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.Sporto redaktorius George 

___ ITnderwood?__ apklausine jos 
sportininkus ir bokso eka 
pertus apie būsimas kumšty* 
nes tarp' Primo Carnera ir 
Jaek Sharkey, randa beveik 
vienodi nuomonę, kad ftar- 
ki« bus šių kumštynių laimė
tojas, >

La/rraHce, JLi**.~~Pirm&’
&ertyįmt Spalių 7.—Vo

kietijoj miiiisterių kabinę-

Jack Sharkey, besitreni- 
modamas Štihmn’s Gymna- 
siumo, New York o, vėl'ausi 
žeidė, Šį kartu jam Ijesibok- 

' spoiant prakirsta galvos 
oda virš akies. Žaizda ne- 

1 * pavojinga, todėl jis nuo sa
vo kumštynių su Primo 
Carnera sekančiame pirma
dieny neatsisako. Tos kumš
tynės įvyks, nežiūrint Šar
kio •nevisai sveiko piršto ir 
dabar vėl naujai prakirsto 
antakio. Dabar Šarkis .savo 
treniruotėj turės susilaikyti 
nuo boksavimoai. Turės ten
kintu maišų da

*

__C.
raitą antradieny pask^Bjfl 
prez, Hoovorip plauną7! 

ris buvo priimtas konf^dl 
rijoje, kur dalyvavo Pjj 
Hoover, keturi adminhfl 
rijos viršininkai ir 32 n 
toriui ir reprezentantai am 
jų politinių partijų, Prj 
Hoover’io planų priįjį 
konferencijoje jau U 
beveik visi bankieriai. !fl 
kas nutarta padaryti: 
siūlyti bankieriams 
nizuoti nacionalę įst« 
$500,000,000 kapitalu,* 
įstaigos tikslas bus pi 
ti bankams, kurių p

dieny, spatių ų d. s* ra. apie 
25,000 tekstilės darbininkų 
sustreikavo protestuodami 
prieš kompanijas už nuka- 
pojimą algų 10 auoŠ.

Visos didžiosios dirbtu
vės uždarytos. Streiką veda 
United Teriile Worfcera 
unija, kuri yra narys Ame
rikos Darbo Federacijos.

Komunistų Nacięnalė n- 
nija tuojau pradėjo strei- 
'kuojanrių darbininkų vieny - 
bę ardyti* Sukursto apie po
rą šimtų darbininkų ruošia 
mitingus, kurie neapsieina 
Ijc riaušių.

Jau tris komunistų vadu
kus policija areštavo. Jų 
taipe buvo areštuota ir pasi
garsinusi komunistė p-lė 
Berkman.

Pranašaujama ilgas streL 
kas, nes kompanijos įrodinė
ja, kad per kelia paskuti- 
mus metus joa ęnfife nritt-

K. dovanjamas, įteikė savo atsi
statydinimo raštą preziden
tui Hindenbutg, kurs atsi
sakymu priėmė.

Prezidentas tuojaus pave
dė tam pačiam Bruening su
dalyti nauja vyriausybę ir 
išleido naujus įstatymus, 
suvaržančius piliečiu kai 
kuriai teises.

Prezidentas suteikė Bru- 
ening’ui visiškai laisvas 
rankas. Spalių 13 d. susiren
ka Vokietijos parlamentas.
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i»apkastu hm atgavo

kovą.
UOSTU DARBININKAI ATM-

A.

amgluoji TAMAjpnrro

i

sias. atstovo#*

ležinkelių toiferenci joa nu- SKAITYTOJŲ DĖMESIUItarimu atidaromas tiesiogi-
**

—Patirtis retinsiąs moters

mo Kongrese, kur* įwkoto sitririekimo bus paliestiTėjo, priimtas tani tikras įs- bus Day ivent5«, “Darbininkai”
MTerion, MaiML nuomenė*.ii,

nw sūri* tekiam# tarp Euro 
ir Airija#. Tranzitas pra-

ATSISTATYDINO VOKIKTTJOS
U2SI1MIU NUKALU

PUIK. UMDKD&IH’O ŪMVB

karalienė, 
Btaporiilgo^ 
IaikanpUM.M

m UBTUVA m TRANZI
TAS Į JAPONU A.

Antrosios tarptautinės ge-

■ *

tbattktnvb minm.

AVIAI jKiBiuiriiKtn —a kiviui - —------ JT-””-' <IT '

priimti tokias salygns, ko- Olandijoj daugeriopai pago- dfjo eiti nuo apaliij 1 d. Ai- ir liko utmuftas yrie'Kimm- Belgijos Katalikų Jauni- Ateinanti antradieni. dSl 
Hm turi Nen* Yorico uoshl'riijo. priimtastam tikras h- to Miairiekimo bua judieati ton. Jamaika, B. W. I ---------------- -

'Spalių 6 d. beeinantį į baž- spalių 28 d. įvyks rinkimai, 
nyčių, palei geležinkelio Ii J ——¥**
hiją kunigą* jėzuitas Leo< «A». AAttmiO,
P. Fox pateko po traukiniu KOBcmU ir MM

Kiną tini r»iew iotko lurativnųu, pninims tam usnis p- w
darbininkai vienlmlsini af- tatymaą duodųs teise vedu- JaĮkmai, Kinai, SSSR, E«- Velioniu* dar tik perari nigpiučio 2JU-3O dd. Briu- 
meštas ir nutarė streiką tes-’siai moteriai į vyro nždar- tai, Latviai, Lietuva ir Vo- laivo įšventintag į kunigu* «ely dalyvavo 120/M10 jau* 

kjetija. # Weriont Mum. nnomenflk v

/. I

yra mažiausia. < .
Vyrų didžiausias nueini- 

tis yra lĮVkhita, Kansaa, o 
mažiausia^ San Francisoo.

A .

dais.
Mm MtAMAtAUJA 11VO< 

nuou4.
Waiikinįjto^ D, C.—Wil- 

liam Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, 
kalbėdamas apie darbininkų 
b<įkl& pareiškė, kad Jnng. 
Vairi, gali kilti revoliucija 

* jeigu tik nebus duota dar
bininkams žadėtoji “pros- 
perity/* *z

Prez. Green "paraiškos 
draugingumų Kanados dar
bininkams pageidavo* kad 
tarp tų dviejų valstybių dar
bininkų susidarytų didesnis 
bendradarbiavimas kovoje 
už buri. Jis sako, kad dabar 
yra,geriausias laikas laimėti

Trečiadienį< spalių 7 d. 
& m., Bostone įvyko strėi 
knojaneių dostij daibinin- 
kij susirinkimai Dalyvavo 
apie 1000 darbininkų. Susi* 
rinkimo^ vedėjas perskaitė 
unijos prez. Byhn telegra
mų iš Tekąs, kuria apgai
lestavo, kad negalįs daly
vauti.

1 Darbininkai savo vadų už 
jo Žygius pasmerkė ir šau
kės “Jis mus pardavė/1

Kompanijų pasiūlymas 

kia» turi New Yorito uosttj

jbriiniuB mioriolius. ____ „ .

skaitlinės tų parodą bet už 
tuos nuostolius darbininkai 
negali atsakytu Darbinin
kai ir taip už vergiškas al
gas padarė kompanijoms 
milijonus dolerių prie kurių 
išleidimo jie nebuvo prileisti 
ir už darbdavių nuostolius 
negali atsakyti.

Lietuviai audėjai, tvirtai 
laikykitės United TexMle 
Warkerių unijas ir nesiduo
kite suvedžioti komunis: 
tams.

Darbininkams reikalinga 
vienybė, o tos vienybes skal
dytojais yra komunistai. Jie 
eina į darbininkus kaip plė
šrieji vilkai avies kailyje. 
, L. D. Š, 70 kp. nariai pri
valo 'aktyviai dalyvaut strei
ke. Patartina sušaukti lietu
vių daibininkij masnųmi- 

tuigą ir nusistatyti tvirtai 
laikytis kovoje už būvį.

—Motina Dievu, Aušrai 
; Vai, kaip to Vilniaus i 

JSnabžda senelė maldoj] 
Liūdesio ašaros veidų ki

—Motina Dievo, mfiaų <

Motina Dievą Skaisčioji Marija, 
Mūsų Tėvynė be Vilniaus našlaitė — 
Tyliai graudinąs, graži kaip jurgine, • 
Vilnių priminūą pjauna lietuvaitė...

—Motina Dięvo. narsių Užtarėja, " 
Vilnius bus mūsŲl -Mums Vilnius nežuvęs!— 
Saukia, krūtinę atstatę prieš vėją, • 1 
Sveikas, kaip ąžuolas, kuinas* lietuvis...

• • ■' -■ ■ ■ * ■ 
A Petras

TTALUOJ 408*000 B1DABBIŲ.

IZoaią — Ofieialemis sta
tistikos žiniomis, per rug- 
piučio mėnesį bedarbių skai
čius Italijoj padidėjo apie 
50,000 ir dabar šiokia 603,- 
W# t. y. didžiausias bedar
bių skaičius Italijoj, koks 
iki šiol buvo.

Vienas žinomų socialistų 
Tadų, seniau buvęs socialis
tinio jaunimo1 pirmininkas 
p. Fr. Genas * priėmė kuiii- 
gystės sakramentų iš vysk. 
Begąon ir atlaikė pirmas Šv. 
Mišias Friburge.

* Jo jiedom atsivertime pa
sekė idėjos, jo draugas bu
vęs yyr. redaktorius socia
listų laikraščio’ ^Cotirier de 
Geneve,n atlikęs Jšpažintį 
priėmė šv. Komunijų per 
kun. Gemiz pirmąsias Mi*

MAŽIAmKA TOTOKV MOTI- 
: ių Y1A GAlIBliDO’YJB.

D. — J. 
Valstijų Cenzo biuro rapor
tuose randame, kad Elint, 
Mielų yra daugiausia vedu
sių moterų kaip kituose inie- 
stuoeę. kur gyventojų skai
čių sudaro 100,000 arba

. f -------- -
daug fomu AFgnnrougię 

KITOS! VALSTIJOS! GTV1-
VAMBLiaALIAL

hįfiin, 3faę$. — Šio miesto 
raštininkas Joseph A. Att- 
will pareiškė spaudai, kad 
jis atkreipsiąs valstijos sek
retoriaus dėmėtų į tas aprik 
vedusia* poras, kurios jžva-

yra paskolinti žinom
dabar neturi daugiau pt 
išduoti paskoloms.

Banko duodamos pa 
visuomet gauna nejudiM 
arba judinamų užstatę, flj 
gi naujoti įstaiga ri 
>juapiaj?apknn?s ir

valstijos įstatymų. Tokių 
porų esu labui daug ir jos 
gyvena nelegaliai. Daug yra, 
kurie apsivedė padidindami 
savo metus, kiti nepadavę, 
praųėšimo savo miešto, kių 
riame gyvena, o dar kiti už
slėpė # tų faktų, kad jie db 
vorsupti. Jis sako, kad yra 
apie tuzinas priežasčių, dėl 
'kurių apsiveditnaš kitose 
valstijose esąs nelegalus. -

. Kurirara; — Mieanictt kai
me, Lenkijoj, vienas vaikas, 
neregyą nepaprastu .bjtdu 
atgavo regėjimų.

Vaikas, sugrįžęs iš bažny
čios, žaidė sode. Jam bežai
džiant krito slyvą ir pakšte
lėjo per galvų. Vaikas stai
ga praregėjo.

- kuriui* jos turi pi 
iš savo skolininkų.

Tokiu budo mano 
gerlnivį.

Be to, prez. Hoover 
ria Kongresui išleisti d* 
ginu Žemės banko# s 
kad pagelbėti ūkininkaują

Prež. Hoover lauĮda 
vykstančio į Jung. Vaf 
jas Praneijoa premiero 
vai, su kuriuo tarsis 
Europos Ar Amerikos 
presi jų ir karo skolas.

Beri#»a«, spaliu L —Vo
kietijos užsienių reikalų mi* 
misteris Dr. Mins Curtius 
įteikė premjerui Bruening 
savo atsistatydinimo raštą.

Curtius turėjo pasitraukti 
iš miiusterib vietos dėl jo 
partijos nepasitenkinimo.

IionttoMtt, spalių 7.—Mi- 
nisteris pirmininkas Mac- 
Doriald, pasitaręs su kara
lium, pareiškė . kad Angli
jos dabartinis * parlamentas 
paleidžiamas ir Šių metų

N, J*-~Spnlių 
5 d. š. m. mirė senatorius 
Dtrighf W. Morrovr, pulk, 
Lindbergh’o žmonos tėvas. 
Palaidotas trečiadieny, $mi* 
lių T d, <

TUMM1T MllKmpĮ Į
Buvo pradėta rimtai .ti 

bėti ir rašyti, kad buvęs 
šaulio Čempijonas Jaq
Tubney grįš atgal j r 
kumščiuotis, tikslu ūži
ti kiek pinigii, kuriuos 
rado biržiji spekuliart 
Bet pastanunis f dien 
Tunney aiškiai pabrėžė^ 
jis į ringę daugiau neb 
kumščiuoris. Todėl viao< 
Įjos Apie jo sugrįžimų rig 
la.

tavai mons, ^aidutti muoM
,mango ir išvažiavo į Kl 
Kančių gydvtk

_ ........................ ....................... y—n u. .1 i. >r..f-m. 'M !■'>>... K..H ....

