, 
yra laisvų dienų ir patarti- į 
na sumigti1 viešas prakal
bas, ypač gruodžio ir 1932 
metiį sausio menesiuose. - 
Prašome tuojau, atlisiepti <

Kviečiame taipgi Naujo
sios Anglijos kuopas stro
piai parinmgtų skelbiamai 
Talkai ir parūpinti atitin*. 
kanms parengimus mftoų or- 
ganizaeijoe gerovei.

J paskelbtų pmoitainpr 
“Darbininko” numery ajai-

urna atriliepč^fe

Providenee, R. I7 veiklus , 
narys. A. Dzekevičiaus sku- ■■ 
Ims ątsiliępiinas teskafina 
visu kuopų darbuotojus sfo- * 
ti į Talkos darbų. ;

L. D, S. CVątmo,

aOtomohlis SUŽEIDĖ 
STAŠAITĮ.

......X&rwoodf Mass. — Sek- 
madienį, lapkr. 22 d. š. m. 
automobilis sunkiai sužeidė ■ 
p. B. Stašaitį, einantį į pa
rapijos fėrtis. P. Stašaitis 
nuvežtas į Nonvoodo ligų- ,> 
niiię. < 1

gakdii nutarsjaklotl
London, lapkr. 18. *- In

dijos’ tautiniu judėjimo va
dus Mahatma Gandhi, po 
pasikartojimo ‘su premjeru 
MacDonnld, nutarė pasilik
ti Londone, kol pasitarimai 
-Indijos klausimais tęsiK.

ĮMUKĘ ŠUIMK, 
RYTUOSE ŠALČIM į

.. Kmims City, lapkr. 23.-* ’
Kanone Oklaįiomas, Texas, 
Nebniska, Dakota valstijose } 
jau pasirodė tikra Žiema. 
baltis įmsieke 40 laipsnių, . 
North Dakota valstijoje M-’ ; 
šalo mirtinai 5 Žtimnes.

Neiv Yorko ir Bostono a- j 
pylinkese fmskutinemis dic- = 
italus oran buvo gražiausi*. 
susilaukta tokios šilumos, j 
kutina jau senai sęmri lieta- ; 1 
lėta valyvo rudens laiku.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Ši<U« MvaltiJa dėl PodėkoafVliankMA 
flving) Dienu i ventės, “DriEitnta- • J 
ko” kttaa numorie ooiėete.

ArininlatHKSa.
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miltu*

nubaudr v# kunigo

Mūsą sodžius nemažas, visi

ĮVAIRENYBES

J.

LLOTD

Ti k Vienas Doleris! • *jirijr<

T»W 1YDAI VUMUOLIAI.
LIETUVOS ALBUMAS )

i ia« --- ------- —------- ——
Amą* ir KaĮbtk: Dėklam* 

rijos, Monolg*i ir Dialogai.

kfaBli* kalbon mokiluL_-~-^50e* 
tariau*— tokai viano .

.. r
Vienas inhijonieriug rašo, 

1‘iul Jam tevedant rvknlvkcL 
jnj* kažkokiame *v«erą vtt*-

įte,.,...,;.-..,.,,.o..,.,-.. ..-*^w*.

veikalai* ir »pr*Iyia«te-—1.50

KatTlkŲI^^ *S
IVpH jĮjįfiftįl

mtoawHri*« 
umy KSUIRSURS 

Išplauki* M Nexv Yorko 
Į. K ‘‘DRQWtlMGKOLM’1 
’ k‘ GraodMo t d. i. m.

M L
Gmodite 8 d. k iii.

jriktetsid 

ę*rt-i*lhr». . < 
infotmidM Ir lalvaitortifc a*an*- 

mos ims itt vo arba t 
SUUDISH AMKIUOAN LIKĘ 
lU StMie SL, HūHRU. M**.

totatetiltaM StedjM-Sa- 
lietuvino Kuo* E Južkaitb—15c 

Kristalui Kryitai: Stacijoj 
Gr*udCLn Veriamai, Maldo* G«- 
^uteii, pietelio ir Spaliu m4 ledam*. libido kuo. K. L Vt«. 
*y*------ -------- ........--v

D*i<aut Karaltert. *— Sa- 
rinkoKuu. M. Gayaltri&tiflį 
be apdarų 75 centai, «u ap
darai* —*...........    -tl.00

Rndalitm** te Xri1ri!i*wiyiiA 
Prot V. JurguMo —

KLAIFRDĄ.

B,___ ... Kiekvienai Tautai yra svarbu
formėni tnn’in I kas yra savo. Taip Lietuvai ir 

 

. „J. . , .^įLiUiįviams svarbu Klaipėda, nes

kriksclonyB dorinnmkai 2|jj yra Lietuvos. Kas įlietą lietli- 
(P. Joėį ir Bernotą) lenkūrl viai keliauja atlankyti sąvo^un- 
1 Trm hfiriii Si(M 'tfrnnfe vi4tJnę’ # kurios iškeliavo svrtup 
1, J. 110 tHHttl stos grupei vi j Yaiiuedamt per i*v<> uostą Kili
uos drauge turi tik ?9 atetmĮpęd** mes pad^e.

I Iigonuj kasą tarybą taip|t|ft Lietuvos langas į pasaulj.
pat įeis ir 10 darbdavią at- Lietuviams patogiausia vaBuo- 
rtOTij. Seninu “kairieji” l»4«
bai pešduvosi su aooialdM Klaipėda, jas reikia remti ii? jų 
mokratais, kurie lig šiol Li-j laivais naudotis. Kiek jau mums 

+*i •iww.na-h** žinoma iš skelbimų ir atvy* ^onią kabose tllli jo bev lk| |nw.^ keleiviu pasakojimų* kad 

 

viską, “kairieji” seniau 5įvažiuojant švedą Amerikos LinL 
nt^f’n'viis; los laivais yra labai patogi kelio—

U3LUVUS. t , . jhiertivą ir vist j* važiavę
Irovincijoj daugįatl la> yra visapmiškai patenkinti* «e- 

Ulėjo socialdemokratai. TšĮ imprastai įdomia kelione. Ją laK 
viso Šiemet balsavo tik apie JY*1* važhtojgut parvažinojoina ' * ' V . . . . 1 Lietuvon vien tik per Klaipėdą,
30 proc. Per rinkimus taipLie^ švedą laivas “Borgholm” 
pat labai smarkiai buvo vra paskirtas išimtinai Jolnuni- 
puolami krikdys
ninkai, kurie pradeda orga-Įtų.
nizuotis ir aktingiau veikti. . bai sekantis Tamstos keliayi- 

I mas 1 Lietuvą hąna per Jos vie- 
“T _ , rantelį uostą Klaipėdą, nes per ši

iLBMKAI PAGROBK 3 Lffiu įuostą nesitikima, kad važiuotą 
svetimtaueiab jei ją ir būna fm 
am tikrais sumetimais, bot lietu

viams yia pareiga važiuoti — tik 
per Klaipėdą.

Turiimo Xk*p«rtM.

Bąrijaj ‘,.l,l,,Į>^wįr. ■ .to;

vakarčiam* te geguitntaii ta ' 1 
gaidųmi** Sulai*! Mat** Gri-. 
uote .. ,<-----------——50e.

Laimi’— (toto Parai! 
Valtim* , 50*.;

Atsargiai ra UfuW. Vert!
M hnkiško kun. K. 8.-------..1M

Mto TiMJĮmU ~ ttaiikM 
m«* pagrindą mlkią tikijime. 
Verti Jonas M. Mrvinteuu-*A0e..

UtUl^ld dili rUNIM
Uimtoū vyrai ir atoien* r»» 

p ujmšftme iMrtebHlimte avrtkat** Ir 
spHcim-YajMfala. Al ptttfcl ftdtioK Hhrn- 

io k«<»ą w ura i»ra mu*
. & mrtą Ir J*tlj#r*ntą «to«* *kHrinl 

Ir IdtkttM or«*iwmr. po «nlm<'
. T<m» l*r tmiapą laiką ja* turistu1 *v* 

iwai apetitą, M* lengvi** ra* 
\hAkinawiiei. jn« Malte nvrikesnfe Ir 
Ktlpremib ir mltanti bua iMIrinklK ir 
atjMhiiuudltt XM**’*tw ym ąaąlort* 

~ ąrjilttta* mHbk m inkų. .IrlK'i
• mulu* Mari >»«»•'f j ul-u- 

Ikjrtf 4M ira II to arptol.i C

Nenumyk, kad te tavęs 
niekui ticaoa neišmano—A- 
raboi. |366 BroBdwsyi

o ... . . .- . * /

tyda* Uaturoj*. tarti & 
Katoti..------ -- ------------ UllM.

Malto tetoriraa*
pi^y* >lV-tt> tattertio kri* 
Gijonyb!*. Lteturių kalto 
toto b* _»«.

k r'jL * rmrmas
/ Kun. St Markauakaa, &P 

*. tos vikarus ir progimmai- 
* jos kapclioiias gavo pa* 
£ kvietimą i» Kėdainių nuo- 
| vados taikos teirtjo ^ stoti 
L tciaman.

Lietuvi* pilhviUM < Petrę 
Medvecką ir bndiits Hteįm* 
imvįčto) ir nusivarė, į *m* 
puse* Lietuviai jmreiMavą 
jw grąžinti, bet lenkai via 
įiegrąŽma.

TBŪMFpf ADOLM. < ;

-Hvažbiojajirią i u ton i

Amuurvs—
Okupuotoje Lietuvoje

brnupnė sumažinta iki 3 mė- 
nerią paprato kalėjimo: 
dešimtininką* Vowvičiiw 
^T pam arsito* tetpriteH 
k’ant anuitojl nuo bausmė* Į 
taip pat attoUa, ^dešimti- kkaRm mažėja. Rugsėjo nu 
ninkas Mackevi&ua ištebsm- Į emigravo iš LietuVos tik 78 

 

tas. Civilio ieškinio priteis-Į minėme Į Lietuvą pradėjo 

 

ta iš Mikšeričiaus 68,170 lt, Į grįžti daugiau, esą dėl p»- 
iš Anilionio -

. to**#- K ■

^Darbininko” Katalogas

PAlOAIGt BUV. SUSKURKI- 
MG MmiTlRIJOS VOH-

KINKŲBYLA.

Spalią mėli. 25 d. Apy
gardos teismas* pa.skeHx*. 
sprendimą buv. susisiek, nn- 
nistėrijos vald. bylojo, inž, 
Mikševičius nubaustas 3 
met sunkiąją dalbą kalėji
mo, inž. Karosas 6 m5n. 
paprasto kalėjimo, Anįlio- 
nis 4 mėn. papr* kalėjimo, 
bet einant 1928 m. amnesti- 

b jos įstatymu, AnHioniui

saulinės ūkio križės. ’
—Šiemet jier (i pirmuo- 

IsiuB mėnesius Lietuvoje mi
rt*: 10,702 vyrai ii> 10.099

Už šmeižigą Debeikiąl moterys, iš viso 20,801 žnue * . 
klebono kum StašiorKannoĮgtt^ Perimi tuo pačiu laiku mas* 
T nuov. teisėjau ter ^.1^,422 žmonės^ _ _ _ ;L
ta KodžimP* laikrašėio re- šiemet per pinmnmim 
daktorią nubaudė 1 para | (> mėn* gimė $U$0 žmoneA 
arešto ir 150 litą piniginėj -^Vokiečiai* šiemet nuo 

 

pabauda arba T partems a-įrugpiucm mėn. 1 d; iki spa- 
rcŠto. |liu mėn. 1 d.* ištrėmė iš Vo

rainos IR 0R8M0U- 
. Cliy ŽENKLAI

i ' •

«

Y

ramtM fyvonmo m 
tart* Jf ftorto 
turte )to-»ok__ 

iirtritymal tart* Ųto_45«.

storijo* tpyMka, Du tettotf *09

Mtoyrti te toijat* V»r- 
te J* Gtratte

Gąsste* yi*rtį
Pr. A Vlleto

Rugsėjo 30 d. atvažiavęs 
Benekūimią vaitas išnuomo- 
jotoką mokyklai namą pas 
A. Mickejevilįą už 240 auka.

pirko Iii torti malką, 
Bet mrn, tėvai, esame pasi- 
r&* mvo vaitelis mokyti na* 
nne, apie ką fugp. mėne
sio pabaigoje visi <wmė pra 
m še Lydos insiM’ktoriui*

Kaa Mas mahau.

Vilnius*—Hių mokslo me- 
lą pradžioje iš dvasinės Vii-, 
niaus pinigą: ^eniinarįjc^ 

/JiitoaįBenekainią vate.■buvopraŠtiliąūrdH iietutiUL ir 
Mūsą sodžius nemažas, visikterikai: Hamnkoras ir Bu dĮrt 
lietuviai* norc, tiesa,’esaine rokas. Tuo bildu dateir.šC“ rJJgį 
pmlmę daug klaidą, nm ininarijoj yra 128 klerikiū^ Ay* 

kalbai, bet vėlinu, supratę ’s... lietuviai* 
savo klaidas, vėl pradėjome 
kal)x*ti sava prigimta lietu
vių kaitei. Mes savo klnida 
pastebėjome 1922 m., kada 
įkūrėme savo sodžių je lietu
višką ‘Mlyto” mokyklą, ku
rioj mūsą vaikučiai inokesi 
savo prighnta kal^a ligi pe
reitą mokslo metą, t. y. 1931 
metą. Šiemet Lydos ins- 
jM’ktaratas netvirtina mums 
mokytojo, kuris, kiek nuims 
yra žinoma^ buvo su pilno
mis kvalifikacijomis. ’

-*-“Viateiiau« Rytoju*” m- 
w, kad įtocutiniuoju metu 
Vilnimi* krašte jau pradėta 
Oritarijo* ir dvarininką tar
pe* *** mlikviduota 67 dva
rui ir folvarkai* Dvarus 
(Jiuigiaiteia nupirkę žydai O 
Vilnimis žemės bankas pn- 
skelbe, kad lapkričio menesį 
btteią licituojami net 220 ii- 
kią. $wmlM dienomis taip 
pat Jiętoij^ keliu būsiąs 
.■parduotai &v. Qim» gatvėje 
esąs didelio IMkovskio na-

—*o«.

^417S-W

kietijos 3(> liėtnvhi. palmr 
LIGONIŲ KASŲ RINKIMAI. |tas dalykas HTianms.

Spalių. 25 4. Kaw ’r BJUaalūT*.vO UAODIMiMtp 
provincijoj buvo rinkimai
j ligonių to Charakte- T.
ringą, kad rinkimus laimė- v. tmuidirankij '
jo prie dabartinių šiflygij ia-1MU?s’; Žemaitukis ( e- 
tai nepageidaujami kraStu- ^15 i!P“es «l: 
tiniai elementai. Taips?-’“"Ra\ SH«tl,kvY^ 
ne vadinami “kairieji dar- ‘^ese daugiau kaip KM),000 
bininkai’‘ (kairesni už sų.f.M’J nuostolių.
rialdein., artimi koniunis-l

fam£) laimėjo 11 vietą iš 20Į 
(daugiau kaip pusė)* social-Į 
demokratai pravedė 6 atsto
vus

dome įleisti šaknis giąlą kiiriii tarpę IM.*.lenką h* 
\ Lenką tarpe 

maždaug trečdalio- yra atvy
kusią iš Lenkijos gilumos, 
kurią tikslas esąs “apotfto- 
Iowae na kivsacli.” Nuola
tinis lietuvią kleriką maži
nimas veda prie visiško ją 
išnykimo iš seminarijos, nes 
taikant lietuviams maksima
lius reikalavimus ir įžiūrint 
kiekviename lietuvyje‘“brak 
povvolania” — naujai lietu
viai į seminariją nestoja,, 
nąs nėra mažiausios vilties 
Mgti.

aaitb .^,,j------- -L-------------- 25<
XXIX Tarptautto Rucka- 

TtettrtP’ KodįtoT. -TaraM ‘ 
kuru V?* Bulyi, < I. C.—JM 

jaoW- 
aprrtymaa kelionte j Pa

ryžių ir atgal Mikalojau* ir 
Ulapirpa Iva6ovij...‘ tegirdi 
Itoms Parvalkieti*---- - J»

KelįMil Aplink FaaauJ| per 
80 dienų—Apie vUu deryCae 
be gite jdomBa nuotikiai k*' 
lonia per įvairina krrttna. J 
Parrtč Julių* Vemt. Vertima*, 
J. Beteikonb^-----------—141.00

Pramenhiia Deatokratjioe Fa- 
grtedal. Parai! Ucmis ____^.7|e.

Gegrtle MIįwo' — Kun. P. 
ŽadgHcia. Karna - --------J------- 50e.;

UBO Ja i&h*u<0ti1 Pato 
itegyvoji gante: žemi, ran- 
duo,orM.Patrti tatto HM

Md» (Po«M). Pato M.
Guirtaitia u—__1H|

MtOte Skaitosi — 
(Dalį II). Sn paTetealaia—.(Tfa.

Vi*m*nlfai Tįtumbr- Verti 
Kkjb. P. Bauru«aItU ..... ..... Mt,

Viltai Knygai! — an |n* 
vatellaU —._JOa.

Mana patyrimai PiMteM 
Kwij,1918 ir 19ID >. Para. 
H Kun. & M JaMbią (K* 
fietipMi) ■■ . ■• ‘..... ' -. Hte• gvy* t1? ref ■■ *—|’*p?****’eM****e**?ea*ęReeA^*w**s*^^^^^p

Pamaldų Vadovilb, Stacijai 
Graudfti Veriamai. Sudari ir 
išleido Kun. d. Koncevičiui^10iM

Moteryto Munantemybi. J. 
Leanuane. Br. Kai. D-joa lek 
dtaya, Kaune __ ____ —___ lt*

Siyn1foiti*i*l* Tiiįllrete Pairti
A. Rucevičiua ^,  ...... .—^409.

Šventa* Gabrteltaa* teleido
Tivaa Alfom* Varia 0. P_Me*

Religija* Mokymo Metodi
ka. SuteUS K. J* Sfcniody»_J5Qa.* •’ '

«y» PukU
Andemnc 

eik«l!lto 
kndxiul*iti*

__50*.

20t.

Greičiausi
TAUULT LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

N«to ypjH S Dte*a» JM 
VonrfCM per C!cr*o*r* — 

* tfieR®e *er nrtises 
TIK 7 DIENOS I LIETU VA 

Spėtiniu truki* ii Bremerhareu 
AriM keliaukit etaprerinla laivu 

C0LUMBU8
Sumutintos trečios kieno* kainof>'■. 
) ubl pušį dabar galėję* 
Informacijų klauskite 
pus bilėSietini agentu 

arba FfflS 
252 BOYLSTON ST. MM| 

BOSTON TUVIUS.
Lenkai Traku bare iš Sa- 

sonio ežero pagrobė žvejoju
sius Lietuvos pusėje tris

' ‘ ' - J - ,<>•'*< k «/lbl
mwtyite> vienf sesuo atvpj 
asmeniškai ims jį ’ piisikaL 
l»eti. Kadaise ji buvo gar
si teatro aktore ir visu mėg
stama šokėja; Užtat ji turė
jo,prieš akis gražią ir vilio
jančią ateitį; Ji buvo pagar
sėjusi Europos ir Amerikos 
didmiesčiuose*. Ir šfUi, vin
ilą dieną ji dingo be žinias. 
Niekas nežino* kur ji žuvo 
it niekam ne į galvą nepa
rėjo, kad ji gali būti vie
nuolyne. Kokia priežastis 
tokio® staigiu pennainok, 
tokio netikėto atsižadėjimo 
šios žemes džiaugsmu ? Prie 
žąstis buvo kilni ir tik vie
na — noras išgellx“ti savo 
sielą iŠ gresiančio pavojaus 
Palaidas ir tiesiog ištvirkęs 
gyvenimas ją traukte frau 
ke į blogą. Nenorėdama pa
skandinti savo sielos uodo, 
mvmiuose pnivimse* ji nifr 
ti* yj«įią ir slaptai įstojo 
į &imoiyną. <-’ia ji atrado 
jamybę Kristuje ir apsau
gą sielai nuo amžinos pra
žūtie®. . *

. ?
ViatoKo pfspttta *n R*W- 

utį. Vienų veikimo juokai. 8u- 
lįturhte Vaidevuti*—,w.,„.^1ia.

Mepdeytoja-keturiij veik* 
uų drama. Tarėrt kun. Pr. M. . 
Furaė. Kate*—-------- --------
(HRtil^rtS^Vyto^ aktų 

komedija; parai! S. Tarvy-. 
■daa..,..... ..... ....— i .. -'. .„—SS*

Ritate Gsdramaa, 3-jų ymk*- 
*nų komedija, tarti Seirijų ‘ 
na*nk*a . ..r.l■-;,■ . - ■.*i. SSa.“
Ubagų Akademija Ir U3mo 

SaliM — komedijų* po 1 ak 
te. Parai! Seirijų Juo*nka*_JSa

Sniegą*—Drama 4-rių ak
rų. Verti Akelaiti* ■......  <0*

lomai—3-Čtf dali* dvamoe 
'Girna Tauto* Genijų*/* Pa
to Kun. L. VaieetotoUla

tol tartte* — drama 4 
iktų3 to Vert! X M- fe ’ 
/intite r A------——-We

ViriGeri—3-jų veikimų vate 
deli*; pato F. V. . .^.—,19*

Rateteita. ' Arba iMAteMMA 
kaukiu! — 4 akte dfltert. 
Virti Jone* Tarvydai -—10e 

■■. Mgmyme Apahrttetatei »**- ■ 
Rijimu ir gyvenimu ant 4*

B; Neseniai spaudos buvo 
praneštu kad jūros dugne, 
netoli tensą miesto Kerson, 
buvo ..raktas dar priešKris
taus gimimą paskendęs mie
stas.

Viena archeologine eks
pedicija pradėjo tyrinėjimo 
darbus, pasircmdama pėrci-- 
to šimtmečio archeologų pa
liktais daviniais, pasinaudo
dama tam tikslui pramokys* 
tais nardis. Narai 4—12 
metrą gelmėj rado, senus 
mūrus ii* daugiau kaip dvi
dešimt atisįgynnno bokštu 
liekmią, taip pat labąi«erd- 
vią areną, gatves, net jmže- 
minias koridorius. Tačiau 
viskas yra apaugę tankia jū
rą augmenija, kas laimi ap
sunkina narą darbų. Jie 
-dirbdami’ jūrą dugne tele
fono pageli duwfa betąr- 
pišktts prausimus esantiems 
jūros paviršiuje* laive* mok
slininkams, kurie duoda na
rams paklausimus ir naro- 
dymuš.

Taip Tat žią arheologmiit 
tyrinėjimą metu dnroūm 
pinną kartą filminės nuo 
trąukos, panaudojant ]ri- 
prastus filmavimo apara- 
tusį apgaubtus guminiu* lui* 
dėklu su sfikm priešaky*, 
paviršium laivo iškeltom ke
lios vato jš kurią užrašą 
galima mi«fatvti, kad mnv 
sis Kėrsoim nuestas egxista- 
vo tarp ketvirta ir vienuo
likto šimtmečio prieš Krite 
tą* z *•■■ *

K4 »WKGJri M)WA.

t

Tikužgl.OO. (
Kiekvienas^ pushpis labai 

gražiu paveikslu papuoštas. 
Kiekvienas ĮMuvs privaUtu. 
įsigyti šių knygų. Albume 
patalpinta atvaizdai vteų Žy* 
mesnbj žmonių dirimsių Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jb kaina buvo ^4.00. 
Dabar gausi tik už dolerį*

ReikilnukM

nDARBmmK0H
am W. mnABWAT -MMmr. *

* *'

* i. * A

»

: » h

■........... 1

- .t ••

Budapi^to Karmelitą vie
nuolyne T. Severinas# anks
čiau buvęs bankininkai Žy«^ 
dus Ladiriovas ttaecto, atlai
kė pirmą šv. Mišią auką* Jo 
tikras brolis, taip pat atsi
vertę ir dabar prmieiškm 
urs T. Dijanirins, sakė imi 
mokslą. Tarp dalyvavusią 
buvo taip imt ir ją pushDv 
lis T* Bniknrdas, kuris yru 
kartūnas ir gyvena vienUu- 
lyne netoli Paduvos* Tai 
Inivo retos iškilmės*

3tebftk!u — i'iktei H*rtl 
t Tarvydą*;..•; r.<.*■■■.

KJMUVtejnMBM.. K0*IWW-
te Ito rtte tarti GtadtfciH 

taki Stoto-lt 1> 
Pagalvok k< d*to >) Jto

Vato Stoto d*M* Iii 11
kaa*ihtriiuKo 8« kf

‘^Darbininko” administracija# norcMiante prapitoati 
turimus knygas, akelbiti didelį nuplghnnte-*l*rwduoda 
knygos už pusę kaino®, Ka« atsiųs $5.00, tau gam knygą 
už W<X) vertei. Dinigai turi būti pri«iunčiami tu uito 
kyimb Surašykite, kokią knygą norite*

Su užsakymais prašome nesiveluoti, mte parduodamąją

Keuimirtkite-^yhoi Įmygus pusiau nuiuginM W « 
užaakymu turi būti pnriąata bent $5*00.

-DARBININKAS"



ištyli i!!iiirųįi1?|ig _ , ,fct............ ..........

The Way fc Go—
PARBiyijrrAg

«w

AR GIRDĖJAI, KADA 
NORS ĖODĖIUSi.WHY Hfc WAS LAT1

,^r~”‘“'"|JUOKlANTYSIS TAMAS
H»tey-Tnl^ta l»ck it»ę ta tlte p 

CMtetoted eoMplitetea nmttbtot I .----- —

I Kunigas Jokūbas, bęrašy- mes, kunigas Jokūbas butų 
I damas laišką, , žvilgterėjo į 
I duris ir ten pamatė Tarną, 
(stovintį tarp durųį truputį 
I sųsigėdusį ir išsigandusį.
r Kunigas Jokūbas atsidu-

* įso.
I “Na, Tarnai kas dabar at- 
Įsitiko?” užklautė kunigas 
Į nekantri ai.

•-CHO*. bM t «mi «..J I Tarnai paimdamas Sluot®
U«J «. m it l-e h kato rank?’ Šypsodamas

■ .... ....... .lataakf: '
OMfflrmYrAMI I “Jtf Jtarimi a^ »yiį.

įVąkar vakare moterys hi- 
Įrėjo fėrus ir, labai priteršė. 
(Pamiršau, kad buvo langas 
(prie durį} ir bežiūrėdamas į 
laną pusę salės, išduriau lan- 
|gą su šluotos galu.”
| Jeigu Tarnas būtų kiek 
(nors gailėjęsis dėl tos nelai-

FULL OF LEAD

nigas. Atsisukęs j rašymo 
stalą mąstė, kodėl jis liepa’ 
varo iš šio darbo, nes jis 
tiek daug nuostolių yra pa* 
daręs, ’

Naujas ’ langas buvo įdė
tas ir Tarnas, užrakinęs sa
lę, vaikščiojo ieškodamaslyje, 6v, Antano ligoninėje* 
plaktuko, kurį jis kaž kur 
paliko. .

Beieškodamas plaktuko 
užuodė dūmus ir staiga iš 
po jo koją iššoko ugnies

. liepsna. Žinoma, jam rei
kėjo pirmiausia pašaukti 
ugniagesius, bet per visą sa
vo gyvenimą jis nėra pasi
elgęs.
Praslinko sekunda; jis pa

griebė Panelės Švenčiausios 
stovylą, išnešė ir pastatė į 
atsargią vietą. Tada įbėgęs j 
mokyklą atidarė kambarių 
duris, šaukė garsiai: “Mo
kykla degu! mokykla dega!?

Tnojaus viri mokyklos 
vaikai buvo išvesti į gatvę; 
Tarnas žiurėjo į vaikų būtįj 
ieškodamas Jonuko, kuris 
buvo nesveikas, ir kurį jis 
labai myleja Nematęs jo,

aukščio, laiptais žemyn.
Po keturių Valandų sun

kaus darbo, Ugnis buvo už
gesinta, bet mokyklos neli
ko. Seserys ir vaikai buvo 
laimingi namuose, bet Ta
rnas gulėjo mažame bamba-

••Dfdu’t fou te* Jteattb^falr tbte 
imki" ...

“O*, yt« i Jo* «lwkra cm wiMb 
•rtr X tekfbit myMf.* *

VOIC£TOOŠTiK>NG

Ta*

KPk J

"Tfcte w*tk ttttl* feUow m ate 
mjb • Ttetriloą«m a*t eaa I 
turo# M* r**e*.H

"DobY y*» tetarą it-M* teite te 
too *trt»r tor him to tkm,*

DIDMT WAMT BACON

Mr* D*wa ■ CM» jree tetaM te teta* 
ta* tetea? '

Mr. Ote-Vte, tet aty eite fateUte

■BBE.TT

jį nuraminęs ir pasakęs,, kad 
mažas lango stiklas ne daug 
kainuoja įdėti, bet Tarno bu 
vq perdaug pajuokauta.

“Aš manau, kad nėra nei 
vieno lango salėje, kurio ne 
si išdaužus,” kunigas .rūs
čiai atsakė.

“Taip, Tėveli, yra du lan
gu anoj pusėj kuriuos dar 
nesu išdaužęs, nes jų, stik
las yra kitokį negu kitų 
langų.” Tarnas prieštaravo, 
šypsodamas draugiškai į ku
nigu.

“Eik pas poną Gudrinską 
ir pasakyk, kad įdėtų stiklą 
po pietų. Pats pabaigsi 
šluoti kitą sykį. Peršalta 
gaišinti laiką, kol įdės nau--do, pradėjo bėgti, užkliuvo 
ją langą,” aštriai liepė ku-

jį įnešė į kleboniją, Tarnas 
atgal įbėgu į degančią mo
kyklą ir nubėgo į trečio sky
riaus kambarį,kurs buvo tu
ščias. Stengdamas išbėgti iš 
degančios mokyklos, išsigan-

koja, ir puolė nuo antro

kiir jis laukė mirties.
Ugniagesiai atrado jį 

prie laiptų pusgyvį ir-išne- 
šė iš mokyklos. Gydytojai, 
pažiūrėję į Tarną, Žinojo, 
kad-nebuvo vilties. Kun. 
Jokūbas suteikė jam pas
kutinius Sakramentus ir sto
vėjo gale lovos, žiūrėdamas 
į Tarną meilingai. Prie lo
vos klūpėjo dvi sesers, ku
rios meldėsi. Tarnas nei kru
tėjo, nei * kalbėjo kokią va
landą ar daugiau.

Atmerkęs akis, pamate 
vieną Sesutę ir paklause ty- 
liai, “Ar aš mirsiu? Ar iŠ- 
tikrųjų?” «

“Gydytojai sako, kad nė
ra vilties, Tarnai,” atsake 
Sesuo. • .

Kad ir buvo silpnas ir 
sunkiai kentėjo, Tarnas bal
siai nusijuokė.

Jaunoji Sesuo, atsistoda
ma, liūdnai priminė jam: 
“Mirtas tai rimtas dalykas. 
Nėra ko juoktis/’

Tarnas, stengdamas (būti 
rimtu, prašneko: “ Atšipta * 
šau negalėjau susilaikyti.” 
Vos alsuodamas, sunkiai

prabilo: “Aš Visados buvau 
kvailas, Sesute. Kunigas 
tau gali taip pasakyti. Nie
kad nieko neišmokau, ir nie
ko neatmenu. Bet, vienas 
dalykas visad buvo mano 
mintyje kaip gražus yra 
dangus. Tiktai tas mane 
džiugino per visą mano gy
venimą. Niekad negalėjau 
susilaikyti nuo'juokų, kada 
apie tai pagalvodamas. Net 
ir varguose. Aš visados ir 
buvau bėdoje. Atsiprašau 
Sesut.

Kunigas atsiklaupė prie 
Tarno. /

“Nejlgai reikės laukti Ta- 
mai, nes tuojau matysi dan
gų,”* sakė kunigas, paduo
damas savo ranką Tarnui.

Tarnas gardžiai nusijuokė 
ir, po minutės, viskas užsi
baigė.... Ona.

PALIEKU AŠ TAU 
GELIŲ...

Palieku aš Tau gėlių... 
Kur ilsėjos karavanas, 
Palieku aš Tau gėlių... 
Gėlės,—meilės atminimas. 
Basi jas, jei eisi Tu, 
Jųjų paslaptį suprasi; 
Klaupkis pabučiuoti jas, 

» ♦ ♦
Bet, jėi kitos lūpos mylėjo 

Tave,
Tu praeik, praeik pro jas... 

Vertė'
# Jonas falkįft Morkūnas.

daržas—garden 
daržove—vegetable 
durpė—peat 
grabė**-diieh, treneh —■ 
giėblys—rakė 
lysė—gardeli bcd 
špatas—spade 
velėna—turf, sod.
Jų vartojimas sakinyje.
Bulvės, morkos ir svogū

nai priklauso daržovių šei
mynai, • .

Dažnai rasi gražų daržą 
prie lietuvio namų.

Irlandijoje vietoje malkų 
vartoja durpes.

Grabėje aš mačiau daug 
darbininkų sunkiai kasant.

Su grėbliu aš šieną iš
draikiau.

Višta lysę suardė.
Špato kotas nulužo ir dar

žan liko neiškastas.
Kiaulė velėną iškniso. 

Kazys Ariną.

Vištų amžiaus nustatymae.
Petriuk, kaip' 

tu atskiri jauną vištą nu* 
senos?

Petriukas: — Labai pa
prastai —- iŠ dantų.

Motina: -* Bet juk višta 
ne arklys ir dantų neturi.

- Taip, viš
tos neturi, bet aš turim

Petriukas

L. D. S. Naujų Narių ir “Darbininko” 
Naujų Skaitytojų Talka

j

Prasidės IRSI m. gruodžio m. 1 d. ir baigsis 1932 metų vasario m. 29 d.

Reikalingi talkininkai. Apie darbo eigą bus pranešta. Skiriamos reikšmin-

gos dovanos, kurias gaus ir talkininkai ir . naujieji skaitytojai bei L. D. S. nariai.
• * • ■ • • ’ . • . . * . • . • * Q

Jau nuo šios dienos “Darbininko” Prieteliai prašomi kreiptis informacijų rei
kalu. .. i

“DARBININKAS”
Fante*

• M ■
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Į Japonai, nepaisydami 
j Tautų Bąjungps įsakynm Įįl* 
tai kraustyt iš Mtondžarijtnb 

guBsaairaoN ratss: rsimn<nsAwa kaimai Į y^uo pirmyn, vydami
b*mu«vm, ..............».KM ............Mve md&naraltsuoUH

*“£į? Į kiniečius, kurie bėga į Ru-| 
įiįiitle *•*• wmM jMrly..ąw MWą k*rt m«Mh .. </*! . T; .
ŽĮįf*i *įw»yr wwk y«rly....ĮSJS ušn«yifczrt*miMli JWenp Jie UŠėmfr ge-

DARBININKAS lleiinkdi, kontroliuojant ki-
M WMf bboadway ’ SOUTH BOSTON, JUM piieSiu ir iwj ir keW niie- 

TKLm’HON»go«THBOBTo« <iMo Įntij, esančių boBevikų įtako-
______________ _____________ _________ __________ _  Į je. Atrodo, kad bolievikai 
uit . TTTTr^»T/>nH T\Fn'r/\________________ i*ikati i HmMaRonuNAn.TTF.NOS DĖSTO kiviiv,, bet iStleaų tai jau 

. \ »e kivire<j, tik formali} kji-TIKEJIMO DALYKUS m, ne* vhu f«mtu eina 
- .L ___  taąrktts mūšiai, kurijose

įtiltotunčini užmuštų Tr sū- 
nuo galvos negali nukristi.” įžeistų. Tautų Sąjunga at- 

Tai vėl labai keista įšva-Įrodo visai bejėgė, nes su jos 
da. Nuodėmės savo keliu, [reikalavimais japonai visai 
o plaukų kritimas savo ke- nesiskaito ir ji neturi prie
ini. Plaukai gal kristi ir be monių juos priversti išsi- 
žmogaus valios (dažniausiai [kraustyti iš MandŽurijos. 
jie krinta prieš žmogaus va-l Buvo manoma, kad Anieri- 
lią), o nuodėmės .papildo- ka savo įsikišimu sustabdys 
mos tik iš žmogaus valios, [japonus. Amerika buvo pa- 
Kų-gi Čia bendro turi plau-[ti pastoiulusi tarpininkautu 
kų slinkimas su nupdėmė-Įbet kuomet prieita prie tik- 
mis? Jei galima sakyti, ra sustabdymo japonų žy- 
kad plaukai slenka su Die-[gio, —• Amerika lyg pi*adė- 
vo valia, tai nieku gyvu [jo abejoti, kas jai darytina, 
negalima tvirtinti, kad nuo-|lštiesų} jai nieko nėra da- 
dėines daromos su Dievo va-1 ryti, kaip tik perspėti Ja 
lia. O “Nau jienos” kaip tik [poni jjj, bet kadangi Japo- 
tokios nuomonės prisilaiko|nlja neklauso, tai daugiau 
ir -visas jų straipsnis tame [kitko nepasilieka, kaip tik 
ktipsny parašytas. PaŽiu-|paskelbti jai karą, o tas 
rėkime, kaip jos toliau pro-į------------------—--------- r—
tauja. jgoniskas? Ar tuomi nori

Teologai sako, kad Die- j pasakyt, kad “Naujienos,” 
vas žino viską — ne tik kaslnors dar nėra, bet žada bil- 
dabar dedasi, bet ir kas dė-Įti katalikiškos ir tam įrody- 
joei praeityje ir kas dėsto [ti d&to tikėjimo dalykus I 
ateityje, iki pasibaigs aria- Kada tas įvyks, nežinome, 
tas ir dar toliau. Jeigu Die- Bet galint pasakyt, kad pur
vas sutvėrė žmogų tokį ne- mas “Naujienų” sūkatali- 
tobulą, kad jisai negali iš- kėjimo ženklas bus toks, kai 
vengti mnodėmiij, to jeigu jos pradės logingiau protau 
pats Dievas' iš anksto žino, ti. 
kokias nuodėnies žmogus at- . ■ — ......" ■■■i ■ ■

PROTOKOLAS ils šitaip Dievų piešia, turi * 
galvoje ne kokių ten visa-Į 
galinėj, viskį žinančių, to- L K. K nUBACUO* XXI » CTlttMĮino 
bulį ii- teisingį esybę, bet KO»»»O,f#** »«®»»’* **®

----- >=•<.- . >- - dibmomu, «0wm IMTOM, MUS.