Cambridge’io LietuvhrParapijos Balius, Spalių-Oct. 12, & m.
Bali Room, Central Sq. žaibęs Kun. F. Juras. Carlton
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831 vagonai 1931 (iki rugsėjo 2R d.)
510 vagonų 1930 (iki njgaTyd 28 <M

. . (U, 8. Dejifc of Aini, sk a Ulini#)

Taigi San Francio šiemet psėmė 321 vagomis 
sulčių vynuogių daugiai! begu per tų patį laikų *
- fa. „J _ a * *■ ’tj ‘ * 1.. ’’ . ,,

Ibi 1

ržinitfclš lietuvei
ii ik f į&ii
► H.? r ^4 **

|W*i *30 metu, kai Santra 
į knęa, netoli Sintautų, xama- 
I notą) savo gimtinė# lūšnelėj 
Lnftt$ poetas Pranas VaiČai- 
ytis, Poetas mirdama# pa- 
Bfhmtė pas jaunus ir senus 
L naro B vargo nupintas (lai- 
r >ta Trisdešimties metų lat- 
L-ioterpis liudija,; kad poeto 
| dainos savo misijų gerai pil- 
| ,do. Poeto cUinoer tiek Žana- 
Į vykiioj, tiek ir visoj Lietu- 
f voj keliauja iš kaimo į kai-

{dėžę My%doh 
rakinto •▼feno rt _ 
laužą konmdofertu&fta 
raktus, pavugž 10DŪ r 
aukso rttblfy#> MtųtanMb 
ro rublių fe 
ir kitų smulkių dulktų už 
mntų.

1 f ’

n* M0 KUKIO?.

Per. du šimtu kuniRtJ, su;

RA

iwra<ffwwii» iflusra

Darbininko”Katalogai
*

■ra UakfaiM., faktai.
▼talkia

gfAjBUNI KUMI

atoraitymat Par*M Urah. 41*

KaimMŽiai Vaicam« Ifiįįį JflnWĄ įvįref? W ?*“ ***“ **«<««* «emi IjMmMr imtaanm m»*-.
t Ąaiiisą mylįirtai daro poetui 

neužmirštami?. t
l Pranas Vaičgitfe gimė 
į 1875, n?. vasario 10 et, o mi- 
? rį 1901 m. rugsėjo 21 <L Va 
f, iMnasi, poeto amžins tetruko 
į daugiau kaip 25 metus 
E Trumpas jo gyvenimas.

dariusių Lietuvoj būklę Ir 
^avb išvadas pasiuntė vy* 
rjausybes galvai* Rašty'pari- 
rašė įgalioti 40 kunigų.

*

OtUMTOt UEtlttJE
oiiTmfA APSKB.

r**".'

virfcliah ^.,..^.,^1131^1 JĮ
Pfc Visra rirtario Bakai.

htorijo* apysaka. Du tomai. HM c

U I. OoratM ^...^..,,,,,„,1)1.
CMifttia PriJ Ha m nfcaMa

Ur. A Vilrita ta„

tajMNta uta i* ta 
ąuo jį iiairaugou! Parair 
oagyvoji rauta: Šta rara 
duo, oro, PairtU J. Barraaa-ta.

Prtri»pa Irt&ai.—libido 
Ktm. A, Miliuką*........^...■■■„ta,
^MdU (Porau). Parai* 1L 
Grauiti* ______ Ita
1. Wraj* Bkaftfx»rt Xnyfa—•,T...._ 
(Dali* II). 8ą pavdkalab—JR.

taaa. Verti
Kum, Saurraaitia .* . ' W* 

Vaiką Kaygrtl ra pra»

«M«J,19wT1M9 ** ^2

H Kun. J. F. Jonaitis (ta 
Mikna*) . ........... . .,.,ta

Plaukią Vadovilkį itedjo* 
tarito Verktai Sudari b 
ideido Kum J, Konoevita^10«.

'.•••< *

;V MoMcyrtMXo*rarArt»yH J. 
Urarata By. ta. D-jo* ta/.

c„ _ PamM ktm.
'mumIMihiĮiikytj’ „y'- , ko*

15e.
driminr inarfcrte, hmričianie taip arti Cidifornijos 
sulčių lyųu.ogiU d išriktų.

Dabar kaip tik yru laikas jums pirkti tiek sul
čių kiek jums Šį sežmm bu$ jį reika
linga. Atgabenimo sezonas gali’ užsibaigti grei
čiau negu jus. maupte.

Atkiminklie, kad vpniogitj Minką dėl savo namų 
yra legalr.; Palifortiijo# sulčių vynuogės šiemet 
yra mpąpraMtoi turtingos cukrumi, •

ę

Jie.raw». i n .i../
.XXIX T 

rirtta Kragrcraą. Paratt 
ta. Pr. Bulyiį lt L O.----- 1JW

Mfi^kiUŠdrayja. Juokiu- z 
CM apralynM, kelionei j Pa- 
ryžlų Ir atgal Mikalojau* > 
Wapta Ivanovą, IftgnH* t 
liaguva Paiyalkiotį T;>,__ _ JSO

KyJtoM ApMak Pararti rar JO d&iq-~Aph vta dagta 
* ,ralo IdoraOs matikiai ta 
Uota ptr krtrira kratai 
tarttt Julių* Vonia. VtrtiMM* 

X Balfitafo#1.00

Rugsėjo 20 d.; nrirv Slavi
kų klebonas Duoba. Už kęlių 
mėnesių būtų sulaukęs 50 m 
kunigavimo jubiliejau^.

----- +
iUBTOVOB KMUGIAOIJA *

Vietos Liet 
Jv, ♦ Kaąiiniero t Dmigijos 
skyrius dažnai čU rengia 
vakaru^ per kuriuos dau
giausia kreipta dėmesio į 
‘dainas. Vietos jaiurimas la
bai imuėgęs lietuviška# dai
nas ir daug jų urika, 

. Šiomis dienomis čia vtd 
laivo norėta surengti voka
las, bet negauta leidimo, Vi
sas triūsas, visas darbas nu
ėjo niekais. Skyriaus valdy 
ImT mimo dar kartų prašyti 
storastijos.

.X .' ...
AiMOOS APSO,

Z/ece>tiW«i -b- IŠiota di^ 
hidnHs čmbuvokita gobta 

tik 71. , ;kuris pavertė pelenais A pir-
—• ■■ ■ > jkiag ir kelis kitu# trobesius.

I XT""T^ ",vl“ Klaipėdos mi«Ao sindika- Padaryta dideli nuostoliai
į/HYaŠiūnųvalsč.,Ei^monįųj0 afstovai netrukus vyksta į (laistąs prasidėjo riename 
[ &imo gyventojo BernadoĮį^tavų derėtis su Sovie-j 
t Kaminsko gyvenamas narnė ta dėf miško apdirbu^ 
L Bra t, ...j, . . • . jsiais metais Klaipėdos lėnt-
į/ Kybartų valsčiaus Uft-lpĮuvese apdirbama 170,009 
[ ABių kaimo gyventojo Pi |ktm. miško. Susitarimu fe 
f jta.Žemaičio, sudegė gyve> Intais metais turi būti’.ap- 
f namas namas ir kluonas su t dirbtas toks -pat kiekis 
į javais. Nuoefolių padaryta $SŠfe miško, bet sindikatus 
| įėr 25,000 litų. , [tikisi, kad: gaus daugiau už- 
į —-Kuršėnų vai#.. Padarini sakymų apdirbtam miškui
I Stasio Šalta-’(<4ėl rūpiuasi išgauti lvįdBajeWjo Mti surengtas
L ^ dąjMė ^ javais ir iM-į daugiau miško Žaliavos. Į &tuviaais vokalas, didinta 
I padaryta u»< v [drama “Živilė” ir parodyta
[ 10,000 liti?. j Galvijų Režimas įvairumų. Daug vai ! t _ _
f ttlli, irtiSŽ hnyjo/telM. «• šventu progą, vfel šia buvo
| ’2Ls* ttf- I lfta* 'aQ kol visa sutengt%|sttvaziavu8ioą Žydų minios

1 r'“'A ~ **«»* — - - pasimatyti su Lietuvos žy

L ., t Veliuonos vaMį Ruk^ib- 
k yd> kaime sudegė pil įtaręs 
E j^įnkiėnea klojimas su fei- 
£ Vandai* javais ir ūkto pądar- 
F ijariA Nuostoliu padalyta už

į p-feionuB dienomk Vilkų- , 
L visky mįilege notaro Paraž- 
L iriuoee kluonas- jr tvartai,
L aPieL 9S litų. Apdrausta įietmvo. 
r —ftoidškio vai., Gindvilų 
L jcaime sudegė Vlado Nurk- 
! Ikcio medini# gyvenamus 
L jMjmra su visū jame buvusiu 
E^utatoriunk Nuostolių pn- 
r daryta apie 114bo litų.
| -Naktufc metu siidege

^er rtigpiiičio nienesį šie i 
mot iš Lietuvos eniigravo fe 
y iso 124 žmones,, iš jų į Ar- 
gentimi 23, Dietų Afrika 25, 
Kanada 18, Urugvajų 13, A- 
menkos Jungtine# Vaisty
ki 42 h- j feili 3. J Brazilb 
jų neišvažiavo nei vieiuis, 
uos dabai* į ta kraštų nauji? 
emigrantų vietos valdžia vi* 
riškai neprileidžia. Liepos 

,menesį iš Lietuvos emigravo

I

Vilniaus gatves name, iš kur 
grėsė visam miesteliui Bet 
subėgu viso miestelio gpjen- 
lojai gaisrų veikiaisu^aMč- 
(laisto priežastis nežinoma. 
Spėjama, bene padegė kas,

iVBMČIOlHV AMKB.
* Vaithiiilnai, Daugėliškio v. 
—Rugpiuvio 30 d. šiame s>

Rugsėjo 11d. Ukmergėsį dos krašto išvežta pinuti381 
į. kri/n. policija darė kratų galvijas, o liepos men.—101 J 
t; pji p-lę Stankūnaite, Li- ttu.įpiuino nten. taip pat iŠ- 
r&okių pav-kių kuopeles vežta 1,362 (737) veršiaiir 
P yjnnminkg. . 67 (82) avys.

AB TOMl

ūrApb *
COHTROL BOARD. Ud.

SAJT FBOCISOO, CALirORMIA " 
86 nuol. vi«M CnUfornijoc Vynuogių 

•' .. r . Prodnkdjon,

A. gratrtKm , „ į ;,Kh
Brrata MhMm. Jiloido v

Wra AIiobsm Įtapai U r., WMt« 
.
taųWirt! Kd. StaodytjMb.

**F
Bds.-Krtli*

Kmu p. j , 
^■l^nįy,^ R į ..fiOf f

GAMTA EINA PAGALBOHPaukšte* prieš didįjįw karai 
gyvenoMaskvoje, kur buvo v..., 
vicedekanu ir aukštesniųjų į . VYNO IŠNRffilAMS mokyklų kapelionu. 1924 M 11 
išvyko j Ameriką, kur buvo 
paskirti# Ctaterio j>arapi- 
jos klebonu.1 šiemet grįžda- 
mas į savo tėviškę ątpatogų, 
jis apkeliavo daugelį Euro
pos valstybių Angliju 
Prancūzija, Italiją" Šveiea 
rijų, Austrijų ir Čekoęlova 
kijų. Beviešėdamas šavo tėr 
viškeje  ̂jU maloniai pasida
lijo su giniiričnu# ' ir gerai# 
pažįstamais f savo kelionių 
įspūdžiai#, .už kų jie gerbia
mam kun. pttifesoriui labui 
yra dėkingi./Rugsėjo 6 d. Ir MalAjmliHk tMttii.pftprra1

J t:.. irt. <Umta, aflralirtMM n*gerbiama# svečias V ei Uilkų. iMuIhlIna uukrMUH tl.iii’
žiavo į Amerikų..

Jr-

OM.

kurflb kalbat mokrtui——We.
,$rtnraaą -— Išlikai viešo -

. tirifcrtfo. -Virti; & - jfcakamdcM lIf.
'" MtKmisrtai Kas tai yra 
fakUtvisauM ir jo vykdymą*. ;

Udriulaltfa L r ' ... ......JIK

- v ..

Imtakr oK4taftWWi'
MbIm Mrajra JUrimt AM** 

rfm—juodaki vMolULi___ »fpe,

4 Žinoma* žppuiMta Arthur 
Evans, rąžydamas “Ghieagtt Tri
būne’* apie padėti ęąlifoniijon 
vynuogių indurtrijojo, tarp kitko 
h»kos .

“CaHforplk* piukHląmn apgarMNimiĮ. 
i nuledu Bulely vynuogių phiukhMą 1 
v v čiurly luumis rytinėje v«l»tų>»e, 

kuria ufįkIIuoJo VrtKteiulO, 
jau mntUaį virtuvė*1 Ir- ni«liioHo, 
traltUcynainaa tautlės iMniėluotaH ,uokhm 
Ir partlttvčjfil pranešu,, tart tlaugian 
S^Imyny, negu kada jHrnihul, pradėjo 
pimlntl vyną numle.,

*i<tnl ItrtMt r įjos iiMujluiK*. - ‘ •
MKiiirx* yra ženilauatoa kokly nHut- 

vo per iTaugėl) mėty. ItorltiM yra ina* 
ftonitf, ak vidutinį vynuort^ yra

<:<mta, rttyKtįrtanm n* tnt»ywj'
--- -------------

rt- Trt«« rrtlMInk Yyito Afjtnftrth *
‘’l’^tuHHrlSkbtusloH markele (^aHfnr* 

nl.(iK vynuogės yru Ctrl-
anne, Širma, MLrtkrt ir Allcante 
Ūmiciiet.

♦‘Caiiforiiik* ^vyiiuortu aiirtrt°jrt 
Imtulė itarlhi MnrtlkyŪ iki rtilteanlo 
oro. VjmUtirluf paprastai. nfolarp vymt 
Iki rmlens Ir tlldeūsi |»rnsDk*(I;t 
ta’ *1*41" tara. VjrnikMto įambaadtamrt 
vagonais, tada rotallirrfvil ir taptume- 
tirt. I<* yra imnlrtvinėjamoH amiomlff 
klelol^rt.« vafalą ynnJiira*.
<4ob Manio dlrnoe yra Je.5fa<l1ėtii* ir 
MkUMuIhuip. K<*Uta»erfal rmkn^i uo- 
rtm lt .ttntfnuiniinty* tiek i*t turto* 
kMplit | kotu*, klek it ( ūu*w, g*<l

irti.

,Xto7*w#M 
dienų žydų Natrių Metų

Rugsėjo 14

pasiuvo artistams drabužius J £
parūpino Šarvus, įtaise see* ■ dais. Buvo privažiųvusiiį žy 
nų ir išgavo ir sforastijos
itųcįimų; Bet vis dėlto jis ne
galėjo įvykti. v

Iki šiok' kiekvienų kartų 
gautas iš ytoTustijirt leidi
mas reikėdavo (ik pas kopų 
seržantų užmalduoti. Bet Šį 
įkartų to nepakako.LIETUVOS ALBUMAS !l

Alt prakirtų dklrara 
iii už |iM

Kiekvienas puslapis labai 
gražiu paveikslu papuoštas. 
Kiekvienas Detuvs privalėtų 
įsigyti šių knygų. Albume 
patalpinta atvaizdai visų žy-*z 
mesnių Žmonių dirbusių Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti. Jo kainu buvo J4.00 
Dabar gausi tik už dolerį.

geidauki*
“DARBlNlftkė”

•H<MWADWAT

vakarKtaM ir fotaStan ra 
rakkraU SaUM Matra Grt*- >

i J - <- Efia

Znčtira (pobra). Parral
j Vakkra .... .SOn.

Ątnugfai ra VgnMt Verti .

Mito Tfklihan®—MaBMirih

;Wki>e-.^....

U iepjdčko kna. K A-

mm pagrindu-mteą tikKjto*. . , 
Virti Joms Jt. ftrrintu—W».

4 Lietuve* trallrt.*r* DWd* 
d/Mcsvifiu ir B-vi» Kis-' 
1M----- - , "i . ,-,- 40Š

Vi«ftvalio D^^ ra isH* 
si Vieno veikimo juokai Sra 
lietuviu* Vaidevuti*,., ,..,. —lis.

irtų drama. Parai! ktm. Pi 
Jura*. Kaina „—..

OnMtti venDMUH. v«\ *

itifrtų Orttrvmaa, 
mų komedija. ParšM SeHB t

dų net iš tolimesnių .Lenki
jos vaivadijų. Jie norėjo s*“ 

u * >» •ylMpIft I kMttF, kiek ir [ «*‘ivo Ugeseftus’\pradeti jau is.tf Jie w< »mnvV ir prtisrte. * 
pat rįfot bet Lietuvos sargy-Į “xer«rakti4 ratjbu irtferjk įim
tu* Toidr* ttnž 1 vai twil*ttI6l *>•«« •*«-.» «' rtwt<» melhu ha jiems. Kilto nėr i vat. po.pavim-1 k| kitą im dieras.”

Įlkliūirtriją Grape ČontroĮ Boarį 
šia žydų , “privilegija”| kiirią suorganizavo Pederal Farm, 

pasinaudojo ir ne žydai VL |rl kttr| atstovauja *$e
si maišėm, derejtai* naujie-'“-- ^ KM.,,.
noinis dalijosi- ir “gesoftiis*’ 
vare, Hnko, iŠ rišo buvo «u-

■ važiavusi!? per 2000 Žmonių

lirtutta Kjp- Ę*JutaW-15e. 
* Krkt*ra Mryiraf Stertta 
GraudO* Vertaud, JUltoe u«- 
grifeG Bkirtfo Ir Bralią >a*- 
MalasMū liirtto ta. K A Vrt-
*y* .w,»uiiw..Įiiniiii.ii.i m į. ~

JMSgMN MtfUtai. — 88* 
rinka Kun. M, Graahrižlra; 
bą apdaru 75 atimi, ra ra- j 
a*r*if ——IbOO 

tataraiM fr trikfaraylA
V.. Jurtrtto 

hnrara k &nmrtya. Pm*- ,
H tau E ta.

’pnwš. vymiortų augintojų, veda 
iprartinimty kartp»nij<, 

visur, pabrtždaina tą faktą, kad 
yra legali* dalyta gaminti v\u*

Miįirnai  ̂Rimšės vnls. —
Šių vasarų čia viešėjo pas' ....... - ------
savo giniM^|fįš Amerikos at įtik iš šipg pusė**, iš Lietuvos vogių ranką mitaojimui ratu 
vykęs Ig^kun. E. Paukšt f puses kiek mnžta Į i rainose.*

Gcritata. kun. pnJ. E.
| Į*hww**h**w«hww*«O*^i»«wwi tata*******"!

‘ėhu Tauta* (b

Ate

i

NEmrUS

kaili Ktellnl X«i*rt 
tiru* MKhHHa nMMj* raM tr jNiy rtlp

* ------ , )«»
•aara nmtMMn 

lito wral trfto

v^w<wrai*ra. iinn.yM 
hIhm* xm«nte. a«to- 
silpni. «ri< jrt<t 
lt MuNtvalnHiiU* }< 
Moti MUdlmiN, * 
Tol* . #1# jmwt 
KitiM, *iM»t Dim 
MG# «»rt 
irnMMll . _____ ___ _ __________„
MH Mirtų* ir NttmiTto ra 
n ik< jmra«ra»U| iNritoim. ntlmiMMt 
Ir jrrt ]MHta*ln£jHio£,»>
tirlrtutaMij. Jl/tt »(<Mkiit|tikNM uetnrf 
h trarMykit.. ji Mhraou »ra j*< a

Jbkb ItMITO MLfiS
e „ .......... . ......... f ' .• \ *

Laimi graži kny ga audeklą apdarais, 192 pus* 
lapių, tik už 75 eontuiv “Darbininkui” pririuntęą 
75 centu* ganai Jono Kniito grašiaaVita

iŠ ftantėlia AmerikifeieUivis po 
ribią^atrijotUkų jni®nų. ,

Mąak utakymą į

DABBtilMKĄ”
Mt *m| *rM4w*y Matik Staki. Su.

* z f

■MMMMMMMaaMMnNBwtoaraMrara«M>MM«NaBarakMaNB«M*M>MMrara

3

------- - T*T{flįt .
4 vY*b drrara.

& v 
lintra______ ____ ____ __ ___

IMink Panll 8, 

rtnKnyi IV-tct Kmtmebo krt- . 
taionyHn. Urtivių kalta

liu Ata %

^4«rt
.ll.W

Jal-m .1M. P*M* OMtbUi

taTikitaoAjior 
irai' brau

f uDari>iiiinko*’ adnriMrtmcija, norėdama pmpUt*ntf 
turimu# knygių, skelbia didelį nupiginimų—- paj-įduoda 
knygos už priaą kainos. Ko# atota $5.00, ta# gmu Wgų 
už $10.00 vertft. Pinigai turi būti prisiunčiami m ūžta 
kynm. Surašykite, kokių knygų norite.

Su utakynuria protam nc*ivėluoti, ne* parduodamųjų 
kKvįtų taiMu»Bpnil>cžim>ta

rgoš pusiau nupiginto#, M M 
[a bent $5.00.užrakyimi

—-itf.-.j 4 >*> <



J, BAUS mus A. SENKU.

*

*

SENAS ŠUO

kė Šėrė Rudį, ką tik turėda
ma*

Papasakojo Rautos, 
užrašė 8-n to,

Vira^jo pastabu: Čia ne-4 
norim prilyginti šunelio gy
venimo žmogaus gyvenimui. 
Tačiau* esu patyręs, kad 
dažnai taip atsitinka, Jau
nas žmogus visiems būna 
naudingas. Visi jį myli. Bet, 
kada pasensta ir negali nie- 
konudiriiti, tada nieks jo 
nemyli, net ir vaikai gėdina
si pripažinti, jog jų yra’’ tė
vas, ypač, svetimtaučių aky
se. Tai yra tie vaikai, kurie 
ištautėję gėdinasi priaipa-

• Jau labai senai Raulų 
šeimyna turėjo labai ištiki 
mą šunį Rudį. Rudi* būda
ma* ižįikima* šeimininkui, 
naktimis stropiai saugojo 
savo pono ūkį, o dienomis 

___ truputį prtonusdavoirvėl 
eidavo gelbėti piemenėliui 
ganyti gyvulius. Šeiminiu 
kas Rudį labai mylėjo.

Laikas bėgo, Rudi * ritei- 
laukė iv senatvės. Dantys 
jam iškrito, paseno, kojon 
jau ueporėio tarnauti. *Šei- 
mir|inka* tai pastebėjęs nu
sprendė Rudi iš namu pra
šalinti. (liūdna Rudžiui bu 
vo Valanda, kada jam reikė 
jo palikti savo pono namus;|įinti, kad" jie yra lietu- 
kur jis, būdamas jaunas, iš-|viai. Aš žinau vienu tikrą 

 

tikimai tarnavo. jatsitikimą, kad dukterys

Eina Rudis ir nešino, kur Į kurios apsivedė su svetim- 
eina. Nuėjo į girią. Čia RU'Įtaučiato, vieną gražią dieną 
džiui taip Širdį suspaudė,Į gusitąnisios, pašaukė tax| ir 
kad pet pradėjo raudoti. | liepė išvežti motiną ir kur

SutitMa vilką. į |nors paleisti, kad, daugiau 
bekeltaudiunag ir.“1*®- ®rt

beraudodamas, susitiko yU-|£e^l^lo*mogaus. JiK,at- 
k,. Vilkas, prakalbino ®u*
<lį: — Kur gi, Rudi, eini irĮ ~ - T* Z ~ - 

_ kotaipiiūliūdą*.
Budi* truputį nusirami

no ir ėmė viską pasakoti vil
kui. t *

—Kada buvau jaunas, 
smarkus, tuomet visi mane 
mylėjo. O dabar, kada pase
nau, šeimininkas išvarė ma
ne iš namų. Todėl einu ir] 
pats nežinau,Kur. ........

Vilkas, atydžiai išklausęs,! kumpis nam 
tarė Budžiui: **’ I turtas — wealth, riches

—Eik j savo šeimininko! pumpuras —- bud 
namu* ir kada tavo šeimi- skėtis' (lietsargis) 

ninkė išeis į lauką linus ra-jbrėlla. 
vėt ir paguldys kūdikį į lop
šelį, tai tu ten atsigulk iri 
saugok, kad kas nepavogtų | Graži vaivorykšte pasiro- 

kudikio. Aš ateisiu, pavog- jdė debesyse.
siu kūdikį, o tu vykis ma- Į Kiekvienas ūkininkas turi 
ne, ą kada tu mane pavysi, Į savo svirnus...
tada aŠ padėsiu kūdikį ant į Siuvėjas pardavė man ge- 
Žemės. Tada šeimininkė ma-Įrą Švarką/

nys, kad tu atėmei iš manęs! Aidas pakartojo mano 
kūdikį. Kaip sumanė, taip ir Įriksmą.
padarė. Budis, sugrįžęs į na- Į Kumpis .daug sveria, 
mus, stropiai saugojo šeimi-1 Tėvo visas turtas teko 5(1- 
ninkės žingsnius ir laukė tosįnuL
dienos, kada šeijuininkė nu4 Medžiai jau susilaukė 
ėjo į lauką? užmigdė kūdikį Įpumpurų.

. ir rąmiat pradėjo savo dar-Į Jonuk, pasiimk skėtį, bus 
bą. Tumnef vilkas, prisiarti-hietaną.
nęs, pagrobė kūdikį ir pra | Karys Ądna.
dėki bėgti Rudis, tai paste
bėjęs smarkiai sulojo ir pra
dėjo vyti. Vilkas * pamatė, 
kad Budis artinasi, kūdikį 
padėjo ant žemės ir nudūmė 
igiril.

šeimininkė, pamačius, kad 
Hlulto išgelbėjo jos kūdikį, 
iš džiaugsmo nežinojo ir ko 
dalyti.