(UmvmIm*)

Hfflfif romri litkvamiam & o. amooatmi q» uw|

4  ̂0įfiQitį į į ^S^M.7 ^FMF ’ *’

“Naujienos” kad 
gpyrėj tai užsispyrė. Girdi, 
“D-ko” teologas neįrodo, 
kad.loginga ir tikslu prašy
ti Dievo lietaus, nes tas pri
klauso nuo nekuriu gamtos 
reiškinių, su kuriais pote
riai nieko bendra neturi.

Taigi, kad turi. Alės tiki
me, kad Dievas sutvėrė gam
tų ir davė jai atitinkamus 
įstatymus vystytis. Bet 
Dievas, kaipo gamtos tvere- 
jasj^gali tuos įstatymus pa
keist ir mums valia Jo pra
lyti, kad juos pakeistų. Tuo
met ir lietaus bus ir bulvės 
užderės. Kas gi čia nelo- 
gingo ir prietaringo ? Jei 
Dievas lietaus neduos, tai 
geras katalikas ir su tuom 
saitiks, nes žinos, kad tai 
tokia Dievo valia. <5ia, ro* 
dori, viskas aišku. Tačiau 
“Naujienos” štai kaip pro-

ŪKSI'

žinputo perdaug jąu grieb
tai. Amerika nenori taip 
toli riti, ir ne tik tai, bet 
kuomet buvo užsiminta apie 
ekonomini Japcmijoa brika 
tą, Amerika ir Ha nieko tei
giamonepateki Mat, šiai* 
depresijos laikais, boikotuo
ti kokį norą koriumerl — 
neatrodo bizniuką. Taigi 
dalykai taip ir rieiika. Tau
tu Sąjungą kaltina Ameri
ką, Amerika ~ Tautu $9; 
jungą, o japonai briaimari 
pirmyn, nes jie Žnt-būt pa- 
siryfe Jei ne vigai pasisa
vinti MandŽuriją, tai bent 
joje pilnai šeimininkauti.

Bet ką darys bolševikai? 
Jie tur būt slapta jau Šį-tų 
daro, nes japonija perspė
jo sovietus neduoti pagelboa 
khneČimnfc Bolševiku pa? 
dėtis gana-kebli. Pavesti 
Mapdžurija japonams jie 
nenori, ne • dėl palankumo 
kiniečiams, bet dėlto, kad 
jie patys turi skanaus ape-

«

lito prie
Liti kata — dalv-
kas pavojtogM. Ti«m, bol
ševikai tari didliauaią ar
miją vmm pymuly mat, 
“norintieji feiktm noipunte- 
fein nepamiršo kuo smar
kiausiai apsigiukiuoti, kad 
imvergtų pasaulį proletaria
to diktatarai~tot gakmiufai 
au japonais taupanti, reikės 
imatatyti fronte kelto mili* 
jomu raudaurmiečių, o kas 
namk? Gargi, jei karas eis 
sėkmingai, bet jei fronte 
bus pralaimėjimų — o kad 
su japonais kovojant jų bus, 
tai ui tai galima garantuoti 
— tuomet nartiie gali kilti 
vįąokfe ūepasitenkiuimii, iš 
jų gali kilt riaušių, o nuo 
riaušių iki revoliucijai ‘tik 
vienas fingsmm. tiuw'knitnm ir
Imlfevikai gerai lino, nes 
patys tuose dalykuose >pe> 
eializavosi. O tuomet te? 
Ar Stalinas populereanis ir 
galingesnis uŽ Nikalojų? 
Tie klausimai gali išsiiišti 
itetolimoje ateityje.

Bolševikai dabar »mato, 
kad lazda gali mušti ir ki
tu galu, ir — tyli kaip že
mė. K.

KIBIRKŠTYS

laMteb,' ■ KasteiUs M 1M.< -——_—
_ * » _  - - _

V
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Pęr tris įpėnesius “Anw- 

riean Mereury” redaktorių 
plunkanoa rašė atraipenhis 
antrašte: 44Amerik<m Fras- 
čiausia ValatTja?* Tuose 
strailMniuose buvo paduota 
net 106 įvairiausios statisti
kos, paimtos iŠ valstybių ir 
kitokių šaltinių. Buvo iš
studijuotu visų Amerikos 
keturiosdešimts aštUonių 
valstijų gyventojų sveikatų, 
apšvieta, moks|aSi tautybe,

dų kultūroje, apšvietoje. 
Mažiausia ateivių ir katali
kų yra Miwtorippi, Alabu- 
ilgų Gemgia jos stovi Že
miausiai kultūroje, apšvie- 
toje. Daugiausia katalikų 
ir ateivių yra Massadm- 
sette, New Yorke, New Jeis 
sey, ir tos valstijos anks
čiausia stovi.

Gal viena išvada butų ši
tokį: lietuviai “amerikonu* 
kai” turėtu girtis savo tau
tybe ir katalikybe.

Plunksna.

IHTVV08 VYSKUPŲ KOM- 
FIB1MCTJO8 KOMUMIKATAS.

*A **O gal jisai (vadinas^ 
tas “D~kon teologas — 
“Darb.” prier.) mano, kad 
it lietų Urba sausių “Die
vas duoda,” atsižvelgdamas 

*į tai, ar jisai nori Žmones 
“nubausti," ar jiems gera 
jMtdaiyri. Jeigu taip, tai 
tuomet to rašytojo tikėji* 
mas mažai tesiskiria nuo 
laukinių žmonių prietaini, 
kurie visuose gamtos laiški* 
iriuose mate “piktų” ir “ge
rų” “dvasių” veikimų. Ap
šviesti dvidešimtojo amžio 
žmonės iš tokių nesąmonių 
gali tik pasijuokti,”

Kad uš tikiu, jog Dievas 
gali duoti lietaus, tai ma
tyt iš to, ką pirmiaus pasa
kiau, bet nematau, kaip iš 
to galima padaryti išvadk. 
kad gamtos reiškiniuose ma
tau piktu ir gerų dvasių 
veikimų. Jei gamtoje uia- 
tau Dievo veikimų; tai ne- 
galiu drauge ten matyti ge
rų ir piktų dvasių veikimo. 
J&ir vienas veikia, ten ki
tam jau nėra vietos. Taigi 
lieta čia progas nė apšvies 
tiems dvidešimto amžiaus 
įmonėms pasijuokti, — ne- 
Bent tik iš nelogingos “Nau
jienų” išvados.

Dabar % dėl nuodėmės, 
“Naujienos” štai kaip apie 
jų kalbai

“Anot “l)-ko^? žmogus 
gali pasipriešinti “Dievo” 
jgakymamn bet kunmet ji- 

• Mi pasipriešina, tai Dievas 
. yadovaujiui arhi teisiiigu- 

hm, sulig kurio nusidėjėlis 
jrivalo būt nubaustoj arba 
gailestinguprtu , Tai, žino
ma, griežtai prieštarauja 
tam kunigų jnobynnii, zkad 
be Dievu valios nė plaukas

— sauvališkų despoto, kurini 
už savo klaidas baudžia sa Į 
vo valdinius. Jisai skelbia | 
pagoniškų tiikėjimų.” I

Pasirodo, kad ne tiki 
Kristui reikėjo kentėti už j 
žmonių nuodėnies, bet ir te-l 
dogams ir “Dar-kui” ten-Į 
ka atkentėti už “Naujienų”I 
klaidas. O tos klaidos la-Į 
bai stambios ir kaip tiki 
priešingos teologų mokslui. Į 
Teologai niekad nesakė, kadi 
Pievas sutvėrė žmogų neto-Į 
balą ir kad Žmogus negali Į 
išvengti nuodėmės. Kaip 
tik priešingai, jie sako, kad 
Dievas sutvėrė žmogų tobu
lą ir tik pats Žmogus per 
pinnpradę nuodėmę parida-| 
rė netobulas ir nuodėmingas. Į 
“Darb.” ir fe pątj tvirtina. Į 
Taigi tąsai priekaištas, kadi 
“Darb,” piešia Dievų sau-Į

Maskvos tarnaitė “Lais
ve” ragina darbininkus stee 
ti į kovų prieš katą. Jeigu 
tai būtų tikras ir niioširdus 
raginimai tai mes tik galė
tume juos pasveikinti, Bet 
taip nėra. Komunistai neigiu koVoje už būvį, 
tik nekovoja prieš karą, bet 
patys jį skelbia. Jie be 
įmtojimo khwių kovą. 
Kilus nesusipratimams* To
limuose Bytuose, Rusijos 
komisarai jau ir ten barški
na ginklus. Šioje Salyje 
komunistai pasižymėjo dar
bininkų kurstymu prie krii-

vinų riaušių. Kai tik kur 
darbininkai* išeina į streikų, 
žiuri&k, komunistas, pasili
pęs "ant bačkos, jau ir kur
sto darbininkus griebtis ak
menų, plytų ir kitokių įran

* Kanados teisme paaiškėjo, 
kad eijiniams, komunistams 
buvo įsakyta Jnokytiri moril 
akmenys. \

Tas parodo, kad be krau* 
jo pralejimo, be teroro, ko
munistų komisarai negali 
pasilaikyti.

u.
Įš tų 106 Htathtikų Žuriuv* 

lą redaktoriai padarė savo 
išvada*, būtent, kad. pms- 
riaasia Amerikos valstija y- 
ra tai MtssMpįii. Mažai 
geresnė už ją tai bus Alaba- 
ma, Georgia, Tennesse^ 
riaitifia iŠ visų kettiriosde- 
šinrts astuonių Amerikos 
valstijų— tai M(i^ai'h^aętts. 
Po jąs garbingoje vietoje 
stovi I C^uuectieutv Kctv, 
York, New JeTsey.

Statistika paroejo, kad 
garbingiausios, kultūrin
giausios valstijos turi dau
giausia mokyklų, daugiau
sia katalikų it lydą, ir dau
giausia ateivjų. Iš to vi- 
'to galima padaryti ir mtnns 
įdomias išvadas.

Ar tik neklyssta tie jau 
nuoliai, kurie išvaliusia iŠ ; 
MarniaehuMmtts į kitan ' 
tijas, ieškodanu mokslo T

Redos, kad ir tiv labai 
klysta, kurie sako, kad ka
talikai ir ateiviai (t. y. ue 
“100 nuf^imČių ameriko 
nai.”) žemim valstijų var-I

Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos Arkivyskupas ir 
Vyskupai, susirinkę Kaune 
š. m. spalių mėn. 20—23 dd., 
tęsė savo metinės konferen- 
rijos darbus.

1. Atsižvelgiant į Hv. Tė
vo Pijaus XI encikliką apie 
ekonominę krizę ir »u ja su
sijusius sunkumus varguo
menei, nutarta kreiptis į ti
kinčiuosius, kad jie uoliai 
remtų labdarybės darbus 
vargui mažinti.

2. Stovėdami Katalikų 
Bažnyčios ir jus tikinčių jų 
teisių bei prievolių sargybo
je Lietuvoje, Vyskupui nu
tarė paskelbti ganytojiškų 
laiškų kunigijai ir tikim 
tiesiems.

3. Vyskupai plačiai susi
pažino su paruošiamaisiais 
darbais Katalikų Universi
tetui Steigti ^ padarė žygiu? 
kad pradėtasai darbas to
liau sėkmingai Wų tęsia
mas, *

(pas.) Reinys, 
Konferencijos Sekreto

tOįSSSBBSSSįBBfSSS

Kongreso atidarymas.
Malda.
Mandatų priėmimas. '
Prezidiumo rinkimas:
a) Vedėjas.
b) 2 pagelbininkat
ė). 2 raštininkai.

5) Komija*: •
a) Mandatų.
b) Rezoliucijų.

‘ė) Reyizijo*. ; .
d) Sveikinimų.

6) Prototokolo skaitymas. Valdybe* raportai.
7) Referatai;

1) Konstitudjoo' Projektai—Kun. N; Pakalam
2) AriimiaUMeji Fedcracijo* Uždzvinizi—

Kun. Kazimieras Urbanavičius.
3) Bernaičių Kolegija—Tėvai Marijonai.
D Jaunimo Klausimas—p- & Galinis, ,

8) Sumanymų svarstymai ir rezoliudjų priėmimas.
9) Naujo* valdybos rinkimai.

10) Kongreso ušdarymim > ■ , , / ? „ J1

Jubilėjinis Federaeijo* Kongresas prasidėjo 24 d. 
“Uaidj. l,ieS1; ?!l’|rugpiuČiorT031, 9 valandą lytą, tt. Pėtto bažnyčioje U- 
vnliHkų despotų ir sk&lūia|^|]rajn!C(>Rl^ miMomis, kurias atnašavo FcdemcĮjo* dyą* 
ligoniškų tikėjimų, — grįš-Į sim vadas kuiL J. Ambotas. ,
ta ten iš kut ifejo, va<yųa-Į AakUvo: diakonu kun. Dr, J. Koncev^iua, snbdija- 
si “NiiujietMinuh” Ikonų, kun. J. J. Jakaitm, M, L C. Turiningą pamokslą

'Kad “JMiem" b«U‘R*“wj-r.
pranta katalikų tikėjimo ir I . irnWri 71
ja mokslą taip iškreipia, Į Sesijos laikomo* Iv, Petro pobažnytinij svetainčj. kad ratcimiihi n^minw|w- s^5d.«^H,w jpa Kotmų.'te ą

žmonių pofctfipb ja WLiėtų Fedemmijo* Jubilėjųr kalba ir pra^ĄJaab* vgdo 
prantiitim* /Bet kodėl loajknn. Jono Arnboto sukalbėti maldą P-nul Karimimkut, 
primygtinai bnika tą ūUuJvHinMM rafrmlrinkui vadovaujant, sugiedam* Tauto* 
menę, kad “Darb.” esąs pi-pHmns>!. * .

1)
2)
3)
O

Kenkama komisija pasveikinti žodžiu vietos Kardu 
n0|ą—J. E. O’Connell, kurion įeina kun. J. Ambotan, 
kun. l»r. Virmaui kto, kun. l’r. Juškaitė ir p. J. P. Ma
čiulis. . ’ . ‘

Sveikina atstovus vietos klebonas kun. Virmauskis 
linkėdamas rimtai ir nuosekliai svarstyt i orgaaizacijos 
reikalus.

KtagTMo prazidiumu ifrenkimi ik: Pirm. Kun. 
Jonas švagŽdys, Pagelbininkais Antanas Kncižys ir Juo 
aus P. Mačiulis. Raštininkais Juozas Žemaitis ir Uršulė 
T. Jokubaitė.

Koncevičius- M, Urmonionč, Juozas F. Smilgik
IvtikiziBij, teMvMjų fr Spaudo* Komirij*: Kun. 

K? Urbonavičius, kun. K. Vasys. p. Pr. Galinis ir’p. A 
G. Avižinis. ' . z i

Maržalkoa: S. Kavolius ir K. Rainys.
Kongres* Žodžiu sveikina Kunigi! Vienybės pirm. 

Kun. Norbertas Pakalnis; Kun. H. Vaičiūnas—Chicagos 
Federacijos Apskritie^ Šv. Kryžiaus ligoninės ir šv. 
Antano parapijos, Cieero, III., vardu; Kun. J+ J. Jakai- 
tis—Tėvų Marijonų, Bernaičių Kolegijos ir Fedcrarijoa 
3-čio skyriaus su 20 draugijų; Kuu. K. Urbonavičius,— 
“Darbininku** redakcijos vardu; J, B. LauČka—Uretu* 
Vos Pavasarininkų ir Ateitininkę; J. Ceplinakas .BaŪi- 
morčs katalikų organizacijų ir priduoda aukų du dole
rių; p. Oną Jankien? Moterų Sąjungos 134os kuopos: 
p. V Shca Mass., Maine ir N. M. vai, .Moterų Sąjungos 
Apskričio ir daugriU kitų sveikinimų,

Taipgi priduota aukas: nuo Amžinojo Ražančiaus 
draugijos 11.00; "U D. & 1-fnoa kuopos |L00. .

1) ...Linkiu, kad Dievas laimintų Katalikų FedcraeL 
jos Seimą ir kad Federacija taptų, tokia ji turėtų bfttF, 
t. y. prigladrim vi*#* lietuvius kstalikuą Amerikoje.