Sugrįžti* i namus viską 
papasakojo, kas atsitiko. 
Raulas labai apgailestavo, 
kad išvarė pasenusį Rudį iš 
Mivb namy. ,

Rudžiui ir vėl sugrįžo jau
nu dienu laikai. O šeiminiu- (Užna nio valdybėse gyve

nąs senas Lietuvos veikėjas, 
kovotojas dėl Lietuvos ne- 
prikhusomybč*. p. J* Gah- 
n’M kasmet iš Genevoa pam- 
šo jx) kelis laišku# Lietuvos 
prezidentui p. A* Knietimai* 
primindamas įvairios klai
das ir prašydamas jas ati- 
fataii

čia dedame p. Gabrio pa*’ 
kufraio laiško nuorašą, tikė
damiesi suteiksią skaityto^ 
jaute Žinių apie opius Lfctn- 
vos valstybės klausimus.

J mokyklos, senelę te paleido 
jant kiemo, kur geraširdžiai 

mėa senelę priglaudė.
—Mltf,

Ak GUDIJAI.KADA MORS 
tODZIUZ:

svirnas — storehouse 
Švarkas — overcoat X 
vaivorykštė —rainborc

l aidas — echo

IETIMSHAT 
JAUNUS Eli 
Mipuiyuit Vnfesijifc K MM**- $

kei Tautininkų Sąjungos 
nuvažiavime: “Tautininkų 
Hąjunga pasitiki tautine .vy
riausybe, o vyriausybė jąja. 
Kitaip juk ir negali būti, 
Tai mums primena iriorin- 
gasai gruodžio 17 dienos į- 
vykto* Ji*, Prezidentas, tuo
met pasiėmęs atsakomybę, 
pertvarkyti valdymo formą,] 
sutvarkyti vatotybės gyvmi’i 
mą. Kai totai būsią padary-J 
tiu tai ir jo misija burianti] 
baigto* Jo# Prezidento, paža-] 

[das esąs vykinamas. Vvkina-
^inmna, atsakomybe už ma naujoji 1928 m. konsti- 

laiške paliestų faktų tikru-Mūrija... Atoja konstituciją, 
mą paliekame pačiom laiško 
aif iut—Red»)
7 Lietuva prie naujos ■ 
bes buvo įmŠankU ir'pdai- 
minta magišku Av. Tėvo Be
nedikto XV žodžiu, kuris 
stojosi kūnu. Pats Šventasis 
Tėvas Benediktas XV® (tows 
3(hi aityit&te pa^vretet kaip 
man tai savo laikų pramušė 
Jo Eminencija kardinolas 
Paeeli (tuo metu J. E. kairi. 
Gaspari kanceliarijos vedė
jas, dabar valstybės sekre
torius), yra aukavę* asme
niškai atsikartotinai Lietu
vos varguoliams po 20 ir 30 
tūkstančių lyni.

Aš tai vis primenu Tams
tai dįt to, kad matomai vi
są tą Taipsta užmiršai ir 
sįunčiu (atskiram priede) 
brošiūrą apie Lietuvių die
ną, kurią aš savo laiku iš
leidau. Turbūt Tamsta už- 
ųiiršąi toįp pat, kad dėka 
moralinei ir materialine 
pagalbai, kurią Lietuva ap
turėjo nuo Šventojo Tėvo 
1917 m. galėjo įsikurti ir eg
zistuoti Taryba (Paskola 
325 tūkst. Šveicarų frankų 
Tarybos užtraukta Ekzeknt. 
Komitete, žiūr. Berno kon
ferencijos protokolus 1917 
m. spalių m. 5r-20 d. ir spe
ciali dokumentą iš spalių 20 
d., ant kurio yra ir Tamstos 
parašas),

AŠ tikiuosi, šie keli faktai 
iš mūsų netolimos’ praeities 
kurių Tamsta lygiai kaip ir 
aš buvome liudininkais, pri
mins Tamstai, ką mes esame 
skolingi moraliai ir materia
liai Šventajam Sostui, kurį 
Tamsta taip skandžiai ir ne
apgalvotai įžeidei birželio 7 
dieną,

•L M <MM> fMtate tymo maaagtris CteMby Btroot (kai- 
rife) rrtfttoui wi MMMpHa AtMaioi tyma mgr. (Minite Mack.

•____ «

Vytauto Didžiojo UnBlgj 
ritėtu Teologijos-FiiosoĄ^ 
fakulteto, Filosofijos skji 
rinus studentų visuotinio gį 
sirinkimo, įvykusio 1931 m 
rugsėju 19 d. Rezoliucija:*

Vytauto Didžiojo ITnivts 
ritėto T(N)logijos-Filoaol|fo 
fakulteto filosofijos *k| 
riaus studentai, girdMart 
apie dedamas pastangas^ 
teigti Katalikų Pniversitob 
entuziastiškai sveikina Mt 
Lietuvos kataliku moksli 

Įninku žygį, kurtom ^kirtkol geimas bite sušauktas, jis 
vienas Yflldo, vienas atsako 
prieš fgntą^L 
1931. VI. 3.)

Tamsta sakai, kad (aut. 
Sąjunga- pasitikinti tautine 
vyriausybe. Bet iŠ kur Tam
sta žinai, kad pasitiki t Ar 
atsiklausei t Ar vieną tau ti- 
Mkų . paitiikėjimo pakan- 
M Rata Tamsta gerai ži
nai, kad Taut. Sąjungoj ne
stinga dorų ir išmintingų 
žmonių, kurie matydami, 
kad vyriaus^ veda Lietu
vą įprašųtį yrą^ nusistatę 
prieš vyriausybę, nors pasi
duodami suprantamam žmo
giškam sitomttnui ir nedrįs
ta pasakyti Tamstai teisybe 
į ąkis^Amp kad aš Tantriai 
sajęaw.

Toliau Tamsta, kalbėda
mas apie grtiodžio 17 d. įvy
kį. sakai, kad Prezidentas 
pasiėmęs ataakomvbę per
tvarkyti valdymo forma, m- 
tvarkrti mMardai vatotv- 
mą! Gerai. Bet ar iŠpildei, 
ar ištesėjai IH Ar vietoj su
tvarkyti nesuradai valsty
bės gvvenimąf Ar nesuai*- 
dei pilietine taika i Ar nesu- 
kėlei < viena pilieėm dali 
nrieš kitąf A^ Lietuva, 
vengdama gruodžio 17 d. 
anarchijos iš apačios neta- 
no auką anarchijos iš vir
šausi , \ ,

'Ar užmiršai Tamsta saly, 
biriomis Tamstai cruh- 

džio 17 d. buvo nuvesta val
džiai Ar uewižadėW. ąr 
nenrisiėkiai Tamsta šventai 
saueofi konstitiienn '(1920 
inehD? Ar senoli Konrii|ti~ 
eito (str. 102—103)’ nedavė 
<ralimvmės Tamstai nąsilie- 
kant teisėtumo ribose ^per
tvarkyti valdymo formą! Ar 
paleisdamas *Seimą 1927 m. 
ir nesušaukdAmas naujo 6 
savaičių bėgyje, kaip to rei* 
kalavo veikianti tuomet 
Konstitueiia (1920 pu), ne
sijauti Tamsta sunkiai nusi
žengęs prieš įstatymus ! Ar 
skelbdamas Seimo* paleidi 
mo dekretą 1927 m., nepa-

tastrofos ištikdavo jų valdo-
^*** *m. . — i.nuw. tautas ir juos pačius L atlikti d idžią mūsų tad! 

C sušaukei naują Seimą Ar Tamsta akydamas iąu^mfrijų*---- ——- X
tlnirikil suvažiavime, kad 
vienas valdai ir vienas atoa-*— sulaikyti Išplintančių 
kyši prieš tautą, intlkriiju šų šalyje rytietiškų nihll& 
įganai ir e./i ir vakarietišką lito^ralbį
sakyti prir» taut(i9i rUua 
aavo darbuži Ar Tamsta ne-

(3928 m.), nesijauti nusikal- j manai, kad tai yru tik fikcL 
ja ir tuščias Žodis? 'rijų h’ ttm bildu ugdvfį intos

Ar Tamsta manai, ka<l lekiualini nriisij tanios pa« 
Valstybfg Prezidentas, ku-|"llmi!’ ' ,
ris buvo rinktas 3 metams ir pirmoji motkrįs gybym

JA » JUODAODŽIU. j 
, Nesenai baigė Edimbuiįi 
(Anglijoj) universitetą lį 
gavo medicinos daktaro' t 
sn į pirmoji negre, > ginusį 
iš pietų Afrikos. f

skelbeisušauksiąs nauju 
Seimę atskiiu dekretui Ar

tų bėgyje! Ar nesijauti 
Tamsta užvylę* ir apgavęs 
tautą?Ar Tamsta vienu 
plunksnos brūkštelėjimu, 
naikindamas senąją Konsti
tucija ir skelbdamas Muju

a) taip religiniu atžvilgi

mo dvasią^
b) taip tautiniu atžvilgį
■žadinti protine konkum

tęs prieš jntatymus, sulaužęs 
priesaiką ir užvylę* Tautą 
ir visus tuos, kurie sū tom 
tikrom sąlygom buvo pavedę 
Tamstai Lietuvos valdžią?... 
Bet paskelbęs naują ją, savą
ją koitejituciją, ar ją vyk
dai! Ar visi 107 straipsniai 
naujosios konstitucijos nėra 
miniai raidė (litera), išski
riant 53 str. f Ar nemanai 
Tamsta, kad einant Šio kons
titucijos str, interpretacija 
Prezidentui suteikiama "vi
sagalė tik Skalpo laikina pro
vizorinė priemonė! Ar ne
atrandi Tamsta, kad einant 
visos konstitucijos dvasia ir 
prasme Sis pmt’isoriasMM 
nebegali tęstis neribotai 
(jau 4 metai) ! Ar neatran- 
di Tamsta, kad neribotai 
naudodamasis 53 str. veik, 
konstitucijos ir leisdamas 
visokius ypatingus įstaty
mu^ nusikalsti prieš 3 str 
Tamstos pačio paskelbtosios 
kdnstitueijog! . Ar tiesa, Mą 
svietas sako, kad Tamsta 
laikaisi įkibęs į 53 veik, kon
tribucijos str., idant bęf-ke- 
A-ta kaina n^palei^ii valdžios 
iŠ savo rankų, nors tai.būtų 
ir ’Lietat’ds. nepriklauMm^ 
1^3 praradiino Ar 
nesi jauti Tamsta, kad staty
damas save virš įstatymų 
pastatei save už įstatymų !

Ar nemanai Tamsta, kad 
pavienis žmogus, nors*jią 

. būtų didžiausiito genijus, 
i milžinas ir didvyris, negali
• pretenduoti pats vienas nop 
; muotį tvarkyti ir lemti vi-|ris taip toli nuėjo nuo jos,J Aš ! palieku Tamstą
• sos tautos likimą? Ar neži-
• nomi Tamstai toforiios pa

vyzdžiai, kai pavieniai Žmo
nės ėmėsi šios užduoties ne-

išėjus tom laikotarpiui, ne
buvo včl iš naujo išrinktas 
gali valdyti tautą be man
dato, tvarkyti valstybę, turė
ti pasitikėjimą viduj ir už
sieny ir neribotai naudotis 
teisėm,. suteiktonv Prezideir- 
tui52str. veik, kųnstituci- 
jo«? Ar nemanai ,Tamsta, 
kad dūliai viso to Lietuvos 
garbe ir autoritetas taip be
rnai yra nusmukęs, kad 
tarptautiniam forumo jau 
suvtou mi jaja nebestoknįto- 
ma, kvestįjonuoiatoa jos stt- 
verenybė ir dedama tarptau
tinė kontrolė ant jos finan
sų! Ar neatrasi Tamsta, kad 
vis tat sudaro labai aštrų 
politini krizį viduj ir iŠ lau
ko. stumia tautą ir valstybę 
į katastrofingą padėtį, kas j 
galį baigtis greitu nepri-|mį 
klausomybes
Ar nejauti Tamsta, knaprts-įh^inMhi Vatikanu, tu

ją pasaulio akyse? Ar nojato 
ti Tamsta, kad atėjo vi lį$ 
da pasitriuikti Tamriai I 
mūs* <autos kelio, idant na 
nuvestum ją*į pražūtį! » 
įąmsto galjait mnnai, 
ib Tamstos- ųžs. reik.
t|ris Zauniuj kad su Vi(|į 
tanu nebegali būti 
konflikto dėlto, kad juk V 
tikanas neturi jokio* 
riuomenės,,.