ČralotMlL .į. Krufam .
2) ...Sveikinu Kongresą! Katalikų Akcija laukia 

mOsų sutarimą. SŪprėkimc Dievai Ir Tėvynei.
Kun. Jl Balkunas. ■

3) Širdingai ^rikinu JgMlėjbd Fedcraeijo* Kong- 
rwą DŪangįamė* j<H dMihis nnepdnaK linkime ilgiau* 
alų mėty, vaUlagą darbų.

*' Kun. Altoriįtoi ir prot PaHtma .

4) Valio JtthiUjlnfe Federaeljo* Seimas! Mes MftvL 
me už Kokąiją Ir tįtmntmm knnHrą mmmnymą. ,

Kwą Karimi? AĮatoa>

5) Sveikinu Federacijos geimą ir linkiu pasekmių 
nutarimuose. Philadelphijog kunigų vardu, *

Kun. Mockus.
6) r Džiaugsmingi sveikinimai, geriausi linkėjimai 

Jubilėjiniam Federacijos Kongresui, nuo dėkingos seno
sios Tėvynės org,anizaeijos. :

Katalikų Veikimo Centras, 
Atcitiuinkai-Pavnsarininkai.

7) Sveikiname ir linkime Dievo palaiminimo ir gra
žiausio pasisekimo Kongreso darbuotei ir nutarimams.

Chicagos šv. Kazimiero Seserys.

8) Best wisbes for thc sueeess of your Jubilee Cę- 
iebrations.

Rev. Urigmauzs, Rev. A. Milukas.

9) Sveikinu Fctlcracijoą Seimo narius ir jų 25 metų
darbuotę. Kun. J. J. Bakanas.

10) Valio jubilėjinis Federacijos Seimas!
A. L. Lapinskas, Lietuvos Vyčių Centro Pirm.

i 11) Sveikinu Jubiliejinį Federacijos Seimą 
Lietuvos Vyčiu Naujos Anglijos Apskritys. 
t K. Viesulą. Pirm.

12) Linkiu geriausių siekimų Jubilėjiniam Federa- 
cijoa Kongresui.

Su aukšta pagąrba, Kazys Vidikauakzs.
13) .„Federacijos 46-»Vriiw Kenoshat Wis.» ...žinomi 

siunčiame nuoširdų pasveikinimą Kongresui .Kukėdami, 
Vieipaties Dievo palaimos darbuotėje. MtM skyrius ja- 
kalno pasižada griežtai hribytk Kongreso nutarimų it 
patąrimų ir aūlyg jai* darbuotis*

Dvasios Vada* Kun, Al. Bublją M. L C. Ir Valdyba.
H) SulaukuUo* 25 metų Fidcracijos Jubilėjauą zm« 

šv. Kazimiero Kougręgaeijo* Seaeryą Lietuvoje skubina
mės išreikšti jums mmšinlžiauriuz sveikinimu* ir geriad- 
shm linkėjimus. JMtikėdąmoą kad Ameriko* L K K. 
Federacija ir ateityje neužmlrii mtUų Kmignuarijė* rei
kalui šia proga meMžiamo Jums gaurio* AukMiauahjo 
r ahimoa Ir linkime GerHam’u'detna Fcdemrijoa Vadam* 
ir jaa iMikimkms nariams ilgiausių metų dartmotis Baš- 
nyČioa h* Tėvynės gerovei.

Vmos šv. parimkm Kongregacijoa Lietuvoje 
: . vardu, Hiw K A’Mrrim

15) Amerikos Lietuvių Katalikų
kaip praeityje buvo, taip ir ateityje turi būti avangardu 
Amerikos Lktuvoa jėgų‘priešakyje Ir pridengti Marių 
tautą nuo visokių pavojų. Apvehdoa laiminami j darbą!g
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& Ciiautku, O. Andriuikie-dingiątyHUs tinkė.įihiuą jute 

lijantam*!*

KOLONIJOSE

whhuy, rami.
* .--u.nrr-. rfjT-rTV*

Sudėtis tikai sielų slegia, 
bet Waterbury?je sekmadie
nio vakare lapkr. 15, pasi
rodė graži simlutė, kuomet 
gražus koncertas ir teatras 
išblaškė juodas liūdesio de
besis. Dviejų veiksmų ko
medija "Apgauti Jauni’ 
kmi” sudarė daug juoko. 
Atsikratyti nuo daugelio my 
limųjų gudri meilužė suvo
kė ištirti kelių drųsumų, 
liepdama vienam giala* gu
lėti visų naktį, kitam prie 
numirėlio Iriideti, treciam 
velniu apsirėdyti ir paskuti* 
iriajam giltine pasirodyti. 
Penktassl jos mylimasis lai
mėjo. Na, mergaitės, tiegft- 
drėkite perdaug, nes vaiki
nus išga^dipsite. Ir va, 
Forduku neatvažiuos jus 
pavef vti. Tų gudria rolę iŠ- 

• pildė p-Iė Marcelė Andri- 
kiutė.

Tarpe veiksmų buvo trum 
pų prakalbelių. Ypač įdo
miai kalbėjo p-as Aleksai- 
tis ir P. Cibulskis, ką tik 
sugrįžę iš Lietuvos. P. Alek
sui! is gražiai prajuokdillo 
visus, kuomet pasakė, kad 
sykį labai jį pasveikina 
“blusos.” bet dovanojo kai 
sužinojo, kad jo ta pažįsta- 

. iiioji šeiiiųuia nyksta (gal 
dėl Birth Contiul), nes Lie
tuvoje apsireiškia didi ap- 

— t svieto# pažanga. Amerikos 
turistui yra *dang ko pama
tyti ir irisigerėti, jei tik tu
ri gero noro panaudoti lai
kų, Be to, P. Cibulskis pa-

rwwnil||iiRiW

DRAUGIJŲ VALDYBDale išėjo riaas graliai iš’ 
bvmtas ehoras, °Tu ir aš- 
maloniai pavyko.

Vakarėlis paliko neišdil
domų iapudį. Vienaa »ve- 
čias, kunigą* Ig. Abromai
tis, M, 8„ apibddįno vakarų 
maloniu pavasario atbudi
mu po šalto# liemoa. Wa- 
(CrNiry’je nenauiartyhė iB- 
girati ir matyti gralaua vei
kimo dailės srityje, ne#‘D. 
rierb. Kutų JL J. VaUntie 
jni vadovaujant p- A, Akk- 
ni8» rimtas mpzikas ir kom* 
ppritorittš, maitina dvasių 
tikru dailės penu.

Garbė lietuviains Water- 
Lury’je, ypač Amerikoje gi
musiam jaunimui, kuria sa
vo eilėse turi du jaunu čia 

Jos graži išvaizda gimusiu kunigui^ V, Kas- 
laiiskų ir J. «L Kripų, 

Valio!
“i?rp F«» ViM”

k?, paljuindemas jo gyveni 
m# Mi Vamiva, kurių mate.

Kmitedijai pasibaigus, 
prgvirpo Jakstingslų bal
sui;..* kaip žvaigždes apie 
guulę skrieja taip kitos dai- 
niniukeg čiulbėjo.. 1*4$ M, 
Kižiutč iš Xew York **Glo* 
be° teatro dainininke sūdai- 
anavo trejetų lietiiviškai 
“Kur Bakūže Saimuiota,’* 
^Meile” ir "Tykiai* tykiai 
Neinuneli.s teka* /The 
Great Awakening” ir dai- 
nąs iš operete "II Trova-

ir išlavintas balsas patraukė, 
visų dėmesį taip, kad aplo- 
dismenituis pageidavo, kad 
ir daugiau imd’UUUOtų. .Bet 
P, Aleksis, koncerto vedė
jas, gavo prašyti publikos, 
kad dainininkė galėtų pail
sėti truputį. Ūmai sekė* 
vaikinų duetas, kurs sukėlė 
publikoje dėmesį... ‘'Su ta
vim, mieloji,” padainavo 
N. Aleksiu koinp. Aleksio 
sūnūs ir A. Jerusevieius, 
‘Nakties šešėliai leidžias.” 
Ugnė Ulinskintė, ‘nice Jittle 
hlonde” ir turi gražų bal
sų. Gražiai pasirodė Bto 
nė Zelioniute “Bits mėlynas 
dangus;” skaidrus ir jaut- 
nis balsas sukėlė daug plp-1 
jimo. Gi vaikinai pradėjo 
nerymauti. Taigi, visas bū
rys duetų išlingavo į scena... 
nuo šešių pėdų aukštumo 
įki Įlenkiu pėdų... ir koki 
eile! Tad tas nelaimingaii 
“Fordukas” nukentėjo. įga
liai gražiai padainavo visa 
tų dainelę. Jaunų jų Orke
stras- pagriežė “Raseinių 

kreipė į Vilnių, kurį apimt- Magde,” “ Klunųiakojį”

rirodft M. BaurienL vakaro ADR
vedėja ir sufleris ir p-U (L 
Mitusait®, pagribinuikė, _ , , „GermmirE vaidinJ
|ojams, rengėjams ir akait- hr-ntit^uT-ry^r^rn-r. 

lįngai Atrilankoiai
kai irgerb. klebonui už gra-| W Ž?
Žų apgarsinime,

Po vaidinimo šeimininkės, Į 
kurio* taip daug darbavosi,Į _
pavaišino publiką skaniu uMgįT 
kandžiu; p-nai Vaiimvičįai; 
užsiprašė į namus visus vai*! 
dmtojmi!

Todėl Bravo! Grand R« 
pids’o nenuilstanfiems dar
buotojams! Daugiau tokių 
vakarėlių..,

* Varduvą
Lapkričio 15 d, buvo 

ntma visų mokyklos vaike
lių apvaikščiojimaš vardu*

Tegu Aukščiausias padeda šiam seimui sustiprinti Fede
racijos pagrindus iv nustatyti sėkmingiausio veikimo 
būdus. Dieve padėk!

tMUtoddaiu kuriu laike koenr 
porteriu* virti* žmona* W- 
uyčioj muČitta žavėjo lįvo 
artulišku vargapavima.

Pralota* džiaugėsi moky
tojų Pnmriškiėčių grašiu 
šioj* parapijoje darimvimu*

Mum* labui malonu, kad 
taip ‘šlovingi ir prakilni!* 
m$$ų tauto* darbuotojai 
m^prta paa mu« atmlankv- 
tii

^Lapkričio 8 d., Šv. Petre* 
ir Bovilo svetainėje, Moterų 
Sųjungoft vietinė kuopa pa
rengė labai gražų vakarėlį 
°Rytų Pili«,,f penkių aktų 
dramų. Vaidiniriias ir kos
tiumų pritaikymas džiugino 
publiką. Garbe Sąjungie- 
tems, kad nėpagail?jo t ruso 
ir išlaidy parengimui tokio* 
dramos, kurių matė ir pa
sidžiaugė visi Grand Bapid* 
ate parapijonai, kurie sava 
skaitliųga, atsilankymu su
teikę gražių paramų $75.(X), 
kurių paskyrė Sesutėms 
PranciškiętČms.

PamarffiniiuaL
Buvo muzika |>onų Rėk-* 

Įaičių. Moterų Sąjungos 
himnų sugiedojo iš 8 sky
riaus mergaitės, Giilausius 
padėkas žodžius Moterų Są
jungos Draugijai už dar
buotę išreiškė klebonas J. 
Lipkus ir pagelbiuinkįui 
kun. D. Drinan.

Sekančių aidintojų var
dus noriu paminėti garsioje 
lieiiivių spaudoje dėl jų 
parižymėjbwr arto rolėse: 
K, Rinkus, O. BražaitČ, J. 
Tauter, L. Gilienė, S. Gri- 
galiimas, X BlaŠkis, S. Gri
galiūnienė, K Kamsiekas, 
Minkevičius, M* Salatkaitė, atsilankys, tas nesigailės—j

S5W^BBeBBtagai . au. n." ją.lj,.. MJ.m--j.i-. .............. .............. .wbĮ
most ilustrious representative iii. this eountrj-.

Prerideiit.
Jo Ekselendjai Arkivyskupui J. Skvircckiui,

Amerikos Lietuviųf Romos Katalikų Federacija, 
.švęsdama savo 25-metų jubilėjų susirinkusi iš įvairių 
Amerikos valstijų j Bostoną šių metų rugpiflčio m<n. 2|- 
25 dd, širdingai sveikina Jūsų Ekaceleneiją ir Jūsų- as
menyje visus Lietuvos Vyskupus, reikšdama giliausią 
užuojautą sunkiose Katalikų Akcijos persekiojimo lai- 
liuese Lietuvoje.

Kiekvieną kartų mums giliai sugelia širdį kai iš* 
■gimtame kunigų tąsymus po teismus, neleidimus Katali
kų Akcijai dirbti, susirinkimus laikyti, jaunimą organi
zuoti.

Meląimes. kad Aukščiausi? stiprintų Jūsų Ekscelen
cijos jėgas sunkiuose ganytojo darbuose.

Kongreso Prezidiumas.
Mandatų Koautijoc PranaiimM.

•Kongrese dalyvauja .šie delegatai ir svečiai:
Aukštasis garbės svetys. Jo Ekscelencija, Vyskupas 

Petras Būrys.
Federacijos Oentro Valdybo* Mariai? * 

.) Kun, : Jonas A robotas—Dvasios Vada*. 
2Y p. Kazys Krušinska^—Sekretorius.
3) Kum Norbertas Pakalnis—IŽdiuifikaa,
4) Kun. Joms švagždys—Vice-pirmininkaa.
5) p. Juozas Mačiulis—IMo globėjas.
<») Kun. P. Lekešius—Iždo globėjas,
7) Kitu. H. Vaičiūnas narys Komisijos jaunimu 

pintis. .
Pimojo Koiigrąao VaMtauU.

g) htlUL Kazimieras Urbonavičius.
•— p. Kazimieras KruŠtnskaa a

GtoĮirtMBig Oiifctia*oUą AUI*v«L
—> Kmt N. Pakalni*—Kunigą. VhnybM Csntto.
U) ps, Juozas F, Smilgte—L. IX H. Centro Valdybų*.

' tpodaa Atetavai.
10) b- Antanas F, grieBy* hu<) “Darbininko.” . 1

nmw*imjn* iimr>ww*T ’

tolu*

n*.

GRANO MUK, MCI.
Sukaktuves

Lapkričio 5 d., p-nai S. 
Bartai, graborius šios ko
lonijos, minėjo savo sidabri
nį moterystes jubiliejų. Iš
kilmingas Šv. Misiąs jubili- 
jantams atlaikė kun. kleb. 
J. Lapkus. Sesutės Pran- 
ciškietės puikiai išpuošė 
bažnyčioje altorius, o Sesu
tė Juozefina, su gražiai iš
lavintu mergaičių choru, 
puikiai pagiedojo.

7 vai. vakare, Šv. Jurgio 
svetainėje, p-nai S. Baitai 
turėjo svečiams parengę 
puotų. Puotos vedėjas bu
vo p. A, Morris, mūsų Uš « 
nierių vadas. Tarp dauge
lio žymių svečių atsiląnkė ir 
prdotas M. Krušas ir kom, 
A. Pocius iš Chicagos. Juo
du ir klebonas išreiškė šir-

Visos Sesiifėft mokytojom 
darbavosi, ižpuošdainos gm-j 
žiauriai bažnyčioje altore-| 
liūs ir ptirfeiigdaniog visus 
buvo auklėtiniui prie švd 
Komunijos, kad išprašytų
vedėjai geros sveikatos irk 
tolesnio gražaus pasidar-Į BHDGEPORT, GONN. 
buvimo tarp musų. 1 

Plaukiantis Laivelis.

VAvwyw f
VlnabtofcM -* J. OniMaakaa, 

M l'nwwl M U ItaaUrlIH, MMh 
rieM»imiMnkaa — J.

M* Bawan BU i*. M
Frau HaAtlninkaa — V.

lig U«wa»» So. Boa 
rtn. MUatatoto — M. Mkto
W K. MMM SU «*. Bo*to*, 

mitiufcM — V. ttatatta.

Itorfc»!ka — J. Saikia.
T WlnCW Itt., S* BeaUto 

Onuttljt taiko «airl»ktwraa tata 
atoMMton* ktofcvton* iMnarta 1L 
jąa iM & ■. Btmoto St, i

hmmi GM**a Ui JaMStonlm*
1491 OfrlaibU M4, 8c. Bortato, Maąa 
raugina aat® MMidnktaM toto** toto 
mtm irtam tok* ktokrtoiM m*to*10> 
T^0 t*L vakar*, HMingrUMj mra- 
totoftk

Petras Jurgėla. Atsargos Kapitonas. Kaimo Metropolitui.

1(>) Sveikinu varde Pilrajjn Blaivininkų Naujos Ang
lijos Apskrities visus dalyviits Šventame Tautos darbe. 
Trokštu Dievo palaimos, idant AukŠėiausis suteiktų iš
mintingai, meilėj ir santaikoje spręsti mflsų brangios or
ganizacijos reikalus.

Pilnųjų Blah įninku Naujos Anglijos Apskrities
Raštininkas, Benediktas Jakutis.

Sveikinimai su aukomis , nuo sekančių draugijų pri
duota jų atstovų:

Amžinojo Ražanviaus Draugija iš Bostono
Vyčių 17-ta kuopa iš Bostono ’
L. D. S. 1-mą kuopa iš Bostono
J. Čeplinskas. Baltimore. Md.
Šv. Petro parapijos Boston. Mass.
Čekis nuo Kun. J. Amboto
($5.00 nuo parapijos ir $5.00 nuo 

Jlarfordo Fed. Skyriaus)

$1.00 
$t.00M 
$1.00 
$2.00 

t $5.00 
' 10.00

w 80.00

Nutarta pasiųsti telegramos: Šv. Tėvui. pareižkiiM 
ištikimybę ir paklusnumą. Apaštal$kam Delegatui XVa- 
Hhington, D. <?. ir Lietuvos Episkopatui reiškiant gi- 
liaw4 užuojautų sunkiuose Katalikų Akt ijos persekioji
mo laikuose Lietuvoje.

Hveikininiai pasiųsti šventajam Tėvui, Apuštališktųn 
Delegatui, ir Kauno Metropolitui. •

Pins Nl Vatiean >
*

Beatissimo Pater. Federatio Lituanonim Catholico- 
rum in America, Būstonii, Mass. coadunat* ad pėdės 
^niictiUtis Ttlae provuluta intima ardentissinm Melisa 
venerationlš devutionis amori^ ohedlentiae fidelitatls 
pandit iutimam eondilationem in praesentibus diffieulta- 
tibiiš esprimit Limta prosperiHiuė exoptat benedietin- 
ftem ApoJdoliČittt solicimf. .