Ar Tamsta nežinai iš 
rijos, kad visi šio pazauSi 
galiūnai, kurie pasifiį 
,ii **savo”

praradimų ! į jėgom parėjo į konfliktą, tM

nm-

*

t 
f

4

Ar nemanai Tamsta, kad 
lietuviu tautai kaipo katali
kų tautai, labai skaudžiai 
užgautai Tamstos nelemtu 
žygiu prieš Šventąjį Sostą ir 
pažemintai viso cirilisuot* 
pasaulio akyse, pridera pa
daryti prideramas išvadas iš 
to, Nesenai Tamsta pareis-

hmAmhI

ginkluotom įi

kutinto įvykis Kauno -- ne-j visi liūdną galą? Ar nę
^UUVlllKU »/* uituun

masmi Švento Tėvo mriut-įjcad užpakaly šventojo 
yra *tas lašas, W:vo, kaipo Kristaus Vietini

gintėtinai brutalus nanelu?-! nai Tamsta, kaipo kntaliUa

tintu . _ .. —...... ............ ..
perpildė saiku, nekalbant ko ant žemės, . stovi via 
anie tarptautiiies pasekmes^ Dangaus galybės, kuvi» ' 
užgauna giliausius, šven
čiausius visos tautos jaus
mus, ką užtraukia ant lietu
vių tautos juodą tamsią dė^ 
mę, kuri tegalės būti nu-,ę 
plauta nuo jo* tik Tam^toh TĄITTĄ PTTIM ATSA 
įp^iniof Ar nejauti Tams SIANT PRTKS 
ta, kari tas tauto* nary?, ku-

“pragaro vartai liopergite 
les” (Mat. XVI, 18) T

Tad ar Tamstos sąžinė 
sako Tamstai, kad atėjo va 
landa? ATSAKYTT P^l

kad įžeidė kas jai yra nukš-|Tamstos sąžine, kmi 
šiaušto ir švenčiausia, nclie- . khiosi pataps Tamstai f 
gali būti daugiau nei jos va- ‘garbingus atsakymus į “ 

ijvb uum-bi aimb umiuuvkti 4«--.du, nei valdovu, nei stovėti čia padatytus klrtusimųp.1’, 
ribotam laikui, baisios ka-Jjo* priešaky, bei atstovauti \ (Pasirašė) J. A’a^rfU

. , . ... _ . ... T

fr T<fcat Aaotbsg Turu v



1IS DARBO LAUKO
ĄLGŲ KAPOJIMAS

Ltabor l^nkiją yra didelė

4

MUSŲ MOTERIMS
po £iai. diedai okujrioja.

Pasaulio valstybių istori
joj vargu rasime kitą pana-

rius iškilmingą sutartį, ant 
rytojaus iš pasalų pulti savo

▼o kultūrų ir nepražūtų kitų 
Itaų kultūrų btata*
. .... ... „

^‘Xatalikiškoji akcija getai 
Itaubavus Vokietijoj, kur, 

jįžupetnbergo mieste, Bavari-
1, katalikių turėjo Jau 

uąmtatų katalikiškosios ak-

m» «

bA|*INIHKAl 
11

KOVA DEL. VILNIAUS
įjr tik tie, įcurie turi Ržų

skmuo amutejiĮ yr»j»r-

B ARBININKAS
|iWlWBJI(UPWAY t

ą ■ ;y. u.ūr ar t, i fu Į f ii . 1 h

KATALIKAI
- — J- *. - * Jt— * IMCTIK®, VIinUUM K1MHI

NESNAUDŽIAI“*! •twi - «arflt
;tiw.. .
Į Štai jau 12 nietij prafja,

4į, kuriame pareiškia daug 
■yiritenkinimo dėl katalikų 
.raikhimoVokietijoj. Met^- 
, rako šv. Tėvas — pranašau- 
jomc, kad Mg kilnus auri- 

•rinkimas 13«ivyMtyį j stiprų, 
katalikų veikimąJ

iauriai dėlto, kad Kon* 
j vieta labai tinkamai

«toj|ngai>

arta Vokritijo* uąįvmite- 
tųora, gali puti rita* Lie- 
tuvojš. Todėl Lietuvai unv* 
veiriteto pratari* kiekvie
nai* metai* ataka, Jau lai
ka® zuripraųti ir kibta įver
tinti taMriara įririgaa kad

Nora ir daug »*tų praeis, 
ta Lrifava Vilnių atgaus, 
lietuvi* privalo būti stiprus 
pasiryžime ir viltyje*» kah- 
trrii Jaukti Viltam rito** 
varindoa.

Mes laukėme 34fcmetu* 
(nuo 1MB iki IBIS), kol ne- 
priklausomybė® susilaukėm.i 
Pafeiriija ir Rsrija bara 
taj? rtiprrasč* tti fanto ją 
ir f to Subirto! ir
fatotijn* . ■ .

Mtoutontome* kad laikau 
ir ttotybi yra Mūsų rasžose.

K X a.

Taigi Plieno Konijianijai 
gal bus biznis, bet ką gerų iš, 
to turės visuomenė! Sunku 
čia kokių,naudų įžiūrėti, tik 
matosi daugiau rūpesčių, 
rietenų ir streikų. Vnitwl 
States Steel Corporation 
(Korpoyacdjų) paseks ir ki
tos plieno industrijos, kaip 
antai VoungHtown ir Botli- 
lohem Plieno Kompanijos. 
Paskui jas seks ir kitokių 
pramonių kompaniją dl* 
tane* ir mažesnės, Žodžiu, 
algi| kapojimas įvyks Visur 
ir nrmii. Kų gi dariuninkaL 
ar tylės? Vargiai. Jau Itab

Pirmiau lyg atsargiai, da
bar jau takiai kalbama apie 
dtaitakų algų kapojimų. 
Ir ne tik kalbama, liet ta 
yrą įvykęs faktu*, kad Uni
ted States Steel Corporation 
(Amerikos Plieno koipora* 
rija) pagarsino algf|nuka- 
pojimų įvyksiant šį mėnesį. 
Su tuo svarbiu klausimu 
Plieno direktoriai (tpsidiriio 
lik keliai* žodžita. Girdi, 
kad “geram afatikus ewunų 
blogą pramonės būklę, Plie
no Korporacijų nukapos 
darbininkams algas, maž
daug iki 10 nuoŠ?* Tai irvi-

VIENUOLIKA METŲ 
ATGAL

Prieš vienuolika metų Irieji lietuviai didefiu dva- 
Jbet Vilniuįtebėra“ Htaų -Mvritaoae, sioa pritelimu daro paricyži-

Todėl,minint littd-|>vetimų vristybių atstovų Imą visais1 galintais būdais 
skyvaizdoje, , Lietuvos ir 
Lenkijai atstovai jiasirašė 
sutartį, sulig kuria Lenkija 
atsisako Viltaųą, Gardino, 
Beiną ir kftif žeinfa sričių ir 
paveda Lietuvai, BET tuo 
metu, kuomet gaminta žios 
sutartie* dokumentas Su
valkuose, Pilsudskis konfe- 
ravo su savo sėbrais ir ga
mino planui kaip genaus 
lietuvius iŠ pasalų užpulti.

Rašalas Suvalkų sutarties 
dar ifcvo neniidžiiivęs, kai 
Pilsudskio {Mkynfu, genero
las ŽeligonŽh,'vedinas ta 
Hų lenkų kariuomenė® di
vizijų, užafakavo Lietuvos 
kariuomenę ’ kuoipet Žioji 
lenkų pttolMb neįtikėjo po 
Buvrita rirįrita/ptaraiy* 
mtti ir spalių 9-tą dienų, 10 
valandų vakare, Migorakio 
vedamoji Jtaw kaminome-

fu gymM, k» gMiMmaijjjį vilniai* pagrobimo mi

 

gai! t» vh» pataiayti, jei ne fajrtuve* reiki* giliai pigai- 
tinkamas jaunuoinmėsauk-Įvofi apie tinkamas kota 
Įėjimas, šventų moterystės Į dėl Vilniaus priemones, kn- 
ryšių palaikymas ir iškėli- I rios reikėtų pavartoti Vii 
mas aukštų doro* principųjniui atgauti. . 
draugijiniame gyvenime?^ Į Svarbiausia lietuviu pa-

Tas rimtas ir nuoširdus |i*eiga yra ptaikyti VilniaUB 
Popiežiau* laiškas daug pa-Į klausimo gyvumą, dažna| 
skatins Bavarijos katalikus Į kelti jį pasaulio spaudoje ir 
išvysfjfti katalikiškų jų 'aktaijį plačiai išgatrinti, rekĮa 
jų visoj pilnumoj. I nraoti. Reikė* sekįi Prąnta

Bet ne vien tįk Europoj Izijos kovos būdus dėl Aląa- 
kafattkai dtauojta. Ir B^leijoa ir Lotaringijos nuo 
stono apylinkėse nesnau-j 3870 ikį 1B18 metų. PraneŪ- 
dŽiaina. Kas sekmadieniam rašytojai rašė veikalu*, 
1—-2 vai. po piet, per radinį pavys.: Alphonse Daudri 
yra laikoma taip vadinama r ‘La Derniere data “ ir 
katalikų valanda, kurioje |BenČs Razin, “Les Oberig.“ 
kolegijų profesoriai Jcurfi-j Prancūzijos profesoriai bri
gai, daugiausia Tėvai Jėzui- Įkė paskaitas, jo* uMenio ta 
tai, dėsto katalikų tikėjimo Movai ir konsulai mokėjo 
mokslą, nagrinėja šv. Raštųjpa^udoti proga propo- 

žemių

rijos mietas visada ture 
pavyzdingų tikš ji-

BUoj senovėj čia gyveno 
a& vienuolis Sebtddu*. 
Ui, atgaivintas pamoks-, 
ir pavyzdžiu šy. Jono 
straiio, * Nurembergaž 

įabiau sustiprėjo tįkėji* 
šitame. Toliau, ptata 

bergo bažnyčios,’ ka*

priefeHtu* k«d iUtar4M»ie-
P .v • “  1*- 44* IVbriAa’TUim* via iMrt Vai tinti Al-J

yriškojo meno pasireiški- 
^tas, apsčiai lįudyja apie 

miesto tikybinę dvasią. ■
• Antrą vertu*, Šv. Tėvas 
.fta; mes ypatingu būdu pu- 

an>ešio bubi rinkinio tiks-
. |ų. Ne® jus labai rimtai, nuo- 

iai ir Uolai supratote 
yykdinate tuos dalykus, 

kuriuos mes dėstome visam 
pasauliui kaipo katalikiŠko-

i įta akcijos tikslą, vadinasi, 
mo® dorovingumų ir vai-! 
bfa gerovę. Šiais sun* 
M laikais, kuomet tiek 
gumų briaunas! į dorovi-

katalikus nuristatymų* _ W vokiečiams

į kiauzimua ir tt. Kepeni Įkaios'nemano reikaląnti.Al-, 
niųi Jo Eminencija Kardi-mcijos ir Lo|aringijo«. že- 
nolas asmeniškai kalbėjoperlmiip 
radio, nurodydamas šių ItaĮ. Reikia prisiminti, kad, vo* . . . .
kip visuomenines klaidas ir kiečiai prijungę minėtąsias sutarties dalininką, bet Pil- 
patardama* kaip jas atitai-Jžemes laimėjo garbingą kcn *udskiuį to^ sutąrties pasi* 
syti. Taigi matome, kad Šv.j vą *u Prancūži ja. O Lenki- žadėjimai nieko nereiškė, 
Tėvo paraginimas vysfytįl ja užgrobė Vilnių smurtu irjM B® kartų pa-
katalikų akciją yra vykdo-J apgavimu. TodM lietuvis ga-i reiškęs, jog jisai savo gyve- 
Ums^ Metas, ir mums liehi-ltetų daug labiau Įtarei įky- tumė jokių įtaymų nei tei 
viams katalikams uoliau pa-I rėti, negu prancūzas vbkie- nėra pripažinęs, todėl it 
varyti katalikiškųjų akcijų Ičiui. Prancūzija kariavo UŽ 
draugijose ir šeimose, ypač! pakraštinę > provinciją, o 
visokiais būdais remiant ka-Į Lietuva kovoja už savo tan- 
talikit spaudų, * J bot eetarfe už sostinę Vil-

Mių^kųrltatatal^ta 
 ........... . „ ..... , tais p&krikštino20,000Hetu- 

' :.............................." vių. Todėl kiekvienas lietu-
' MT T ATI?! TPAQ l* imtįX XT ‘ Iriai aiškinti ir reklamuoti

Į Vilniaus klausimą svetimo- 
| ąe valstybėse ir daryti leu-

kovoti už Vilnių, tų sena jų 
Lietuvos sostinę ir kitas pa* 
grobfaę žemes. »

Kova už Vilnių gali būti 
ilga ir atkakli, bet atminki
me, kad Lietuvą rusams ver
gavo apie 120 mfetų, bet ko
vų laimėjo/nes buvo tvirto 
pasiryžimoir Šiandie džiau
gias savo nepriklausomybė. •

Po visą pasaulį, kur tik
tai yra būrelis susipratuMų 
lietuvių, jie visi prideramai 
paminės spalių ū*tą dienų, 
tas liūdnas lietuvių tautai 
sukaktuvės, bet tteliūdėti, 
tik tvirtam pasiryžimui pa
daryti—kovoti už Vilnių 
iki galutino laimėjimo. \

Spalių 9-tą dienų visose 
lietuvių bažnyčiose yra lai
komos gedulingos pamalta 
už Lietuvos kareivius, žuvu
siu* kovoje ‘ už litavo* ne* 
priklausomybę.1 itie ’ mirč, 
kad. kiti gatetų ItavtaM gy
venti. Visi tikri tėvynainiai, 
kurie tiktai gali, lankosi 
bažnyčion, prašydami JMfeyo 
gaitatingtimo Žuvuriems, gi 
gyviems —-dštvermfa kovoje