PraesM'
t Arrhbishop FumasonbBiondi f
Ull BiUmore, W«shingtO|i, D. C*

The Litliuaniiui Komiui Čgtholfe Fcdcration oi Ame- 
ik»at holding lis silvor iuLilee'; and In m^ion ^iu^ta 
twc nty-first itaigrm at Boston, Mw.» t tmanhiioiialy 
plcdgftt allegienrc/ nbedinicc and rimmthm to Your 
Eicoįlmiey aini to thp lloly Sec, ot udiieh ynu are thc

iiUias H. Kuh.
cevlėhto J. <- ■

MmQ*» Anglij** Aįifcrtlyi.
12) Čeikauakaa 8ilvr*lrus.

m Vi

rū-

IV. JOMOAV.BL.PAi 
DXJO«VAIOT1A

plnatnlnkaa — M. Moka
M Mt Ida R<L, Dorebaator, Jg*

1 tltatoniMNM CfclltMM*

Vtea-Planinlnkai - J. ht
24 TbottM Pirk, So. Boataa,' 1 

Frot. Raatlnlnaaa —, J. Glinackta
5 TbcNpaa Parkį So, Bcotoa, | 

no. ItiMinlafoui — M keikto 
.. m jį Rtotk 8t. io^ JtootoA 1 
OMtolakai — X KiadBHUMii

8B5 K. Bro«dwaj»‘8o. Boetott, Mi 
Marfalka J. Saiku

7 Winflfld 8t, 80. Boatoa. MagĮ 
Draycba lalko'tualrlnkimtta Icm i

gt,,8<.Boiiioc. Kasa

Šurna, tai yra apgįteidi 
ženklą*... o gal girtis nenoi

Dabar ir-gi girdėjau, 
29 šio menesio prasidės 
nai 40 valandų pamald< 
laike kurių bus proga išgiSj 
sti garsų paniokslijtink 
Jėzuitą, kun. Bnržikų. A 

[visokius dalykus: teatras, ku, jisai nei į Stunifordų š 
Nęw Cannan neatsita 
bet užtai į goių pusta 
mes apiėliiikių lietuviai 
lime Bridgeportų 
Kas kas, bet aš tai p 
siu* SMfor^i

bus šiito Italių pihiingai pa
tenkintas. K. F.

Pasitaikė man būti 8v. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje 
ir girdžiu kunigas garsinaPHUDELMAM.

Kiuvon suvienytos drau J koncertas, lietuvių dalyva- 
gijos, Šv. Jurgio ir Šv. Juo-Į vimas pas ukrainus jųjų ap- 
zapo vakare, prieš Dekavff-Į vaikščiojime ir tt. Laikraš- 
mčs Pieną, lapkričio 25 d.Jčiuose apie bridgeportiečių 
Lietuvių Muzikaliame NurĮlietiivių veikimų nieko. Jei 
me turės paruošę savo meti-[apie tai pasauliui neptaiĮe- 
nf pwikų halių, Į kurį jie! ' ’ r——f 
visli#, taip pavienius, kaip| 
ir draugystes, širdingai uŽ-Į 
prašo—kviečia l jį atšilau- Į 
kyti, tvirtindami, kad, kasi

13) Jankienė Ona.
14) Kuras Pranas.

Didžiojo Xtw Yorkp ApArity*.

— Mačiulis Juozas.
15) Starkiutė Petronė.
Motorų Sąjuagot Mua, Maiųt ir M. H. valiiijų 

.ApOrityz.

16) Mitchelienč Teklė.
17) Sbea V. F.
18) Urmonienė M.

BALTUKORE, MD.

(AL R. K. MeradjM 25-taa skyriai)
19) Čeplinskas Juozas.

®m m *
(Amžinoje Drmųį»

20) Balčiūnaitė Marijona.
21) Balčiūnaitė Veronika, . '
22) Btackienf Ona. v
23) Smigilskienė Skotajtika.

(Apačtalystč* MaMto« Dmvgij*)
24) Mikalauskienė.
25) BlatkgviČienA ■

(lUiviahikg'ŽŠ Kuopa)
26) Barauskienė Monika.
27 Šidlauskienė Marijona

PAKIBINKI SAU UEIIAUSIĮ 
DIAUSį

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sia* ir tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis 
NINKAS^ vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
vardo. ‘ »

<(BABBINlBKASn išeina du kartu kiekvieną 
savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
ki naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausiu* 
pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos ’ 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. .

/■Darbininkas” metams.  ...........   .-4.00
“Darbininkas” pusmečiui .$£00
Jei imsi tik viena kartą i savaitę... .$2.00 

GAU SAVO - ------- --
IlrtTOV* 

Metams...............................
Pusmečiui................... .

SPAUDA YBA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBĘ TAD I 
IR NAUDOKIS JA

“lAIMHUIKO” SPAUSTUVEI 
į auoka jrmnni«? audo» darius

BglBIMAMOJtlS KAIMOMIS
Reikale krdpkitit pas s

f!J U *m*
... .$5,00

?

2b) Kavolių* J&
t9) Mikalauskas povylaa.
30)RainyiK.
>lj' ZalctskienČ Pr. • .

/ 32) Siaurienč Ona.
(Mft* Vyžtą iT-tetaMp*)

33) Tmgolhnuu Vhwmt

34) JUcud«ritnČ V. ’'
30) VHnautkaa P, Kum

3$) ltah^. Aąt; .
: < 31) MartoniteiJ Marė. *

W Miuisttaktenf MHtA
38) riuBUkritaml J4va.

(Bua daugiau)

“BARBININKAŠ”
WW. M0ADWAY »O. MWT0W, MAM.

TtL So^ Beetea 06M -

?■

«

Į
K



DARBĮglNKAB

KAS GIRDĖTI UETUVnjl
KOU»«lj<»E | 

l»i ■' ........ ■ .............. . ft
SUSIPAŽINIMO VAKARIENĖ

F 'fidp buo užvardintas m- 
tasgimaa sekmadienį, lapkr. 
fckuriuomi Nariiųa’oe, &v. 
Kazimiero Parapijoj Lietu- 
jtiai pasveikino ir pagerbė 
tavo naujų klebonų, Kun. 
Pr. Antanų Bružų, M. S.
‘ Bakyti, kad tai buvo iš- 
įdlmingiaums {vykis Žios pa- 
lapijos istorijoje, tai butu 
£ puses neišreikšti. Var-

i kada nors Šis neperdi-

ūks skirtumas tmvIlDS. Kuodu Susirinkimai
IMNMSTIĮ K.SOCU- . __ _ _

bet parinktam žodžiam imt-lpirim. Vienas valgius ga- j 
stato kalbėto jus. * Norėtųsi I mino, kitos išnešiojo, o vėl 
kviesti kalbėti visu* garbės kitos puošė programa dai- 
svečiua, norėtųsi, kad ir pa J«omm. Tarimu reikia nors 
rapijonys turėtų progos iš- pafymrii tad: viso parengi- 
Ftikšti savo įBpudihm, hetĮmp komisijos vada* buvo 
perdaug ubritęstu, Keikiu I Kazimieras Nad*?ikfl, o jo 
apriboti ir kalbėtojų skaičių* pagelbimnkas J. Overica, 
it kalbėjimo laikų, neilU jiem* gi daug pagelbėjo p,
giau kaip po penkum minu-Į Tanw Batanatndcaa ir adv* 
te*. Kalba miesto majortal^’ kuri* taipgi ap- 
kongresmomm Wtaon, teisė-Hta* vakaro yedėjm 
jas Drank B. Clancy* kunJ Aukų rinkime, be viršmi- 
Karkaimkas, adv* Ki*. Ta Dėtų darbavosi: P. Gaidru 
ihulionis iš New BritaitiJ^* tatvya, A. SabaliauHkaM, 
kun, Chouįnartl M B,, Har- P: Glaveckas, V, Tamulio, 
ry Gregg, Walfer Whipple,|Di» ir A Kazlaunkas.
Walter Murphv, Wm. Mol Į italus padirbo: A. UL 
loy, kun. Dr* Cibuiskis, M, PM K. Nadzeita, J. Sklm- 
S. Bfltn perilga aprašyti & Kazlauskas* S* Kup- 
Čia visų išreikšta* mintis,Rimais, Andrikis, ir J. 
bet negalima visai nepatni. I Staniulis.
nėti tikrai “dzukišta*’ tai*Į Seimijiinkėa prie ^valgių

klausytojus ir prajuokino irk'tall, O. Nadžeikienė, P. 
sugraudino,ir karštai ragino ĮBlaŽflkottieftė, A* Gaidienė, 
visu* eiti iš vien, darbuotis IA Dntviėne, P. Kudžmienė, 
draugiškai ir ištikimai mi-jK* Skliutienė, J; Glaveekie- 
jaunu klebonu ir taip išgar-Įn^s A ^PėD^nė, Ž, Tarnu* 
sinti Nashua lietuvių kola | levičienė.
nijų, kad ji būtų žinoma, Į Keikia pažymėti, kad dė- 
kaipo viena iš puikųmsių ir ta malonaus* tarpininkavi- 
gyviausių mfrnij išeivijoje. |mo P* Tarno Bakanausko, sa- 
Prie pabaigos mužikai pri- v<> mikornis atsižymėjo ir 

tariant, atžingsniuoja maŽy-Įtaįtari<m miesto ^krautuvės, 
te porelė: Leonas Tamulio-Į taip tai: Cudahy Packing 
nig ir Elena Česnulevičiūtė, |Co-» k01”8 Carrien, Philips 
sustoja prieš klebonų, pasa-P;01^1* Holbrook Marshall: 
ko gražiai pritaikintas eiluf|^ duonkepiai L. Trai- 
tęs ir suteikia Šv. Kazimie- Savičius ir J, Ukrėnąs net " —,"1‘*
ro parapijos, dovanų auksi-Įdešimts kepalų duonos pa 
niais pinigais. Visi plojaJ(lovanoJ°’ ° *T* Rašytinis, ne 
klebonas atsistoja, choras 1^ duonoj bėt ir savo ke- 
jausmingai sugieda “Adlpy^ta pečių užleido šeimi- 
Multos Anndš. “ Kalba kle- | »nkėms* . K Dobrovolskis 
bonas. Padėkojęs angliškai autavo penki* “boksus“ so- 
svečiams už jų atsilankymų, pės.

T P-nia Ona Skirevičienė u‘ i’l malonius linkėjb verta* gražiausio
- r m S r' • * Imus, nrukslhft lietuviškai įlpaminSjuųo dėkingumo
iy J. Tamulionis duetai: nau8» ueu*v»aMv ,

crT.ivnni ” ntnnm Oim |«KFo parapijonusg ir tautie# lnm- Aawtawas, gurs ir KudžS k8- WIi atsigėrėti ir at^tambių aukų p^jo, ir tei-

aP-lgEienaGrauSliut?-
niano solo Inuosirdžiai dėkoja visiems Įh<mę iš Neyr ttaven, ka<
1 q T TanmlioniR — solo*R visoms, kurie ir kurios|mums patartų, su mumis 
“Barbutė” ir ‘Nėra kaip,’’’Ig* > P«J®«į> prisidėjo.kėrbuohia, 

akomp. p-lė Elena Grawšliu4p«,w"a -llT8’ !“* T. t »;i» n.lS
įvykęs tarp jų, vieno dalyko|gmla, kad vieta neleidžia^ 

_________ _ —...‘Į '“Dis paminėti asmeniškai!
|sis jo klebonavimo pasek- Į visus kitus, taip ,tai visus 

__ j — jų draugišku- Į mūsų ūkininkus, kitus atiko-
Ekor i žiuri I 5i parengimų tojus, mergaites, kurios ar

Aukšta pararta priklau4k“P ženk>? i® P^ymo iš-prie stali} tarnavo, ar ehoi-e 
M» imu, J. Tamulioniui. ku- PM™6- j'l draugiškumo iš- giedojo. Jie vun, ir jos vi
ris šii} programa surengė ir|reiSkimę. Tokiose aplinky- |«os, < »pe e sau neu .mii»i- 
pasėkmtagai dirigavo. Wse bl,s miela darbuotis, to- tom? vims parapijos, vistj 

Taip, bevalgant, besišue- ki8‘ ,<Jv«sini •»» miela atsi- dalyvių dėkingumų.
kučhiojniit, beklausant gra-r\ep^’ l^KVJ tikėtis, kad at-| Ten Buvęs,
žios muzikos, visi džiaugtasi Į e^s tas šviesi. Į -— ------- -
visi linksmi* Gcrėjasi mus kartų choras sugieda UWKNCE MASS, 
lietuviai, stebisi svetimtau-Į-Amenkos himnų, — žmonės! .*

draug bu jais ir kiti įžymūs 
svečiai. Visi atsistoja, plo
ja, Saukia valio!, orkestras 
griežia.

Visiems užėnni* rietas, 
choras sugieda Lietuvos ir 
Amerikos Hymnu*; vakaro 
vedėjas adv. Bolis Degasi* 
paprašo kun. Valantiejmi* 
sukalbėti maldę; vakariene 
prasideda* Laikotarpiai* 
orkestru griežia, lietuviškų ir 
amerikoniškų muzikų, gi la
biau puolia programų gra-

jtijoB miestelis yra matęs kų i 
pora, ar dalyvavęs kame 
porą panašaus. Sakau, da- 
tyvavęs, nes minėtas sttreii- 
girnas perėjo parapijos ri
ta*, ir virto tarytum vieša 
ytao miesto iškilmė. Nors 
pirmieji sumanymai buvo 
Mek tiek kuklesni, ir nesie
ta plačiau kaip surengti 
•magia šeimyninę parapijos 
vakarienę, parapijos sve- 
jainėlėje, greit pasirodė, kad 

’fcnonių ūpas tuorni negalės 
tafi patenkintas Vos pra
dėta, bilietus pardavinėti, ir 
>U jų pritniksta, reikia 
dangau atspausdinti. Vos 
pradėta kreiptis prie žino* 

nių dėl aukų, ir tuojaus at-. 
įdurta su uoliausiu dusnu- 
ięu. Ir vistų ir gaidžiij, 
tampių ir pet paišiukų, ir 
įvairios rūšies d»rovių, — 
jrittsų apylinkės ūkininkai 

' ypatingai atsižymėjo savo 
duoenumn; o Žinoma, neat- 

įtiliko ir miesto gyventojai, 
‘prisidėjo taipgi ir svetim 
'tauČiai.

Pasitikę tokį entuziastiš
ku Uolumų, rengėjai plačiau 

į ištiesė savo planus, — nu- 
samdė vienų iš didžiausių 

■ miesto svetainių, sukvietė į 
'žymiausius miesto asmenis, 
į B dyasiški jos, iš valdininkų, 
J iš pramonininkų, parūpino 
tikrai grandiozinę progra-

rmų.
į Štai jau prieš šeštų valau 
Ld| svetainė pripildyta, visos 
^•vietos užimtos, ~ o dar mi- 
1 nift žmonių laukia. Gaila, 
| labai" gaila ypač dėl tų. ku- 
l rie iš toliau atvyko, bet dau- 
• giau priimti negalima, net 

4 ir galerijos pripildytos* Tru- 
pūtį palūkėjus, pasirodo 

; Kun. Bružas drauge su mie- 
; *to majoru 5Vm. R Sulli-

)ran, ir kongrepmonu W 
ward H. Wašon. Po jų ku- 

į* pigai iš visų miesto pavapi
jų, svečiai kunigai: kmi* Va- 

Į; bmtiejus iš AVaterbun’. kum 
0 JCarkanska§ iš New Haven,

tam Dr. Cibulskis,-M, B. iš 
Hartford, knn. Chouinard. 
M. S. iš Enfietd, N. H. kun. 
gtrakauskas iš Lowll, kum 
MeŠlis Š. J, iš Weston, kum 
Norimtas iš Cambridge; o

i

[mino, kitos išnešiojo, o vėl

nomta Taėita* reikia nora

sai Boliatų-čių* Štai muzi- 
kališka programos dalis:

L šv. Kazimiero parapi
jos choras - 
kestrui -

RROOKLTM, M. t.
LDS. 12 kp, mėnesinis šnarinki*

kare, Karalienės Angelų parapijos 
svetainėj, kampas Robllng ir 8a, 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir ežrimokėti duokle* kuria esate 
skolingi. Nepaminkite Ir naujų 
narių atsivesti priraiyti prie tnteų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdybe

l»lyf MAOUA,M.K.
■ _ Į LDS, 96 kp* mėneairia miririiM

Įmaa Įvyks gruodi. 6. tuojpo įvyki gruodi 20, 6;30 va-
Lapkričio 8 £ š. m., NoM ^^ pobažnytinėj an- 

woodc kalbėjo kun. »T, 1 tainlj. Kviečiama nariua ateiti, m*
ždvs apie koinumzmy. Pa yw kelątą svarbių amanymų* 
baigus kalbėti trn kolonijos Tripę atafr^ 

kornunutų vgdukm |r 
U kali*? kritikuoti, “Bokri- 
tiknodnimffi” p*«xlr- h- kh- W8 ,s wfciwtaw 
monistinį pikfunu) nž ta>, kimi jryk«m kiekrlen, n«tM< 
kad kun# fcvagždys tarp ko- aekmadleny, po 15 d., iv. Petro Ir 
munbtų vadų paminėjo ir PovilQ bažnytinėje svetainėj* 

Hillųuitų, parašiusį knygų 
apie komunizmų. Kritikas 
Hilųtiitų padovanojo sočia-Į 
Jistams.

Tada kun* Švagždys p J 
kritiko paklausė paaiškinti 

------- —*™**/ .. . . . , - - - publikai skirtumų socialistų 
bų kun. Knrkaiiako, kiiria|J^n^ l< Kritikas

■***

pritariant or- 
Lietuvoj ir Ame

rikos himnai.
2. P-lė Ona Verkauskaite 

—solo; “Godeles”—akomp. 
T. Tamulionis.