• už Vilnių.
Amerikos lietuviai vtados 

f grašiai pasirodydavo, nčra 
' nei mažiausios abejones, kad 
’■ ir šįmet, minėdami užgrobi

mų Vilniaus, pasirodysime 
tikri tėvynainiai, nepagailė
sime dolerio pavergtos Vil
nijos kultūrinėms įstaigoms 
paremti, nes, tik kultūringi 
būdami, vilniečiai kovų lai- 
ntes. •• *

Vito *.i VtlnhĮ> uiLirt* 
jSįftisę, ui Auaroa V<r* 

luto Vytauto Didtoojo ir 
Švento Katotniero kapas/

Kazys J, Kruton 'skae, 
. 1M. Sekretorius,

ta, ar <u. algų iiukajmjimu 
nukris taip pat ir pragy ve- 
nimo lėta Bet Čia Plieno 
Kompanija lengvai išsi
suktų, sakydama, kad pra
gyvenimo lėšos nuo mūs ne* 
priklauso. Neužtikrinta, ar 
tas algų kapojimas jau galu
tinas, ar dar bus ir toliau 
daromas, kad atatikus dar 
blogesnį pramones būklę. 
Kokiu tikslą tai daroma, — 
ir nepasakyta. Tikimasi, 
kad sualgų nukapojimu pa
gerig- biznis, bet kam? Nė 
darbininkams, žinoma, nes 
jų algos jau nukapotos. Tai 
kam gi? Kompanijai, be 
abejonės, nes nukapojus al
gas ir niažiau turint išlaidi?* 
galima sumažinti senį preke 
ir jų daugiau parduoti.

kė, kad algų kapojimas yru 
nedoras ir ekonomiškai no- 
ismintingns darbas, ir kad 
čia glūdi smarkaus stisitvmL 
Ino pavojus. Sakoma, kad 
kiek laiko atgal pramones 
valiai davę Prezidentui žo
dį neitaposių darbininkams 
algų, ir darbo vadai taip pat 
pasižadėjo nekelti streikų 
algoms pakelti. Bet imlust- 
rijos vadai sulaužė savo Žo
dį, tuo būdu ir darbo vadai 
yra laisvi elgtis kaip tinka
mi.

Taigi tenka bijotis, kad. 
algų kapojimas, ypač esant 
dabartiniam darbininkų ne- > 
pasitenkinimui ir nerimas- 
favimui, nieko gero nelemia.

f;’JTdkietita /prezidentas 
iaug spalių 2 d. ausi

kė 8i metų tanaus. Savo 
imo dienų jis minėjo h- 
paprastai kukliai, bet

llauke tūkstančius sveiki- 
ų i| visų valstybių. .

Kaizerio laikais šia vyras 
t«vo dįdžiauzis karo šalbiin- 

į_ tas Pranykti* monarchijai, 
liko ištikimas rrapubli- 
pilictių ir garbingai dir- 

ta ptaulio taikai. Vokieti- 
‘dabar pergyvena sunkų 

riminį ktita Vidaus 
i gręžia pavojų* iš 

jų kraMutinumų ko- 
nirių ir fašistų. Bet senis 

Indentjciy turi gerą pa- 
it Mblttinką, ministerį pirmi- 

pinką Bruening, kataliktį 
C~)*rtlj<}ą vn<ta« * 
f Rienbu vyrai — pražilęs

Bruening, 45 metų antausi keldami aikštėn jų apgavys- 
—pasiryžę išvesti Vokietijų! tęjr b«bari«mų. * ;
išsli^itąųkelių. ' ,

< |kiną, būk, jie įvedė kultūrų 
UBOSTūta. | Lietuvoje,^ Lietuva privalo

Karo stovis bu amžinuoju I turėti geriausių rytinėje 
Lietuvos priešu Lenkija^ ktų-j Europoję mokslo įstaigų — 
ris. laiko užgrobęs Utafos|Vnivemt*tų, kuria; daug 
širdį ir tarinę Vilnių, jatd aukščiau stovftų ųŽ Vata* 
keturi mtai, kaip panaikin-| vos ir Krakųvos universite
tas, o karo |tovfa Liet maltua. šiame rfcikta, dlja, lie- 
ytduje, taip Lietuvai taųl tuviai yn labai atsilikę. Ber 
vistdar yra. Heina, kad tau-j dvyliką metų, neprikišta* 
fininkanui lenkai yra drau-1mybėti gyvenimo .Kaune pa* 
gai, o litavlai priešai. statyta per tyOOO naujų *a* 
kad taip yra rodo ir dideteĮmų, o tavetatai vos pn- 
šnipų armija, kuri kiekritai veati netinkami apmitatši 
žymesnį, tauresnį tątaa aU*| rūmai, kur vHpataj* 
nų ne iŠ pMbs nepaleidžia. 1 
Kmme kis ketvirtam liptų- 
viui netantiniiikui duotas 
“sargas” Šnij»s, im* Kaune 
yra 4,000 šnipų

tvarka. Taipgi univmitta 
"fakultetų ktadroa yra ma
žinamo®, kas nėra suderina
ma su.Vakarų Europos mo 
krio pimineiga.

Suvalkų sutarties sulaužymą 
jisai laikė niekniritiu.

Nora Pilsudskis \ ir.visa 
lenta tauta džiaugias lietu- 
vius apgavę, bet lietuvių 
tauta tokios lenkų veidmai
nystės nepamirš, taip ilgai, 
kaip ilgai lenkai negrąžins 
betariant Vilnijo® ir kitų 
užgrobtų Lietuvos žemių.

Bpolių 9-tų dienų viri tik*!

MUS VILNIUS ILGESIŲ

Sriuba, gali būti tai gera 
rytdienai, kaip tik viriu, jei* 
gu it prieš valgant užvirin* 
si. Sriubos virinainan puode 
nelaikyti ir niekad, neuž
dengti Supilti į bliudus ir 
ataušinti Kitaip surugs.

Kad plonos nosinės nenu
muštų, pamerk Jas prieš plo
vimų 10 minučių puodan 
vandens, kurin prieš merki
mų įpilk Šaukštų teipentino 
ir išmaišyk.

Nusideginus ar nušutinus 
geriausių vartoti kiaušinio ’ 
baltymų. Jis sustabdo rimu* 
dėjimą ir greitai gydo. t

Lentų plovimams įkiltas 
vanduo yra geresnis, nes jis 
nerida medin taip greit, 
kaip šiltas ir greičiau nu-* 
džiūsta.

Sidabrinius daiktus Šva
riai*, naujais užlaikysi, jei
gu juos po apvalymui suvy
niosi į minkštų popierių ir 
stalčiuje uždarytus laikysi.

Krakmolinant drabužius 
reikia pridėti. krakmolan 
skallMnmųiniįtų, tas sulaiko 
prosų nuo prilipimo prie Į 
drabužiu.

Kenuoti valgiai turi prieš 
valgymų visų valandų būti 
atidaromi Atidaryti valgiai 
būna skanesni, nes jie pri
traukia is oro reikalingo gy
vumo. . ■

Mūs’ Vilnius ilgėsiu Šventovė, 
Aušrinės ir kapų, daina, 
Minčių lopšys, Žemaičių šlovė * 
Ir amžinos ugnies liepsną*

t Pas Vilnių mūsų amžių žymės, 
Nors laika* krikštijo stabus, * 
Bet šiandien, lirdgtai atgimę*, 
4h Šimteriopai gyvas busi

■ ’.iį * ;
Lietuvi! mesk tekajau*
Neuoriyk «Vetimų pėdų, 
Bet savo sukauptą troškimų

- Prihtaink milžino vardui *

Į Vilnių, i|geųių žventoty,
- žygiuok, kaip dainos ir kardai!

Prikelk galingųjų nmovę,*
Budėk! *- Kovon pašauks vadai!

« Fntatt Ktrfa.

Neturint po ranka pieno, 
galimu jo vieton kepimui 
vartoti kavų, arba pusę ka
vos ur pusę pieno. Galima 
kepti net visokiu* pyragus 
mf tokiu kavos, ir pieno mi- 
Mmm _ . ■ ..*■ _

i r

Kelios riekutė* Mnono * 
įdėtos virinta drabužius, 
padaro juos labai Imltus.

Karštas actas nušvetefa 
gražiai varį ir žalvarį.

Maišant muštnrdų valgy , 
mui, gerai itaaryri, jeigu 
prie jos pridfat po truputį 
daržovių aliejam

Prieš skalbimą langų liž 
dangalų, jmmcrk jmm jxųai 
valandų J šildytų vandenį . 
(2 šaukštu dnwk<x į |w>rą 
galionų randėta. Uždanga* 
hi labai graliai išsiplaus.

■>'.....h...................................................................................u
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ĮVAIRIOS MINTYS APIE 
ALKOHOLĮ

Norime išauginti savo 
tautinę kultūrą, pakelti kra
što gerovę, perime atgauti 
Vilnių, Beiliui ir Gardiną, 

, norimet pasivyti kitus kuttfl- 
ringus, kraštus. Tačiau, kol 
tautos vadai, inteligentai 

jaeooptaą, kad į visus tuos 
' j^iuosius tikslus veto Tik 

pasišventimo, savęs atsiža
dėjimo keliąs, khd reikia 
kuo daugiausia nė tik blai
vių žodžių bet už vis labiau 
Haivių pavyzdžių tol iš 
mfisų lūpų bires gražūs, bet 
bergždi žodžiai, kurie nesu- 
ąilaukb Žyniių padarinių.

Abstinencija Įjotiems ją 
praktikuojantiems yra labai 
išganinga. Ji yra geriausia 
priemonė palaikyti dvasips 
jaunystę irideabsmą. Tik 
jauni dvasia pajėgia kurti 
didžius kūrinius Nėra liūd- 
ųesnio reginio, kaip jau
nuolis su paskirtais spar
nais, jau pradėjęs vergauti 
alkoholiui, 1 nebetekęs idea
lumo, nebemokąs svajoti. f-

Prt)f. km/. F. Kemėšis.

Protingas užraugus gyva
tės ir degtines nelaiko savo
namuose. .

Šamas NMapaik

Aš nežinau siekė šlykšte**
nio už girių moterį.
į______  RoniagSįrhi^^

Kaip paukštis, parištais 
sparnais, negali skristi, taip 
siela, alkoholiu girdoma, ne
pajėgia į aukštį įalti.

Romai NtriKpaa.

Kas vakar gėrė alų, Šian
dien vyną, tas rytoj gers ir 
degtinę,

Romas 67r*«paa.

Kas iš smuklės eina baž
nyčion, tas iš šėtono knygos 
garbina Dievų. ,

Komos Strtopaa.

ALKOHOLIO FOVDAN
ŠVEDIJOJ.

tuičjo 'trijų dienų tretlri*- 
kams rekotekcijas; novteta- .MUKI MUM unwv !
i*n štai* metai* teptojo vo* —
!* 252^ i-, y. r. -

MmBteni, rugaBo 91 dto 
ną, KtaMtau* pertai ir *aBje 
įvyko Pirmoji Amerika* 
Lietuvių Sporto Diena, *u 
pikniku ir šokiai*.

Diena B pat ryto buvo la
bai graži. Bet t popietį pra
dėjo niūkti, ners helijo. Vi- 
tadteuy žmonių teprisirin- 
>o yo* Ž00 Šimtaį tačiau

buvo Jų iškilminga* priėmi
mą*.

buroBiily Valtou, taip

Ypatingai svečiai domį
kundautu Jonas K

Kapranugarži (esmei} perkeiUm* iš Įniro. ŠU dUgrils tyrely* 
atgthcatsi M Afrtas į gan Frsnekeo. ' ' ■ *’*W'

K Didžiojo New Yorko 
irNewJersey

tlttMNH *EW«m 
»»«<*

Girtuokliavimas trukdo 
mums plėsti dauginis kata 

t. lystę žemėje, o tuo pačiu ap*

Daugelyje kraštų vyriau
sybes, uioretomosį kad Žino* 
nes -mažiau vaitotų alkoho
linius gėrimu^ juo# apdėto

4

tęs siekimą. Jis yra nelaimė, 
nuo kurios iriisų tauta ken
čia. Todėl kiekvienas, kurs 
myli savo tautą ir tėvynę, 
kurs nori kurti žemėj dan- 
gaus karalystę, .turi sukrus
ti it stoti į kovą su šiuo 
priešu. Dr. A. @įfty%

Kiekvienoj vietoj, kur yra 
svaiginamųjų gėrimų par
duotuve, kur gėrimas yra iš
siplatinęs ir degtine svaigi
na tautą, yra reikalinga už
tvanka, Blaivybes drengi- 
jos skyrius. Blahy’besdrau- 
gi jos nariams kovoje su gir- 
tybe reikia tarpusavy susi
kabinti rankomis, kad bend
romis pa jėgomis galima bu
tų dirbti alkoholio ir jo par
duotuvių naikinimo darbą, 

G. Petrove

Alkoholi* geriausias švie* 
sos' ir jėgos teikėjas. Mes 
prašome, kad juo pripildytų
lempas, automobiliu1 rezer-

tema ne visuomet ir ne vi
siems vienodai patinka. 
Ypač ji nepatinka ’ toms 
valstybėms, kurių pajamų 
žymią dalį (kai kur net iki 
25 proe.) sudaro pajamos iŠ 
alkoholio prekybos, šiose 
valstybėse vyriausybe ir sei
mas pageidauja tik tokios 
alkoholio prekybos, kuri pa
tenkintų krašto biudžeto rei
kalavimus. Apie priesaiką- 
halinius įstatymus, kurio 
varžytų ariją net visai už
draustų alkoholio gamybą ir 
prekybą, jie nenori nė kal
bėti.

Tačiau Švedijos seiuiėfc 
nuo šio pavojaus savo kraš
tą apsaugojo. 1913 metais 
jis įsteigė vadinamąjį alko
holio fondą, kuriam vaistys 
be kas mot skiria tam tikrą 
alkoholio pajamų sumą. To
kiu būdu, jei kada nors bus 
priimti griežti įstatymai, 
kurie suvaržys arba tisai

1 Trečiadienį, iUgaėjb 30 d 
buvo sušaukta, Šv. Trejybė; 
parapijos ivriainlje jatini 
mo susirinkimas. tikslu Mr 
gaivinti Ž^-tų Vylių kuopą/ 

Susirinkime ', vadovavo 
kun. Ig. Kelmelis, parapijos 

■ debonas ir Brolis Gabrie- 
ittiį kurių dėka Si kuops Ii* 

ko atgaivintą.
Vyčių Centro' valdybos

vii*, šildymo pečius, M kad 
jo nepiltų į.<. pilvus.

K. Berier,
1 buvęs Drancuzijos pieš.

si, didele, kelių Mmtų < 
Utupliorių petriUbų riftkį- 
nfa, kurį komp. BHevHHųs 
surinkęs New Jerscy vabti 
joje laike 3 vasarų, yra pa* 
mošęs, kaipo dovaną, pa
siųsti Liriuvm) Gamtos Ty
rimo stočiai —* • 
tikrųjų, yra kas pdKuHti. 
N«m abejonės, kad Kaunas 
nudengs tokią dovaną su 
laukes.

Ristynių programa I

ter^BBąv. išChte*go*k 
Bagočium, 164 B gj 
dkphta. Laimėjo . nb 
perlB miių pagulayiąj 
Baįočių Wfttor nepą|l 
tai stipru* ir gabų* ri*S 
tai viena, lyitra, Bagoi 
kiek nhiigrvo petį ne* ri 
M scenoj, kuri nepritaUri 
ristynėms, tad nori ir k 
puikiai jr gražiaL Baga 
ritosi, vi* dėlto prataimį 

Jiems tehčjų buvo Al 
na* Kandrota*.

Nepaprastai įdomiai i 
w Požėla, šio sporto yaij 
iniciatorius ir viena* gafj 
šių lietuvių rirtikų prąjį 
natų žinoma* amerifaįii 
kaip teisinga*, ąąltoią 
riąrikaa, kuris šiam vr 
buvo ne tik 
tikras sporto karalių*./ 
rito*i *u dviem gana gafi 
ir stipriai* ridikai*.'j 
mtausta su B. Valų Pa 
driphia.

Ponas Valąs, Teikia nį 
kyti, jauna*, bet gabus, | 
rus ir , ateičiai daug jb 
ristini*, žinoma* kaip 
hefid.” Nors ir labai toįį 
m, vi* dėlto garbingai d 
lietuvių sporto šenų$į 
Požėlą išsilaikė 10 minu*

Trečia pore, t y^ vtt 
šėla, ritoei su Laą^ti 
L**kyišPhtodelphiM 
ria, atrodų smarkus ir to 
stipru* vyras, Kaip pritgi 
sį rirtiką ir jau antrą tai 
risdamasis Požėla Dumk 
paguldė per 21 ir pw»’ 
nutę. Tai buvo Žvaigždį 

kandai* smugtata užsikerta, bariai, ir jtoriem*^ t( 
Abu išėjo lygiom®. T 
« Ypatingai grašiai ir stip» ‘ 
riši preikumMtavo Charles 
Wi«e, 156 «v. su Petru Jcn- : 
kinų 158 sv. Bi pore kumš- ; 
čiavoęi gražiausiai. Jų tedh- 
iii&as išsilavinimą* ir tik* 
re* sporto taisyklių Btaiky* 
mas sportininkams bttW i 
Vienas mrionumas matyti j 
Tai žvaigždinis bauta* Išėjo < 
lygtomis. ’ fj

Visiem* kumštininkams 
buvo nustatytas lataas kum
ščiuoto po ? raundu*, dčl to;

f’fevTrt ariėjmd dasipO 

vik. Buvo* apie pusantro

—Iž šio* kolonijos išva
žiavo j PnuicUkiečii; via* 
nųilyną 5 mergaitės: Gau

PiknikattU, Mokta, kalbi 
tąsi ir Itnkamintaai iki 5 vai. 
rak. Tada praridedt pro-

tč, Joniu tė, “ Lapinskaitė. 
Bveikintina* dalyk**. Vis 
tai nuopelną* lietuvių para
pijos mokyhtos, kurtoje mo 
kytojauja aeiety* lietuvai- 
tįi Praneilkietės iš Pitts 
targho,

i ~įKiek ankačiaų buvo 
pranešta, kad JdeU Simoiai-

Kio rflpewto.geriems parapl-

Į tą gražų balių, girdėt 
rengėsi ir iš JJątersoUo apy* 
lingės svečių privažiuoti. 
Mat kiekrierumi idomu ma- 
loniai ir linkimai prririril 
kitką, Tat vykime viri, o ne* 
rigatlėrime! \ :

' RlTIKtU 11

Elisabethaų nors nėra di

Yorfco ’ 
šuomente v

v JrlTlląL' -v’vBIIaI/ VwlW^ * T . * >’

narys A. J. Mažeika 
išdėstė Vyčių tikslus, jų ide
alus ir abdnai apie visą br- 
gattaeijošveikimą.* ’

“Senajai kuopos valdybai 
nepasirodžius, buvo išrinkta 
nauja valdyba .susidedanti 
iš sekančių asmenų; pihn.—

Stonkus, viee-pirin.^A 
St anšauskaš, finansų rast 
Elena PodeliufČ, protokolų 
iašt>— J. Baltiičiutė, iždi
ninku ir dvasios vadu—kum 
L Kelmelis.

Visi norinfieji'priklausrii 
prie vyčių išpildė nario apli
kacijas ir išsiskirstė į na
mus, pasirengę dirbti Vyčių 
labui. A. J. M.

ųždraus alkoholio gamybą ir

Nė viena valdžia negali 
UŽdėH tokių didelių mokes
čių, kokius savo noru ati
duodame alkoholiui. Nie
kuomet nebuvo tokių paval
dinių, kurie savo valdžiai be 
jokių sąlygų aukotų savo 
turtą, sveikatą, kilniausia*

vartojimų, valstybė turės 
pinigų biudžeto trukumus 
padengtu O svarbiausia, al
koholio fondas vyriausybei’ 
palengvins pravesti imudin-
gas' priešalkoholinre refor
ma*.

* Iki šiol alkoholio fondas, 
palyginti, labai išaugo. Ja
me jau yni 99J)50,8?R kro
no* (švedų krona lygi 21
ent.)

dvasios ir kūno gerybes*
Vf/skujMis A* Effiįtr*

Iš alkoholio fondo Svcdv

Degtine'duoto pragyveni
mą tiems, kurie ją pautai*

Nrasoniu.
Pompite* Bali m.

Parapijos balius visai pri
siartino. Jisai pyksta spalių 
10 d. 8 p. m. parapijos salė
je. PrisiruoŠiamieji darbai 
prie baliaus eina visit smar* 
kuinu. Daug darbuojasi ba
liaus komitetas, bet ypatin
gai įkaitę yra gaspadomi 
K Sprainaitis ir 8t Jacke
vičium Juodu supirkinėja 
reikalingiausius daiktus.

jos vyriausybė kasmet skiria

Kai, kurie geri katalikai
gausiai baliui aukoja, tTš- < 
kandžių tikrei gerų turės, b 
ir ateigrivint bus geriausio*
girelė Atėjus nereikės alkį 
bei troškimą kęsti. Be ta

jonams padedant, nudažyta 
>e sesučių namo, klebonijos, 
mokyklos kai kurios dalys ir 
atremontuota ir nudažyta 
parapijos svetainė, seniau* 
rnvuri bažnyčia. Nežiūrint 
bedarius ir sunkių metų 
vi<i dėka klebono sumanu- 
mui* metas iš meto padaro
mi kiti parapijos nuosavy 
bės pagėrinihiai. . <

A.

pasakęs keletą žodžių per* 
stato Birmorio* Amerikon 
Lietuvių Sporto dieno* tiks
ią nušviesti ir kalbą pasa
kyti p. Joną Valaitį. Jis pa- 
reiškė, kad rekančiais me
tai* įvytarta Lo* Angele*, 
Californijoj pasaulinė spor
to olimpiada, kurioj daly
vausir Lietuvos sportinin
kai. Jiem* New Ybrke su
tikti ir pagerbti Amerikos 
lietuviai sportininkai ir 
sporto rėmėjai pasirjžę su
rengti vakarienę, kurio* tik- 
*iųi Šį diena jau ir ruošia
ma: lėšų gauti ir sujungti 
Amerikos litfuvKis sporti-

Kamšty?*.

girdai įrodo, iog yra kas tai 
Elisabeth’e, kas juos tnuę 
kia, -

^-Trfe dienas prieš išva
žiuosiant vyskupas Bųfys 
svečiavosi pafe klrib. Simo
naitį. Kaitų rni vyskupu bu
vo ir ktm. Jakaitis, “Garso” 
redaktorius p, fikjjus su šei
ma atvažiavęs juos sutikti 
grįžtančios iš Lietuvos, psm- 
kčri rntm. X Vismino lydi
mas pas kleb. Simonaitį ir 
komp. Žilevičių.

—Tik grįžę* iš Lietuvos 
Žumalistas-wšytojas Jonas 
Steponaitis lankėsi pas 
kothp. . jttovičių ir bimie- 
rius Birenus.

—Dainininkė grįžusi iŠ 
Italijos p, JankienČ su vyru 
ir sūnum Jaukėsi ‘pas kito 
Simonaitį, koinp. Žilevičių 
ir bbtnierius Budreririus. 
Ponai Jankiai tuo tarpu 
gyvena Brooklyne ir suka 
nuolatinį Hadą.

—Kun. Mikšys iš Phto- 
delphijos, Pa. išvažiuoda
mas mutotiniam apsigyveni
mui Lietuvon, lankėsi pas 
kleb. Simonaitį kopų). Žile
vičių ir’ giminaičius.

^—Rapolas Jnlka, buvęs 
solistas Cirie Opera Phila- 
delphia, B BattžnMpfts lan
kėsi pas kleboną kum Simo
naitį ir komp. Ulevičių lie- 
įuvakoradto programo įpi*’

v

fCAIMf B 1 PMtai Taputo, 115 sv. ir 
MNnW*UMil j Antaną* RutauA 11h. gv^ 

•bu B BrooHyn, N. Y* Noį$ 
jauni vyrukai, bet abu gn* 
bto ir , ypatingai mikito 
sportininkai.

Antroji pora perstatomą: 
J. Paškevičių*, 156 sv. ir 
Jaek Venriovaito, 155 sv., 
abu broddyniečįai. Juodu ir 
labai gražiai kuniščiuotari, 
bet jau stipresni ir sutar

a Kirife*

švento Vardo draugija 
rengiasi minėti savo metinę 
švsntę spalių 11 cL Hvarbu 
suorganiiuoti daugiausia vy
rų, kad ne bfttų gėdos pasi
rodyti viešai gatvėse.

Tą dieną 8 vai. rytą fev. 
Vardo draugi jos nariai ris 
bendrai priimti ftv. Komu
niją.

VMri eisenai per gufveą

orkestras. Viri turi sūri* 
rinkti 1 vai. po pietų i pa
rapijos salę • 6 Davis avė., 
Kearny, N. J.

• Ii Kyčtą judėjimo*
Spalių ? £ D* Vyčių kuo

pa surengė gražų vakarėlį 
kuopos baaebrininkams pa-

yra kviečiami pirmo* ritate* 
tam tikrą sumą alkoholikų muriknntai, kurie žada ir
glolsd, kovai su alkoholio lietuviškų, ir angliškų daly-
šmhgcliu ir pri(‘šalkohoW-*jkėlių imgriėŽti. Matyt, kad 
niam tautos švietimui. 1039. nei vieno nebus neptenkln- 
—JW n*. |Hiskyri» tiems rri- j to, visi džiaugėsi ir Mypeojo-
ni m n tautos švietimui. lW>. nei vieno nebus nepalenkianejn, liet ji užmuša tuoH< 

kurie* ją geria.
fMts. kitoms 1,081,009 krunu i ’ri

duodama. . ,
—Kun. Podotaito Tfęo

kurta i* wwwų yre a^^nroi’

ko daug gražaus jaunimo. 
Atsilankė atstovai iŠ pater- 
ton, Bayonpe ir Nevarią

Vakarėlio programą prą- 
dfjot kuopos pirm. Petras 
Včlyvis, pakviesdamas kum 
L Vaicekauską atkalbėti 
maldą ir jMailkindamas pa
rengimotikslą.