3. P-le Grigaitė — piano 
solo.

4. Ant. Lazauskas — so 
lo: “Suskintos kvietkelės,” 
ir “Vai varge, varge,” a- 
komp. J. Tamulionis.

5. P-lės Ona ir Elena Ver- 
kauskaites ■ 
kaip gražu, 
nos,” akotnp, »T. Tamulionis.

6. Juozapas KudŽma — 
solo: “Audra girioj,” akom
panuoja p-lė O. Kudžmiu- 
te.

ATHOL, MAM.
LD8. 4 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks gruodžio 20, tuoj po 
milparų, Iv. Pranciikaus pąrapi* 

| jos salėj. Kviečiami visi nariai *t- 
Slankyti Ir užsimokėti mėnesines 
mokeati*. Taipgi atriveskita tave 

I draugus ir draugei prirplyti prie 
7d nIos kilnios organizteijos

Kviečia Valdyba

LAWREMCR, MA18*
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks

atsakė: “skirtumas didelis.
“Taip,n sako kun. Švag Į 

dys, “aš sntinkm kad yra 
skirtumas, l>et koks ?“ “Na ] 
gi didelio.“ atsako kritikas-1 gruodi. 20 d., tuoj po dvyliktai, 
komunistas. “Tai driko toks I Kviečiame gaimiai sueiti, nes turi. 
4ideliK,” klftiigin kun. SUaĮ* me kelei,w»rM9«BMnJn>w. Ab 
•^yg ■ ' | ui veskite ir anvo draugus (es)pri.

“A, Tainsta tik nori iš 
manės pasijuokti,“ atsako 
p. klitikas-komunistas. 

/ * * Rap.

TOTHILI),JUM
LDS. 111 kuopos suririnkimaa J* 

vyks sekmadieni, gruodžio 20, X. 
m., tuoj po sumos, iv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viii 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus priraiyti prie Mos 
kilnios organlaaeijos.

Valdyba

DETROIT, JCCH.
LDS, 72 kp. susirinkimas įvyks 

aekmadieiij, gruodž. (20, tuoj po 
pamatų, iv, Jurgio parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į ij suririn 
kimų.

Valdyba

rniyti. Valdyba

Maža Žmonių tetari progos ne-

CLEVELAMD, OHIO
Gruodžio 7 <1» 8-tą vai, vakare 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesini* susirinkamas. Gerbiam, 
nariai praiomi susirinkti. Valdytai

M. PeČkauskaitė.

0. RROOKLYM, Jf. T.
Gruodžio 20, tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti j ij susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus priražyti*

Valdyba

duetas: “A, 
ir " Oi (lai'

KORTELIO, MA88.
-| LDS. 2 kp. susirinkimas įvyk^ 

Į gruodžio 1, Av. Roko svetainėje. 
I tzisi nariai pražomi ateiti i 11 susi
rinkimą ir užsimokėti ienai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

IIETUVOSBONAI
Mes priimam LIETUVOS 

BONŲ kuponus už pilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOSBO.
NŪS ir mokam pagal dienos 
tanų. 1 _________ ___ _______
. Šiandien mokam 70 dole-lxami kviečiami gausiai ateitiYr 
rių UŽ $100.00 ir 35 dolerius atsivesti savo draugte(es) prira 

Už $50.00. Shiskite Lietuvos]

BRIGHTOM, KAM.

; BLIZABBTH, M. J.
Į LDS. 16 kp« susirinkimas įvyk* 
| gruodžio mėnesio 2 d., 7 vai. 
Į vakare, bažnytinėje avetainėje

* PROTIDRMCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinku 

mas įvyks sekmadienį, gruodž.,20 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai* 
nčj. Svarbu, kad visi žiama ausi* 
rinkime dalyvautų ir užsimokttų 
duokles. Parodykime gražų pavys, 
dį kitiems.

te. i - - -
10. Choras - “ Ad Muito* pražč, tariuo daug rem-

Annos.“ P
11. Gale — .visi: Ameri-Įwin^ll,JJ?s

kos himnas. 'm0*

mis paminėti asmeniškai

Ten Buvęs.

Dar karta choras sugieda |1WKNRF lliQQ menkos himnų, — žmonės! MnilElluCj nlMvi 
ciai iš tokio gražaus susirin-h.vK h* nenorams pradeda!
kimo, iš svetainės papuoši- skirstytis, visų veiduose pa- , -.
mo, iŠ. turiningo programo. s'*enk>nimas, diHaugsma8, Cvlrtin™0,Sa,CTame^ Y>'s" 
O vakarienės skanumas! Ne-Į risi linksmai šnekučiuojasi, 
su toks gastronomas, kadjbcsidalindami maloniais va* 
bent bandyčiau jų vertai ap-|haro įspūdžiais.
rašyti, galima tiktai stebe-| Garbe tiems,, kurie gar- 
tis, kaip darbščios tos mote-verti! Tokių iškilmių 
relės, kurios sugebėjo tiekiPl parengimų, Nashua lie- 
daūg ir taip skaniai pri-httViai jeigu gražiai pągerbe 
rengti, kaip tos gabiem mer4wb klebonų, nemažiau gar 
gaitės galėjo tokių miniųlbės ir sau užsipelnė, ir sa- 
žmonių aprilpinti taip man-|wiu h? sv^timt«ičių akyse* 
dagiai, visiems švelniai pa-Į o šie ir mokėjo savo pager- 
tamauti. ' Įbimų išreikšti. Norėtųsi čia

Bet einam prie prakalbų. Įišvardinti tuos visus, kurie 
Vakaro vedėjas* trumpais Įdarbavosi, ar kitaip prisidėk 

•“*^7 ~ kad šis vakaras liktų
"f ltaip pasekmingas. Bet to 

|ki| sųrašas apimtų veik di~ 
|dc«nę dalį parapijos narių. 
ITai buvo parapijos pasiro- 
-Idymaių ir visa parapija 
|mė. Vieni planavo, kiti 
įdirbo; vieni autas rinko* ki* 
Įti dėjo, Vieni bilietu* paifla- 
Ivihčjo, kiti grritąi juos iŠ-

ĮWM»mi<IIIIIHIIIII ............  nu
ŠFAUSTOVFlItKAlDtDOMŲMMTtJVE

U * u *

VISOKIUS mAUDO* 
DABSUS

ka LBNbOtlUl

S. L. zaVsmas
W. MtM L*wrimt, Mm.

Bonus registruotame laiške AitinkWMs~MAM 
o fuojait gausite Bankos ce Ing kp

AIusij krautuve atdara irLajc.tXaneo|n Svetainėj, 26 Lincoln 

vakarais iki, 9 valandai* fat. Ateikit* visi. Valdybe
| Parduodam laivakortes ir --------------
siunčiam pinigtte—doleriais Į FHILADELPHIA, FA.
-U Linhivn T^nkiin ir Tmf- 13 kp‘ «V«irinkimte jvyh 
-1 Lietuva, Lenkija ir Lat ponkMimįf Rnl0(1?l() 4> r 

V1į^‘ , , . * , Į vakare, mokyklos kambary. Atei-

Nuo dabar ant cevei’Jfkų*|.<|t0 ganriai.Nepaminkite užsimo 
skrybėlių, marškinių ir kak 
drų numušam 10 nuošimtį.

Malonėkit mus nepamiršti
AMERICAM DRV G00D8 

8T0RR

P. BARTKEVIČIUS, Sav„ 
678 Ko. Mate St * Montello, Maaa

nw BMTTĄnf.nmnr
* LDČL M kp. imatrfokfam įvyki 
sekmadieni, gruodi 20 d., 1 m, 
Svarbu, kad j Ji «uairinkiai< ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narj aUiveati) privalyti prie mOaų 
brangio* organizacijos.

penktadienį, gruodžio 4, 7r30 v. WORCRMTER, MAM.
LDS. 108 kuopos susirinkimai j* 

vyks gruodi. 1, Ausrtm Vartų pa. 

-apijoa salėj, tuojaus po aumoa. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
»urime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

s»Mi duokles. Valdyba

Lapkr. 4 d* suteikė Su

kūpąs Paterson. Asistavo 
kunigai Urboną v icius, 
ŠvagŽdys, Juškaitis, >J\Tir- 
mauskis, Strakauskas, Knei- 
žis, vietos klebonas, kun* 
M. Juras, Šv. Cecilijos cho
ras vadovaujant ved* Bob. 
Sault ir varg. A. Pin lutei 
sugiedojo “Ecoe SacerdoB 
Magnus,“ **Pmwe Ye the 
j^tbėts,^ “Šit Nomen Do- 
mini?i

Rasveiko. "

Ona Juškrieviėiutė po o- 
peracijos jau tvirta Šv» Ce» 
rili jo* choro narė.

SuįFįfa
Darbininkai sugrįžo dirb- 

ii Wood Wotwted, Ayer^ Ar- 
lington dirbtuvėse.

Parifie Milk tebėra užda
rytos, kur dirba apie OO 
darbininkų. C. A.

“SIUlUTį!"
^Saulutė” eina du karite per 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu virieliu. Kabu Lietuvoje, 
metams 12 IK, pusei metų 6 ^lt.,

H ARTFORD, OOMM.
LDS. G kp. susirinkimas Jvyki 

grnod. G, tuoj po sumos, bsžny 
linėi svetainėj, 41 Capitol Avenus 
Malonėkite via nariai ateiti, nei y 

-a svarbių reikalų'dė! kuopos nau 
•los.

Taipgi malonėkite užsimokėti ko 
rių tra užsilikę mėnesinė* duok 
•*. tDi.4kp.wlk

BAINT CL AIR. FA.
LDS. 107 kp. mSneeinia suririn- 

kimas įvyks gniod. G, tuoj po su
mos, Iv. Kazimiera parapijos telčj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užšimokčti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti priraiyti.

Valdyba

WOR(HCmm,ltA«».
^ . * » •> . I hDS. 7 icuopte masirinktaaa j
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje L yks gruodžio1 G, 6 vėl, vakaro 
fr kitur tūtom 15 lit, pu«i »« L,inytWjt ,rettinli,, •« p^, 

iurtMtai «s*ulntfc >tn
SAu1utfr Vite, nes turime apsvarstyti kels 

rtm n racijai. L to, gert

nroga užsimokėti duokles.
■ ' ' Valdybe

’ LOW1LL,MAKI.

LDS. 07 kp. steirinklmna ivyjo 
ketvirtadknj, gruodžio 10 dienų, 
vakare. Ateikite viii Gera proga 
•larbininkams pririralyti prie vū 

nlntėlte daridnlnkų organizacijos 
’ VaMy*

RASTOM, FA.
LDS. 40 kuopos susirinkimai į* 

vyks gntodž. G d., tuoj po sumos, 
iv. Mykolo parapijos svetainlj.
Malonėkit vili nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokiti.

M.SougaiM

DAYTOM,OHO
LDS. 69 kp. mmirihkimas įvyki 

sekmadienį, gruodžio 20. balny* 

tinfj svetainėj tuoj po sumai.
Kuopos ra*t. X. tiuMt

ĮRIDtMRKITB!

CH*S. B. KIKHAUSICAS
LHTUVI8 GRARORIUS

687 *. FACA STRUT, -
RALTIMORR, MD. i

UMrtavta tmtamaubi strivt ir 
pigiai* Ntm 75—100-150 dolerių 

Pagrai*wK aamrtėlB.
. -THHUiiM — Sėąlh 0U8A ■

JONAS GBUAUCKU
4BR S. FA0A ram, '. 

iWT.TtW(W» pm. -/ “
:• e - --'r/- —

VARGONININKAS
Atsakantis ir suprantantis sa

ve amatą, gerai! Fajtelto* ttejas* , 
HsteA Attiteukit. .

4607 8o. Califomi* avri, Cbieato. 1 
ilk / • L241

LD& 103 kp. mėnesinis stirirmkl- 
nms jvyks sokmedienj, grubd, 6, 
įuojauė po sumos, Iv. Andriejaus 
per. svetainėj* 1123 Lemo* 9L 
Kviečiame parite Ir barei ateiti k 
kurių ulrilkite daoklls uirimokA 
U. Taipgi atsiveskite waw pa tie- 
ną naują nar) prie knopes prite- 
SytL • Valdyba

BaiTmoRH, im
GnimlŽto 6, aekasadieių. tuoj 

po mmal. parapijas mtaWe kam* 
bariuose byka LOVIO kp. swk 
rinkimas. Malonėkit* ateiti risi*, 

į Krie&VtMyU



jin! - ik- arf* o fcte -a mtt ru

YlUi TilYM-AU
- -r *■ ■■ ■

Užpereitą sekmadienį inft- 
mj kunigai, pranešdami, jog 
ji parapijos vakarienė# pa
liko reiškė imdėkm ’ 
visiemg vakarienė* rengė- • 
jams, aukotojam ir atnilAii- 
kiusieUML

Parapijos vakarienes ren
gėjais buvo Šie asmenys; 
ponai V, Valatka* K. Rai
nys, zV.vNaudžiuiuis, K. Am- 
brosąsj A. Nevieta* D.Aver- 
ka, A* Pivantliuus X &ii* 
kis, M. »Savilionis, Barolis 
Ji'.; ponios: ĮJaroTiene, Lin-

' gevieieue, Tutkienė, Kulie- 
Čiene, Znotiekė, Slatkevi- 
čicne, Misgirdieiiė,? Mark- 
sienė, panele O. 8tanittllutė,

Salia rengėją įtorisi pa
minėti ir tikietą pardavėju 
vardus. Hekančioa trys jni* 
neles daugiausiai. įŽtuigos ti
kietą išpardavė: A. Majam- 
kaitė už $97.00, M. Kilmo- 
iuutė už $J5.00, O. Staiieliu- 
tė už $19.00.

Aukotojais yra šie: Dr. 
Landžius, Jurgis C. Stukas, 
Dr. Pašąkamis,' advokatas 
Cuinys„Dr. Galvariski, adv* 
K. Kalinauskas, Jurgis Ma- 
šilionis. IJthuaman Furni- 
ture Co., Wm. F. j. Ho- 
Bard, panelės Urbaičiukeš, 
ponia Skučienė, Bay View 
Jlardvvare, ponia Aukstį- 
kalidehėt Prietelis, ponia 
Sapanuęne, duonkepis K.

- Plerokas, TltflRntl. i*Mbsrket, I 
krautuvnbikai: Valeckas, K* 
Pctreikis, N. Marčiukas, 8. 
Vismiii, P. Miškais Kast. 
Šidlauskas, G. Petraitis, P. 
Afons, V. Mikanavieitis, S.

s Vaitkevičius. B. Jakštai M.
Taiuttlaitis, W. Naštas, X 
Sakatauskas. W. M. Trečio 
kas, X Jakštas, W. Xuiuš> 
Švagždys ir Vervečka,duon
kepe Lepečkiene, W. X 
Jakštas, A. P. Wilkms, A. 
Markin, graborius Pėtrdš- 
kevičius, Perkins Rąūare 
Cash Market, Blue Bibbou 
Market, Klondike ^Jarket 
Broad\vay Market. Jivp,

maikhiA krakmolo ir cuk- 
verte. 4 Cukrinė* litfM 

Ipšaekmingaą gydyniMi pri- 
JklioRte nuo parinkimo vid* 

auk<M n&BKA0Ob« giih insuliną, ginmw»tikon ir
»»jr4T»fMR |ini° v»*v stipri-

/ • • . h m avrikatą, kaip tat i ty ra*
Lapkričio 11 X F^lerac^ L^ apMuIteL Ihik- 

joa aky rimu sureiigttise vi- mnunum, blaivumas ir puri* 
auomenišktw pr*kalbo6eįtikąjiiw. ♦
: Catalikij Universitetui Lie-| Žmogui sergą* tikrine U* 
UVoje ir Vilnimis .Našiai La privalo kreiptis pas gy- 
čiams surinkta šios aukoki Ljytoją, 
kun. Ph Virmauakis kta valgiu# valgyti* Be 
^50.00, Marijona Kihnoniu* Į to, ligonis turi žinoti kaip 
te—$11.00, Pranai Galinte|varioti insuliną, kuriu yru 
.^,50, Juow B. Laucka Mlefdžiahw po 1?«P- 
$2.50, Julijona Galuigaitė- Į ' . . ........ -'
$*(M; po$L<)0 aukojo: Buš-Į M»AM»mMI. 
mobąs, A. F. Kncižys, uk-l Dekavonė* . ?___ ,
raipiečią dvasiškis ^elidrivM (Thaiiksgiyįiig Day) lapkr. 
sky, Ma Šimkienė, X Dilys, 126 d., lm& daug sveČiayimo- 
V. Brazauskas, MĮkolaus-hft ir’pramogą. Bet nepa
kils, Kfątilionienė, KlimimiėJmh’škime. kad tą dieną teis 
Kibortas, Vęstfildas, Končis, [rodomi teįžnytinėje salėje 
K. Rainis. Smulkią Gurink-[gražifs paveikslai • 
ta $21.80, Iš viso suridktaĮmotė.” 
$102.80. r

Pinigai jau pasiąsti/ į siją Draugija rodys tuos į- 
Kiumą ir Vilnią pagal au-Į domius paveikslus So. Bos
yto ją nurodymus. I tono vaikams ir jaunimui,

Federacijos 3 vakare gi 7 v.į suaugusiems.
--------- —— * Į Pelnas eis parapijai;

KALBBJO AMB DIĮBITB* Įžanga Vaikams 10e, sib 
(Cukrinė liga) Įaugusiems 25c*.

Lapkričio 17 d., Bostono Į Vakarą ves. Labdary lies, 
Tuberculosis'Association na fe v, Vincento clc Paulio 
nie, Dr. Reginald Fita, Bar-[Draugiją.
ivvardo Universiteto profeso-Į Prie “Pamotes” tetą švel
naus papdejėjas kalbėjo a-Įni muzika ii’ juokinga ko- 
pie diabetes (cukrinė ligą), [mediją.
Jis aiškina, kad ta liga sęr-[ Nepamirškim^ t 
ga dauginusia viduramžiai Į * Kvieslys
ir senesni Žmonės, ir papra- Į ———— \
štai nutukę per 40 metu am- MAMDOMKO J |tARi^K4 
žiaus. Tąi yra liga, kurį su-4 Pilieėią (jie save vadina

v , /1 -•■-— ■ ■ ■Įukesate) kiniais pereitą, ąa 
I a į| vaitę savo stiprinkime no-

o* b. ūmi. | nrinavo kandidatus į vdldv>
PR. J. KAUNAUSKAS jų. Į piniiininkus nomi- 

ADVOKATAS |l^^ IH- I  ------ -

414 Bro«dw*y, 80. Borton.
Room 3* Įr

Gyvenimu vieta: 98 Central SL, ||
" Hudaon, Maas.Į

Tel. Iludsoo (J22.

omstirtirtig
uuot* Chsvbi M. Vm>ū irĮpraŽų, ir ju« dalywi- < 
V. lietai f «kretoriu»no-|in«» Miteiki* inelo»i»u« poi- 
minuotu P. Airiu. diauĮu-nkimino.

prašyta padai- į 
KoutrimiM jurminipkd' ir vytė O, Vaikaitėj
do vietai gsvęa 4 bahua, bet Į bet jį tnatyį įdrąaiijte savo 
jo kandidatūra maritalkoa | draugią pp. O. Kavoliutė* 
urėdui buvusi labai paaėk-Įir X Vitkauskaitėj pasakė 
minga; šiame bdaavime p J pjitriptiškąi sportišką pnt- 
Kontrimaą surinkę* gan Į kalbą.
daug balsą. Piliečiai ąiš-f Vakarienė praėjo gralio* 
kiną, kad Šiai vietai p. Koji je nuotaikoje. Padėka pri- 
trirnag labai tinRai/m*s; mat kląuuo rengėjams, ftengimo 
jis turi “conrtable” teiąeąJ priešaky buvo V. Tainoliu- 
Jei tik kas sukeltą trinkš-Inas, vj*riauriomis šeiimnin- 
irnj, jis tuojaitt galėtą pasi- kčipis tem> pp, Batolienė įr 
elgtį kaip geras poliemo-1 Lingevičieiiė.
nas. Jo draugai jam linki h|yK '■ *
galutinai laimėti maritelko^ *

PJ e neįe vietą. < fca*Ą iU*BĮpO**H^J

“Pa-

Į 2-rą valandą po pietų Mį

pa<y*»* *w»TiMTiiyTTB I SekmadieuD lapkr. d*, 
; r vėlai vakare Dochcster gat- 

soknu^ienį, lap- Ye einafičia D* Pakalieitę 
knčio 2? d., užvažiawwtomobnis, kuris
parapijos BvHainėje įvyko jaį jr rauką,
\>ą 17-tos Jm<W sureug- kntomobili^of butą manda-' 
ta vakarienė Vyčią sporh- gaU8 įj* teisingo žmogaus, 
mnkams' pagerbti. Susumi.U* tuoj> ir Jmme
ko gražus bOrtlis 8enwuą-Lų^jsį^ į namus, 
ją, sportą* bei jo atstovus.! p Pakaliene drauge 
megstaričiąją. . . ĮėjoI\Sadauskienė. Josim-

Vakariene pradėjo kuo-aplankyti jau 
jw pirm. Alb.' Nevieta,* pa- ilgoką laiką sergančios Onos 
prašydamas kleb. kipi. PMBreivienes, gyv. 22 Taft St., 
Virtnauskį atkalbėti mBW|I>otdie8teiy^ 
1rĮmkviMatnaiX B; Lauč- ^madienį, lapkr. 23 d! 
ką bUti piktam vedėju/ sužeistoji Pakaliėne 
* Kadmigi Binmink^ Pą- beiita į ligoninę, 
rflpįno valgią didesniam Į 
skaičiui wnehą, tieguatsi-Į ' » c BA1M1K1
lanke, tai stalai buvo tįkw| . J
turtingai skaniais valgiais Į Lapkričio 21 d. Boston 
nukrauti • Į College futbolo tymas žaid<|
.Nors /vakarienė nesitęsed»w »oston University tymu.

nė dvieją valandą, bet p«sa-| Wdimą laimėjo Boston Coly 
ky^ta tekti ditag kalbą. Kal-|l<^santykiu YS^ Lietu; 
bėjo klęb. idii. Pr, Virinau- M* Česnulevičius padarė 12 
skis, X TanĄalįs, AukStikal-Įtsaką. ’

i

nuga

l4l.So,Boteon3530 z

A.O.SALNA-SHALUIA
TUTUTIS ADVOKATAS

Balda ta ūalveratteta 
OORNKLL UNIVERSITT M* A. B. 
G. WA8HINGT0N CTIV. te LLB.

• “Darbininko’* Name 
(aitros labo*)

3H Broaw*y, Stath Borton

K. J. VIESULO
AGENTŪRA I

PAUDUODAM LAIVAKOIITBS IĮ 

llr« LIETUVOS per visas linijai | 
SItfSčTAME PINIGUS ILletar* | 

Litais ir Doleriais. I
AVDRAVD3IAME Namus ir Aut.>| 
mobilius nuo Gaisro ir kas reika-| 

:lfaša. |
Perkalk Lietuvos Bonus |

(“DAltaim’KO'’ NAME) >

ATSIIMK MUZIKOS 
MOKYKLA.

Duodu plano Ir abalnai viaoklau 
muziko* pamokas. Getą proga pa
simokyti mtelkte pa* <erą moky
tojų. DU raritarlmo prateu uieltl 
bite dienų nuo O ryto iki 3 vai. po 
pietų ater

Valentina * Paltaaikvižittti 
912 B. Bro*dwty 

South Bočiau, M&m.

HZ? J* KAUNAIM
ADVOKATAS . 

“Darbininko” Name 
(antrt* iutxa, R»»tn 1) 

856 Broadw*^( So. Boetoa, 
Boetonp Ofisas:

89 State Struet, Boom 68 
TeL Hubbard 8396.* 

Gyvenimo: 33 BoeememūStreet,
DorcbeaAfr, Mjtet j

kus, V, Saviekas, Pranaši 
Galinis, mokyt. O. Kavolių- Į 
te, 4. Nevieta, A, M Knei- | 
Žys, K. Ambrom 3ri, O>| 
Valeckaitė, ^V. Tamulis,I 
kun. Urbonavičius, sporai 
tininkų vada# p. Baltini J 
Gale kalbėjusi p. Br. Kavo-I 
Hute įteikė p. BatestinPuįĮ 
kuopos dovfuią — gražų lai-į 
krodį. . f

Muzikėlę programą atlikti Į 
vytu Elena MeskauskaitėJ 
sudainuodama solo “Kuri 
bakūže samanota” ir su p J 
St. Paura duetą “Vilniaus |

m«mim»wn<iwwĮ«.»Miinuu«iininfiii<i>ii>i<»»mwn| |

, TuLCnivtr^tylteS-J.

DR. m. v. casper
(KAIBABAtltiltm

. MMĮ>j..ywwx 
686 B. BreMteiy, A Bortu.

Orite rotai***:
Bte • ttd 13 ryte te mo 1 J# M 
B ir kte 4 Ikt S vai. vata* Ori* 
te* tttateytaB tebatte tabital* te

DAKTŲ KRAUTUVĖ
140 WB*T B10ADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Soja krautnvfte salia* gauti vi* 
•okfų amataiakakte •Jraaklų, lM*»- 
terlaviaao atetatesu, fcatrto. alte* 
jų, vinių Ir visokio varnMa Ste
nama tteptera ana Be. Iki 20c. te . 
roll. Stiklų vteokio didumo. Atei
kite pmitlkrinfL 1

M. BILUS,
UMadierU

MMimu ir X-ray
................... it|H.iil|lii,WWWIillliluwiWiiiwniiiiiii'iŪiį

PHOTOOftArHAS

6. C. SIMNAS t atitari nauj* teteHJ* 
mokwood noro anrono

“IIUE GOKI"
L IMaJE JLssa'i v*Mb

m Mtfb 'M Me W* »
ĮttriĮtiMi *jMrt j*
lUfai Ak* • iMln*

M*<> '
T*.—»43 

ttemt vteteltte ritele* pteaStetaa 
atertafial 

ABTBABrVDMA.
4M Bwteway> ** Baataa. Kata 

th, s. b« aoy-ir.

M66666»666ll66eiN6M»«»»'te»te*teNMIMtel6666te||'

<14 MDvnnc'iiAf htgJ vo tauTlnlS BALIUS j
UMOIAMAN NO. MfOTONO UBT0W O®MŲ DJ0« '1

* ' r * I
“YluudiBsivteg D*jr** (PsdikBvattia Dituta) VbIbk* <1

Lapkričio-Nov. 26, 1631]

MUOBAVAM MAMA DAHLGBBM HAU 1
' 300 K'Bttart, \\ Mterth Bortta. Mm.

Prašomo vką atsilankyti į nitą Bubą nes sriek gem *e* j 
kc^tra, anskkdsntį i* išmanią asmeną, kuri yta atsiiyteA j 
jūri iioj apitfinkeje griežiant lietuvižkiw ir amcrikonU- į 

%ktt«>okW * . ' ■ - •3|

1D. KW’S OROM. g BROO^OUO _
Bos girdžią BifauldMą ir tkanią ffrimą.

Įtemg* Motorfau 40c,; Vyram* 50c. Kviočiii Tkta >
*-*■ • - * ■ ....-. / - •’■;

J flottth Bortoa®' Lirturią Ukteą Dtan<ij« KOMITBTAA^ 

•*^mMtawm8mM6t*Bm***emm64raH6+«B6M

cunracE, mass.

Išvyka koncertas.

ĮVAIKIŲ DRABVUę >
' SKAUTU?*

FUI MENI
shop :

; W. BiKOĄterif ■’
(tarpe I* Ir Dorefeorter Sts.)

v Savth Bcteta, Mttfl,, •
Uitaikonte vinaurioa mados yy*; 
rtekusdrabuliua. Graliausiasskry- 
bites. Jtauu mus viską Piritu pteksl t, J

tauhltete POFZUJr

t.....; te '
Benai lauktas parapijos 

choro koncertas praėjo ge
ru pasisekimu praėjusį sek
madienį, lalfc. 22 d.

Koncertas prasidėjo chor 
rb dvasios vado kun. F. Ner
imto įžangine prakalba. Cho. 
ras, p. M. Karlmusko veda? 
mas, sudainavo 10 dainą. 
Merginą erotas sudainavo 
dvi- dainas. Gal labinusiai 
miuikatiškai buvo sudai
nuota “Šešupėle.”

Smagia buvo žiūrėti į p, 
M.* Karlnuiskoc J r. ' ditigat1 
rimą; kiekvienas jo* pamot 
jitnas išgaudavo iš choris
tą reikalingą atgarsį,

Programą vykusiai pa
margino klebonas kun. JtiŠ- 
kaitis savo kalbu apie baž-

1

CHASI.UMPA,M.D.
LIKTU VIA GYDYTOJAS

Ofiw Vataado*: Š4 ir 7-9.
' . *

944 MASS. AVI-, 

CAMBBIDGX MASS. 
Te). Vidvorsity 4698.

kalneliai.”St. Pani'a padai-j B 
navo solo, tris nusisekusias ]| j 
dainas; visą laiką akompo-| 
navo p-le Opa Kavoliutč. I

Čia nuoširdžiai norikąsi
1 paminėti p/EL MeškausrĮį 

į-| kaitę, kuri turi žavejančiai Į BA^||}|MU11 R||Mfili£ 
■• • Į » tateUMlRM-lte^ DRRta»fwM* ■ ■

, Noriu \Tiiikai bų&rnfs biznj

ra Jsgaltoi dokmėntm.
KTBftftrajtaBra&tay)

mtfoMifSra Norton BM 
NinltNbotMTi 

NNUEteHSMMUMRMUMaisiM)iMMMtEsp(Mm

j į ............................................M»ww»»wi»vMwmwiiiiH<iin>wnMiiiinnuwnwM<wiiiiiiiiii«iiM«wwww»w«<H*n«iwiii»ii»iiuiiii>niij

f

BR.J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CIŲRURGA3 ,

‘ Gyilo *8trtMt Ir krooilkus Hipis vyrų, moterų Ir valkų. Vartoji 
X-ltey aparatų. ištyrimui vtaurlų ir plaučių ilgą Efammtau^n* 
krante. Uapnuui. ir apiaataltts wivo laboratorijoj. SrtflHa patari
mu teiteais kltar arvenanttetH*. 15 metų praktika*
OFISO VALANIMJK: 2—HMM 7-8:» tek. Te!. 8. B. ŽT12.

«MI. BBOADWAT, . SODTM KOŠTOM, MAM.

So.loortta 1830

|£*ng* vj ram* 50,; Moterims 3ė eėntab 1
<tertHaw Viflullk*:—'Salite W**tenM II įmikUtelKį. Kvetaite vk* K 

na M teumcteteių Orktam vteita M r*rtea«ių »tej ■
ią>yllnMJ Itert Otria antį Hia Mtekal Itevkiurt'j*-te nmdttte, MImm.

Bte ir Mhteni terlm^ IK iwtete»e aMteteyil. 0 |

rn-Mli Jauni. OHlttlal Ir IK a^yiltely metate* atetankyih • ■ 
teiH UklmH. kad vM busite iteaatedlntt K

' KVįtaU ĮįgfcUTrTĄM. g

W» METINIS BALIUS
»■>..-  .. . iRU**Mu.MM(1».U**V** taMų MM*. iink* kadakavoksb oivr<M <nuna«™ bat> 

- 36 D. DAPMUČIO-NOV., 1631.

381 Bradiny, Be. Btatso, Mm*.
Tel. So. Borto* 0770-J.

MKKOSMMYKLA

TM. 80. Bo«toa MM'

IMtarii PtaUrtM

A. I. KAPOČIUS
151W. Brotdoy, So.Bcrtta
Ofteo valioda* nuo 0 Iki 12, ate 
1:80—8 ir mio 5:30—e vakare. 
Seredėmte ttte t—flr.vaV 
Satetomte tao 9 iki « vai vakare. 
KedBtemla ate Q VA 13 tet dteaų

(pagal Atarti)

nytįnę muziką ir įvairūs 
listui. Iš Cmnbridgo’Aui 
solistais bei “duetistaįsn h 
vo p-iės M. GriMitč, 8; Miiįh 
rimtutę, P. KahlzevMnd 
A, Daraskevičiiite ir B. SuĘ 
Jautė. Iš So. Boston, p. Mg 
Karbutisko vadovaujami, 
vo atvykę p.p. GiabioliuSį 
J. PetruseviČJutę ir X Ąjw 
tanelio ■ .

Koncerto klausytis bM 
prisirinkus ,lx»veik pilna rrifl 
taine žmonią. : j

Koncertas baigtinį Tąąį|j 
himnu. >♦’«

i

■ ' X m mi.Wl..i?|įni|llll.(llli| 'll 1 .1 ■»! ■ u || ■;>....aMMMįaĄMl

raporteri# WH 
kad So. Bostone buvę* 
Ilrf ^aiHraa. * Kalbšjfį gM 
Im ir nuo jo kalbu# uiffi 
gęs kubilas* Datų^praSE 
to pndiojęs bagotaaU patu 
gaisrą užgesino. Tokio* lį 
vėliausios žinios is 
sandarieėiij veikimo.

aptetaSta8MW*rtmtaRF***<

I . ............ . 6>tewrteMy»*ywt
N.WwNitrMM

OR fflŠM ff-OMEUfi

fW—afc? M* 
•ta Itetetetate tete* Utatteta

T»L C^teaMt O1T*

Lietuvi DentietA 
Vate*foa:B-4ir7*-<

M BUMA6MMMS ATM 
(dtatetlSMH)

te*

IMI

KAB.MI 
LIIIŪTII

OPTOMETliSTI 
itapMMMteMta 
prMdrln te 
Trrira tete 1 
ita«* ir n*M^

tam (akiote) akyte M(ntaM 
te tinkamo laika. t

447 Brsrthtay, tarth

X'

NE VEHIinMJS • 
BAHAMAS ■?

Bat airs rttamfo uit • • 
sp&Wja

imant sUrdtee, Fiateter 
Kepenų, Pily*, IntartJfc 8te» < 
įfMit l’ntrflklmd, RtaMte 
IteMo Ir viatelte Brau 
Nervų. Ckk* ir Krotefelf 
aMeJv ly«ų h»m* . •

Fttteri*m ateM
_irimaMiiktelapMHteMira 

teteimlBt msmWm n faw»a^ t 
Dr.GnKi,327iS&

įMnįl oiiiiiii«iiiiinniiiii \i ii lĮGĮl
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P*rntew atltata jral > 
Ktete virata Tiar. Tiek* tetam
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DARBIKIKTAB ' Aitnisk L^kriSte M 1HL
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DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
•T

ilNffi VEIKIMAS
STIPRĖJA. • •

r Spaudos daviniai ir drmi- 
m *j)osMžiavimai aiškini 

kad mūsų, apylinkes 
ttįktem grąžint iriasi pir- 
Mu Draugijoj augs na- 
įį ikaitlftimi. Jaunimas 
markiai bruzda rengdami 
įminimus bei'sporto gm* 
ijMk Veikėjai svietiŠkiai ir 
maigai sutartinai planuo- 
k į metus surengti nūl 
fefUkų suvažiavimą, panašų 
ponnsylvanijos katalikų me^ 
fadams suvažiavimams. Ge
ni prisimename kiek buvo 
yrteuto Didžiojo metai* ke 
^feų ūpų parengimų. Da- 
Mius paivnghnus su. visų 
Įjtotpijų chorais galima 4nis 
Uryti kas metai,, tik isank- 
gp reikalinga" smarkiai pa- 
prbeti visu frontu. Nedar 
bai esant pastebėta, kad žnv 
Mfe via dauginus ir dauginus 
fcfeiprennmeriioja laikraš
ti ir skaito lietuviškas knv 
pdee. Taipgi daug kredito 
bdklauso Tėvui Bnrzikr 
pmitui, kurs per misijas į 
tekinančiai žmonoms aiškino 
gerų knygų bei laikrašc1 
^adtynm reikalingumį.Vie- 
au žodžiu, mes veikime stip- 
Ittenie.

desetko ar dauginu rinkti-|viciite> poriontetas, išvažiuo
ju į Shemogin, Pa, su mtei* 
jomis jaunuomenei, fcte 
bus mirionieriiis daug gero 
daro mūsų jaunimui. Jte 
labai jaunimo tegiamaa, mi
sijos visuomet puikiausiai 
pavyksta. T?vas Gabrie
lių# pasižadėjo paraŠvt? 
“Vytauto Pranaše” jauni* 
mni. Lauksime.

. • _o—
Kim. Jonas Balkilnas bu

vo išvažiavęs pas savo tėve
lius Pittston, Pa.

. *

BRMKLYNf, N. Y,

nių gfedorii;. Būtų dali* 
gintis naudo# ir talentin
giems giedorianu ir Šiaip 
jau tvarkingesniam progra
mos išpildymui.: Gal pasi 
sektų ir svetimtaučius jiu- 
įdominti musų lietuviuku 
menu.

ŽINUTES
Lapkričio 13 d. AYariung- 

tone Katalikų Universitete

gos Amerikfe' vyskupų su- 
važiavĮmas. Suvažiavime 
dalyvavo du kardinolai, as
tuoni ariiivysikttptti ir (>8 
vyskupai. Suvažiavime bu
vo * ir Brooklyno vyskupas. 
Tarp kitų darbų nutarta 
leisti <f Katalikų Valandų” 
(Catholic Hour) kitu laiku. 
Nuo gruodžio 6 d. bus ♦‘Ka
talikų Valanda” sekmadie
niais nno 6 iki (1:30 P. M, iš 
didžiausios Ne\v Yorko sto
ties.

KIN PASIŽVALGIUS
E ’Tek o sužinoti kad proL j 
| vičius ir kun. Šimoniu- 

rimtai dirba darydami 
Nutartis su didele Radio sto
timi ir galvodami, Kpip bū
tų tinkamiausiai prisiruošti 
prie gražaus išpildymo imt- 
fdkales programos. Tikrai 
^Uuginaiivios minėtų gerbiamų mužikų pastangos. 14 
ujusiais metais surojome ke- 
detų Urtųviškų. muzikalių 
programėlių iš mažutes sto- 
Hiee. Nors ir buvo trūku 
mų, l>ei netobulumu, vienok 
mūsų vissnomene labai įdb- 
mavosi ir nepraleisdavo pro
gos. klausydavosi per radio 

k Betiiviškos muzikos kūrinių.
Turint šiek tiek prityrimo, 
iš dideles stoties, manome, 
brn daug pasekiningesnes 

'programos. Tik įhl būtų 
įgenv sudaryti pustoni' tam 
| tikrini chorelį, sakysim iŠ

TEN KM SUNK BAISIAI IR BAKUS ŪDOS Ttapbita : RTAGG S-HMM

DR. HADAS K. IENOM
t ANTĮ 8V .A S

taute 1Wtaui: Mtatan JM2tl
Įiiiiii<iRiw<ii<Mi>»wb»iM<<wi<«ii«i»imiiMiaiiiiiiwi«wii»Htii0<»t*«Ai.aiu.i»<.miiHiiiimwww>iiWHiwuii>iii,

sis drugys, kuria turėjo pa
kankamai aukų Santos ir 
Rio de Janeiros miestuose 
(ten, kurjįaugiausia noksta 
bananai), Šia liga sergant 
nuolatiniift vidutiniai krau
javimai greit išsemia žmo
gaus j?gas. Išgydyti pavyk
sta tik susirgimo pradžioj,

O Brazilijos pietuose ar
čiau upių ir balų siaučia ma
terija, vadinama Cucho. šios 
ligos platintojos yra tam ti- 

. kros kirmėlaitės 10—20 mi-
Už W reisu šiais pažvelgsi, visur bananai, Mlimetrų ilgio. Šios ligos pa-

Brazilijoj ni-nui nei riv-jzinų didelių skanių bananų, 
noa šeimynoj ar tai hų» mv’o plantaei^oje net didžiulę 
Jijonieriaus, ar tai jinprasto kekę# 
darlnninko. kurioj nevalgys Bananų yra Saug įvairių 
tų per pietų* bananų. Tenjrfišių, vieni kaip "mamum’* 
nėjusi nęi vtetm valgyklas yra saldžiai rtikŠtūs ir visai 
jir restorano, kur neduotų nedideli, o kiti gan dideli, 
pietums Inmanų. O šio sun- kuriuos tik kepa .-m 8Vte&* 
klojo krizių laiku kai ku-!tu ar tmikais. Brauilie^įai 
rie ImizHiukri ir didžiausia Į bananus kepa petenhoae, 
dalis emigrantų tik ir mim Įkaip bulve*, iy jie tuomet 
ta bananais. * r [laimi skanūs.
'Kaip Sao Paulo, taip Įpol Didžiausio* bananų plau

dė daneiro ir jutome dide- nacijos randasi Santos uo»’
Ihiose ir maždoae nriridnw|fr pajūry. Plaukiant prie 
kiekviename žingsny rasi di* |Santos uosto matai krantus 
džiuliiis bananų <iindr4ius,|pądengtūs puikiomis bona- 
kur tilprta net ištiri jp va-|nų plantacijomig. Kur tik 
gonai,
laikais mūsų innteais be* jhanai bengalo, o j»rpavf*yLnj5įįaf patenka į žmogaus 
veik 10—15 -ecntų, gausi tu-[šimtai namukų, kur gyvena | organizmų iš žemes dulkių 

darbininkai ir plautei jų | dviem keliate —su valgiu ir 

 

FEDERACUOS APSIR1- prižiūrėtojai. Prie kiek-|pro kraujinius odos idrišs-l 
wi» MkNniUviuin viel,0!? P1,‘nta«iJ°« P™“ kimus. Lig žiol nuo tos li- TkS SUdlnlllMfflASi p’aukėlė ir pravesta siauraM|g08 nfbUVo jokio, rimtesnio 

, —- peležinkeliukas. vai,to. ,

Didžiojo. Xew Yftrko Fed. | Bananus skina dar žalius. Labai įkyrūs žmogui ir 
didžiulėmis šakomis, kekė-l gyvuliams bei pavojingi

Valandos i 
ita a-u te ryte, a-a tuk. 
* tatetteteMete jMtJrttem . 
tei (ABAMD rrtisr 

(kiimta U»ta Ate.) 
1M0OKLYM, jr.T.

— ..................... ........... .U> ■■■■■■.-■ i !■ , ...,...,.>1*

M A. PETRIKĄ
zjgrtJvnTmmTisTAS

■ K' Ą AAiMAi BraaM/Of M. T,

* valakuos« /
? WA teta Urt • Tat teta*, 

FtefctHtatete Ir ftvMtaterita 
■ tat avitanMk.

r Metinis Jiotiūa,
Bv^ Vardo Dr-ja rengia 

metinį prieš .Adventus ba
lių. Bus Apreiškimo pa- 

» rupijos svetainėje, Ko. 5th 
ir Hovemeyer Btrs., Brook- 
lynė. Prasidės nuo 7:30 vai. 

r vakare. Įžanga tik 35c. Y- 
i ra kviečiami visi ypač jau- 
, nimas i te vakarų tttsilankv- 
ti ir smagiai prie geros, p. ... . . .

. jtęmuzikos pasišokti. Apskrities mėnesinis susi- _
Qv Tano An^mto^l®* ba,i«s b» žežtadfenio|ri«kimas iįyks lapkriėio žirnis ir veža į vigus faktai,ĮiS’įlįį ©Stotoj 

' Kvi^luK. P° Karalionės nes jie ilgai laikogi, o suno-L^ fermttai
' ' Angelu.par. najlfyidoR kam-kf greit, genda. Daug ba- (r0Sjg skrusdžiij) bei n»».

.J. Urfrrf'siniūl Banketiall ir Šokiai. bariuose. < namj sunoksta dar būnant|Wtei, Labai gerai pažįsta-
C Columtas Coimeil klube į ta® W Wuvhl drau- /’»2JliSŽfc k£ Stt J ?
Tbilvvn.vn uer 300 nariu I gija rengia gražų vakaro, (atstovus nuoširdžiai prašo- k 'sus kitus išveža dar visai (hantieMs lankuose ir mis- 
y.uyvavo pir ov» j. gražiojc svetainfje. bUs žo- "ie ateiti į Sį susirinkimą, žalius ir ju<y nokina tik Jin- |aWgC) musf

Artinnri rodžio 8 die kiai ir apie 9 vai vakare, nes bus daug svarbių reika-l statymo tfetoje. Atvežus įdedama' gavo kiaužinį po 
Zl-nUo Pnriidėiimo' bus žaidimas kasket balk Ta ta- Būtinai visi atstovai turi žabus bananus sukrauna i žmogaus oda, įvaiso ten kir- 

P Šv šventė Toji šventė|ta draugija taip pat ren- dalyvauti. . sandėlius ir nokina.dūmais.L,^ panašų į karvės inks-
ZLij’ SodaUe taa tokius pat šokius ir ž«į-Į VaMSb«, Bet per ilgų bukų ji» Ne taip skaudi ir pa-

K^TąTenųpaZiii ^y k AI^HSmAT
hiinn nnnilt mpivAičiii ntf įvento pirmų sekmadienį, tojĮLAlsKAS HMJAKŪMAI Įmųir kitk°. lyra smėlio bluaa bišio vadi-
ūmime i stlS Vi8i mtc " * Nors ten’ to Mm», kurioB perus savo ko-
c mimo i Sodaietes eere m- atsiJ “Dai-bininko” lapkr. 13 Lianai, gražus mėlynas dan- U ir tanfcų panagi yra
ni‘10S’ ’lankvti. Kvieslys, d. gerb. Įg. P. Kasparas gus, karšta atogrąžų t saule, auginęs beveik kiekvienas

nawAMM^oi primeta man būk netiesa nuostabiai graži augmenijalietuvių emigrantų 
rATERSONf Hte.Ji priau lapkričio 6 di^ a- ir gyvuHav daug įvairių [Brazilijoji . >

Tpie lietuvių Dailus parodų skabių vaisių, bet vis dMto| tų baisybių apra-

Kew Yorke. O iš tikri;jų Iten mums viskas svetima irL;ai| fį^ mažų dalelę.
[tai buvo tiesa. Kai kas man Įtolimą. Tiesa, įdomu tų vis-ų Viktoras Kropas,

MOJO NEW YORK’O 
APYUMKBS LIETU

VIAMS '

JKUUWIAWI

CUNTON PARKAS
plkntata boHatna, koncertam*, 

Mokiam* Ir vlaokkms pa^UnkamlnP 
narna amagianata vieta Brook- 
lyiie-Maaptthe. Jau laika* «&!*»• 
kyti mU$ Ataoa mmkouuL 
kunp. Matptfh ir BetU Ate.

JOBAS KLASČIUS. Stv, 
Mttptth, M. T.*• - ••. -. r ■ . ’ , a*

K priežantieo 70 metų mo 
amžiau* sukaktuvių 

JONAS B. AMBBOZAITIS 
Diiugel] Mmiklillų Instrumentų 9,y- 
mial nupigino per visą T^pkrldlo m?* 
rM* . ’

Tod?l nepraleiskite progos Atl- 
po«uj: ta> Grand St, Brooklyn, N.Y..

VYTAUTO SPAUSTUYd
Atiteki Vinte SpAudai Darbiu I

VtentetM* katil&ų «p*ū*tUYii 
ir Itatttei įpylfaklte

---------O---------

“Vytauto Pranašui” spard 
ritu renkama medžiaga. Liq 
teratai savo raštais ir biz-| 
nieriai savo skelbimais šau-| Bazaran ėjo pa^ekminffai. 
iriai romia “Vvtauto Prana-| Šv. Onos Klubo diena, U1 .. . * i. ’i i•• y '

‘ ■ praėjo labiausiai pasekmių ‘tar va^uo-k? p^atj^, grt taek w-
n .. cai Publikos labai daug b“ PO^uidę,” o man tikrai venti, bet baigti ten amže-

„ _ r ’ ... .. . FI atrodė žliuptarnių rojus, llį neverta. Daug ten gra-
“Vytauto” spaustuve per- sutrauką gražių išleido is-Į moknmio
.i. . ■ . * x kn ITos pu^ eikslas ir mane pvi“{žalis ir akims malonaus, betsikele i nauja vieta: 423|Iaimejimų ir savo pelnu bei, ..t « į, * • kiJ , * . į* , : J įkalė prie gedo* stulpo, ne-Įdaug daug ir blogiuno.Grand St Nenalvginainai ne bus viršiję kitas draii-| .? , I- • 4. \ ‘ • a* ton įgaliau pilnai tautos spėrių Bražihjos aukštumos vi-geresm-neta, patogesnis di-Jgijas. Su pasigėrėjimu ten’ knTin taip skait-ldiirv šilti žiemiu ir šalti

delis šviesus kambarvs nia-Įka pastebėti, kad labai daugi? . * j ' T\ r „
v i i -t Imgai ten buvo ir galėjo su- hnetu vejai sudaro labai ken-šmoms ete. Daug laiko ir aukojo pačios nares klittbie- Į ■ .. . Av|;: . .... ,, . v 7 . r L-„ žavėti ilgiems metams. As ksnungns staigius tempera-darbo pašventė spaustuvčsltes. Baliaus seimininkes! . n v, . I. w v . OK1 s v

y n- * i*2 ~*i - 1 viens sau neieškau garbes ir tinus šuolius net ligi 25 laip-perkehmui gerinamas veike-Į buvo sumanios, energmgosĮ i ” r
ias p. »T. Mačiulis. Linkia-|ir prityrusios p.p. O; Staniuiv , » . . • •*> . . i. » x* «« j««uwwy «rumw uumujniu irjm-
ne gausaus pasisekimo lienė ir b. Bazeviėiute. Va- ^’ +tel .rlsasi ™ ??’! ten M^Pas.daro ap* u<twni

Įvt.išn inriTrt yy« . motin tontni lomitiAr. y-hl įriti-1
spaustuvei naujoje vietoje. Įlio!
* ------ o----- - I Vyrių vakaras tikrai nu-

Tevas Gabrielius Jaskele- siseke. Paįvairinimui pro- .v v. , . t ... .v.. ,.
■ gramos jie suvaidina Seiri- P'!““H?^?bosĮ X * V ‘kanf‘mu
ji, JuMo “Moterims neižri-« auk“io ilmlm® | žmogaus, kun?

Įmeluosi.” T® gražu veika- k** J“*8™’ tos Ijgo* gyvius, kūne isi- 
U tikrai meniskai atliko ar- ^ieianfe, nes skverby;į raudonuosius km 
tįstai. Nesami buhj pa- <‘k totas .^pMiuo-jo initntėlius juos dcaldo ir 

Lirodyti ir platesnėje visuo-P ,nOs,> , M®1® yW°.ta*hmm
inenėje. ’ Veikalėlis buvo M -perijototo. ;
statomas du vakaru ir abe-1 ’«*« »ta’

Ijuoee buvo pilna publikos. į kft!a ^aib>mo baigtu.fciai Biautg baišuris geltona- 

ILauksime, kad artistai 
[dažniau palnrodytų seeno-į| ‘
Į ja Paprastai, Šiame Imzarc E 
[Vykiai labai uoliai paari- Į; 
Idarbūvo ir savo parapijai r 
nemažai padare pelno, " |

- Bazaras baigėsi Šv. Onos r 
Draugijoj maskaradu, šoš t 
tadienį ir sekmadienį para Į; 
pijus balių. Yjiatingai daug Ii 
publikos buvo šipse pnalęit-Į; 
iinčse dienoje. » !

a.™ |«.™ nummte-l

žiai remia savo patapijųj 
Gatb? Patemmi^mma. ;

Dairieji

NAUJA SALE
j.

•tonryiM te k. <JU «bMm tKVtt F 
TibltMM turiste M«Nam tarm te 
Eralhi •erirofflt ItetuvUtaite 

' ptmktete.

“Durbinfako’*Afttrtta*
•nrytOMto” MpKMrtttYM priteta **Dar- 
btetekur* atelMnuta, premmaratea 
ir panĮttoda *t»klrt» “DarMuteko” 

I mraterten.
| JUteara antraiteNte, itetiHrtailente 
į te teMtoiiente vakarai* įH >

<Antrtate«te vakarai* <teluruoja J, 
TtM9i(nUf. GI tartrlrtaiUtnlo Ir 
MtadfoRto vakarai*—7. P, 
Ite. Mate ptniarateltte vakarais ga> 
įima atlikti ir *Jteal Hatate” nrt- 
kata bei Mrtarinta lindymiM.

Va^mitežktea. k*4 mlnWals reiks* 
falik—/«M| takte— • *
"VYTAŪTO” STAUrHJVl

I 433 Ortai IK.. IraAžyn. M. Y.
į[ Tetefononklta; STAgą Ž—2133 Į 
a;l-»l"Kl'gMKĮgSĮMMSSEM8!i I. rJ-Ai įi r»»in'.i.imąiZjįjlte

Siuomi pranoiame, kad Jurgis 
TuaaMrtus yra tetiktas rinkti 
“Darbininkui’* prenumeratas ir 

nereiktu šie pastebėjimo ra- |snių. Ilgesni Taiku P8’’«^Inow £

[vigą tauta ir mano tautai [snudcs irdažnai serga kin-ĮKreipkitįp«ar^*"” 
nepritinka nuogas vaizdas  J taniuoju- drugiu. Šia ligai JUBCU TUMABOMĮ

[Dailininkai lietuvi nusimin-|žmogti liŽkrečia moskitai 1423 Grand St arba1356 E. 91 St
1 1 < ' —■ - 1 Brookiya, K. Y.

JAUMŲ yroį Lūrnnnv DUVGUl IIMOIA' ;

Basket Bali ir Šokius
Upkriiio-Nov. 22 ir 28, 1931* 

GRAND ASSEMBLY
Chrtat ir Hvrtaijtr Mu.t BmMyo, M. T.

Šoktei mte t M Game ntto vai rricnre, / 

Įlanka^Vyrama 75<m Moterita-Me.

| ĮimHirmtiiiiiiilHiin1

KLASTON SniBO
Ltetarii Mtgraha

FofoftraftMfc kaip pavleata talf» 
icrttpea, teHatte ir tt Stalo atda
ra mm b v. ryto Iki S vai- tekate*

aHcnAirorr^

Tek Grtenprint 1K-23M)

JOSEFH 6ABSZVA
,GRABOBIUB

Tel. Nerrtoįrn 4ta ■&

ANT. J. VAIANTIEJUS
Gmborta te * 

Batamuotota

Apdmtta Vtooae Artkom
Notary Public

M-41—72»<iRt, (4texiu«tett A*<) 
Arti Grumi St,

MASPKTR, U J* N. T.

T*. ttaCf N*tnryPteta

M. P. BALUS INC.
StatiAUSKAS 

Ari.Mi.lai ir BateMUMtateA 
: TM OnM M, BmMyi, M. Y.

JDSEN1EIANOA
BALSAMVOTOJAS
M lUJFOBD ATOMUI 

1BOOKLYM, M«X‘
' aAAlOBIUl 

m troba am,rr.
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