Pirmininkas paaiškino, 
kad kuopos hariMininkai 
himšjoN.Y.irN. J.Vyčių 
apskritos Čempionatą B to 
įfa per 3 metas ir tumi įsi
gijo nuosavybių taurą* 
, Po to buvo kalbų KattBk 
ir ktin. K Vaieekausiaa 
ypatingai mgindmntti tymą 
Ir vBus kuopos narius n«m 

ulriamat dirbti.

Jietna teisėjų buvo Justi
na* Siruti*, ŽinotUM aukštai 
jau aporie pakilęs kumšti
ninkas, rindentaa Laiko 
•augoiojac (Timekecper)

paminklėli*.
Do kalbų vėl buvo šokiai 

Viskas penėjo labai gražiai 
ir tvarkingai. Tai buvo kuo
pos ilgai taujtta* parengi
mą*.

vęs pasisvečiuoti ’ kritemsftor U gralių modalių. Ge

karna buvo didelė gari^č 
tik ir pralaimėti tokiam 
iriam sportininkui. kaip 
šėla. .

Pasibaigus, Bsgočta* 
Valu parodė grašių sftfl 
tų “taikau” viena* I

mi. Pagaliau, Bagočtas 
krinti B publikai porą1 
kuriuos viena ranka p

' u . A ' .fa Wfa fa ?

tenyn.
Teėjai buvo: Bensą 

buvęs rhihdelpbijos mk 
trato teisino di 
advokatauias Pkihrarii 
ir p. Ed. Budnikas. *

Rengimo Komitetas: j 
niininkss Jonas Krista
to, jHiniiM X

nh Dovik _ , .
Čiattri priimtu

luftfa pMtkyti, idt

8pattą IT d. Vyčiai rengia

to vata 
pmptaa

dalyvavę ir vietos (h*
tiriamai dirtti. fprašometą dieną Obrilaikyii
į' Apkrito be taurės įtrikė Įmio psmghnų ir atsilanky

> ti į miniius žokina. VlUkri-

fUtabk



TForoerier, Jfou,

nAlunBunl jlMlmi

r SIA9AIFA68K |

Xotr«Įl, Mflw. — Spalių 4 
! diena I* m» &v, Vaido drau-l

UETUVIŲ 
KOLOMJOSE

n

LDS. Kuopų SnsirinkinUJulės ir ¥ Juozo Meilinių sū 
nelis, kuriam vardas duotas 
duotas J uotai Itonuisas.
Krikšto tėvais buvo daįn. B. 
Petkienė ir kun. J. B, Ci- 
Žaurica*. Krikštynų puota;
įvyko Medinių puošnioj re- r 
sideneijoj. Dalyvavo daugi 
svečių, tarp jų kun. K. Va-f 
laitis, muz. J* ir M» tižaus-.į

i M r ikai ir kiti, kurių vardų ne-1
labdarių ** H teko sužinoti*,

R* K. 8. A^il kuoposbend-Į ___ 
Mgtgufin? bure spftlh, 41 _ ' P
[diena Maironio Parke. Ora*| Sr. Jtirgiotiarap. ehoro 
baro labaį P»to«w<, todft if|pinw po atoatopj susirin- 
pdHikoa tavo ' namaiai.ikhnąs, laikytas spali# S d, ’ 
Valgiais aukojo J.'ir DKBa-Įb»tv<> labai skaitlingasar gi
bonai.’ GeguihiFje dstbavo Iras. Nauja valdyba išrinkta! 
rit P. Lengvina*, K, Leke*- sekantis pirm. P. Medini*;, 

_ _ “ M* Ktankiene;
tarp eli# buvo idftas dva- lionigf ffim. 8taninli<mi*, V.|raŠt,-A. Juodemd^Ki M s

I JA 1M kp. mtaidni* Maitinki* 
mu jryk* tekmadienj, epelių 11, 
inejena po etate, iv. Aadriejana 
pi*. ereUbtej, 1128 Lenta M* 
KrfettajM Marina Ir narei ateiti to 
karty niyūktMi dnoklie nfatotekl* 
U. Teipti atiivteklte net* p* vto 
M n*»ty waH >He knopo* petos* 
W Valdyto*

ATM0L,KAM
LDR. 4 kp. MėneetaJe aosfrfcM 

maa jvyka apeito 18 d., tuoj po 
mišparų iv. Pmeiikana patapk 
jot aallj, Kviežimi viri nariai ak* 
tilta iryli j* uiafanokėtl aUhMNiMI' 
Moktotk Taipci atyhtoakfa tava

Uos kUntoe orgnatouij®i.
KvieMVaM|M

į Imi gražiai pagerbė savo 
| kleboną kunigą Pranciškų 
t Btrakauską. Jie surengė 
F jrūžią vakarienę klebono 
| Jgpriuyių w iv, itrikėl __ ____

į V 'Dteta 8- »taniu-|vjęf-I>innį M. Htankimif;

P*ni« bukietas ir kėlėt?"®Midn*«r P-]v. Čepttlipnytf; tvarkdariai 
į. W4Uu-Tojiyakarienf.kW>.įLenkien?,O.Bi«en4,J.B*- Jreelionyt?, ftmraM Mar-J 
> Jrot P Strakatukiri buvo!^ ^ I)alrfinn», O. K«r-Įkan*k«itf ir Ai*ros.Dwu>ios 
E tau “rarpriMS,” no* jisUįkj^ jį OaBonienF, A. Vadas kun. J. čiianricas w- 
į jnt> t?.vakar? ftv. ^“^ĮLukoRevifienf, J, Augwdi-I gino uoliau darbuotis, paža- 
| toigij«s vardu Mngęjpra-k,,^ K. Mitrikienf, M dedamas. grrfH? dovan? už 
! TMbos, jas bažnyčioje liffar- ĮLekeekiėnč, K. Grigaliunie- Įpriražym? nauj? narių prie 
F teio ir pakvietė srefl? kal-k^ P; Blavaetien?, J. 8ta- ehoro. Mus.. X CišaMkas 
į tetoj? visai nežino^ma*.Įwitjfc Minfta jųpgfa? buvaltaip pat kaMjo apie ehor?. 
! tai parapijiniai rengia ji paskutinę šiais metais. tlš dalinta rolfa operete 
f-.ta»bti. Klebonas apie va-| ■ . Beportefit: “Be Moterų.”
^ Jurienę sužinojo kada dele-| .. <.... į . j______ "•

EIKIT, IHGH. I Mot* S-gos 54 kuopa ne 
įsnaudžia. Atstovės grįžusios 
Į iš 15-to Kelmo, pilnos ener- 
| gijos ’ ir naujų sumanymų

«toilto 11, tuoj po namon, bedfoiy- 
htoj sv tutol j, 41 CapUol Arena*, 
UtoHHto vto nariai ateiti, net y- 

ra avarbto reikalų d# knopee nan- 
dėA

Taipgi ngtoMkito atobneklti k» 
rty yriį nfalike mėne^ttos duok. 
Ito-

MBW IMTAM OOM
LD8. M kp. MdrinkhiM |vyks " 

eekmedienį, epelių 18 d., Am, į 
Svarba, kid į Ij mutofaktoto ateity 
yM nariai to bent po vienų naajg 
jurj atsvertų priraiyti prie mtty

I

h

LM.8kf.nH

L gacija klebonų ir svečių kai- Į 
[ ^toj| nuvežė automobiliu iš| 
I klebonijos į svetainę. Kaip Į 
j jkfeboiia* nustebo pamatęs

l^r akaUiais valgiais apkrau-Įtuvče, kurios kelios savaitėšly180® džiaugėsi turėdamos 
|«ų stalų* Tada tik suprato, atgal bųyo priėmę darbinin-Į88^ natųai įmuktą |Sh4 jo įgarsintos praĮmlbos Į kuy, vėl atleidinėja. Mūsų Cadro^ pirm, p* Marijoną 
FįMrto gražia vakariene kle- kolonijoj mažai randaji <lwausKienę*
f iSbęną pagerbti. £ Į tuvių, kurie dirba. ‘ į Jau suorganizuotas cho-
[$ Vakarienė, jeigu taip ga- —r- *' Į ras, kuriam priklauso būrys
F^llma išsireikšti, buvo kąra-Į Šv. Jurgio parap, svetai-Į S-giečių su nepaprastai ge- 
Ljibra. Toastmasteriu buveinėj nigs. 30 j. įvykošaunus|^s balsais. Organizatores 
[-Tėvų Marijonų auklėtinis I bankietas pagerbti Mot$U-Į P; B. Petkienė (Mich.vaJst 
L į Ipolig Duja. Jis šios Savąi t jungos Centro pirm, ir vi / direktorė) ir,p-lė Vikt^Ce* 
r l?S‘ P*n^d*dįenį išvyksta įĮsuomenės veikėją art) M. Či-IPalionytė deda pastangas, 
| SMpleSj Italiją tęsti moks-Įžauskienę. Į kad sutraukti geriausiasĮ Jią.Brolis Bu ja yra gabus] ’ -------— ■. [Moterų spėkas* kadtinka-
F ’ Jhnnikaitįs ir labai sumaniai I LegijonĮerių suvažiavime Imsi pasirodžius rengiamam 
I { vedė programų* Buvo dai-Įbuvo atvykęs gerai žinomas] S-gieČių vakarė. Pamokos 
įĮlM kalbų ir muzikos. Ūpas]ir Detroitiečių mylimas kunJlaikomos kas antradienio 
r • visų buvo getus. Visi 'savo Į J, Jonaitį®, buvęs Šv* Petre Ivakarė*
į J gerb. klebonui linkėjo H- hiettivių parajnj<Ml klebonas j Jaunametės taipgi veikia 
I **liausiu metij! Bap, I dabar gyvenąs Blair, Nebra-I Nutarė surengt uHalloween
| . —r- J ska. Beviešint'ilgemiį laiką! patty’’ 26 d. šio nieiwsio;

r* “ ĮffiM (ON(£RTAS« I Detroite jam buvo surengtr Į duoti dovanas UŽ gražiausius
' * Į keli gražūs priėmimai, tarj I ir juokingiausius kostiumus.

13. n 4T iwn» r i/n I v^eila jauki puota pas gi Į Vedėja art* M. Čižauskionė
IS * . ‘ Įminės Barkauskus, kur A Į Ir mergaitės rengia didelę
| * Spalių 15 d., šį ketvirta-! pftri gerb* svečio dalyvavo programa parapijos naudai. 
[8:30 vai. vak. iŠ Ra-|kim. J. čižatiskas, kun. K. Į 

stoties MrCBM bus se-Į Valaitis, mur. J. ir M. 0į Į
Kiantis iš eilės ŠV.Alfonso Į&ttsM grabelius Rokas P 
L t parapijos choro koncertas sul Atkočiunąs ir kiti.
F J įvairiais pamarginimais, Vh . * Į
O ritą valandą u&imikitera-Į Rugsėjo 27 d. pakrikŠtv- < *• iwim«innw.P dio aparnZ ir klausykite tas gewi «nmę veik^f ^4d-^ku8,arae*' 
LrJiehiviŠkų dainų ir kalbų. Į J 
B . VvM. k

Žinele*.

.i

ri tą valandą iiŽsiBukite ra-Į Rugsėjo 27 d. pakrikŠtv*

LDS. 111 kuopoa auairinkiniM j» 
vyks sekmadienį, spalių 18 <1., A 

«wno*,iv.Kasi«i*ra_ 
parapijoa natoje. Kviečiami vtoi 
narini ateiti. Taipgi •trivtekfte 
saro draugu* privalyti prie ito* 
kilnios prganizaeijot. *

■ ’ ’ " ’ TiMyto

lawimob, KAM.
11)8. 70 kp. susirinkimas įvyki 

spalių 18 d, tuoj po dvyliktai, 
Kviečiame gautini sueiti, Boa turi- . 
me kelety avarbią numanymu. At
siveskite to eavo draugun(ee) pri
valyti. Valdyba

lĄlTĮMOM KD*
Spalių11 d., sek™die< tuoj 

>o nonai, perapijoe evetafafa kam.- 
striųoty įvykt LD®* 80 kp. turi- 
rtokbnae. Mtlonlkita ateiti vtoi.

* * KvtoriaVaMytoi

wmcmtmmam
WA 7 kvepėt eaeirinkhaaa j 

vyks ypalių 11 d., 6 vai vakare 
bebyttoije svetaktofa 41 Pro* 
idenee St Viri nariai Httoai ateA 
kito, IR turfann apsvarstyti keto* 
ty srfrisia klausuty. Be to, gera 
proga ųirimokiti duokles. .

Valdyba

TOVN VAKARAS.
PAiPa, — Spa 

lių 4 d* Švento olu^gio para* 
pijoo svetainėje buvo su 
ruoštas ŠventoH Onos drau 
gystės 10 metų įsikūrimo »u 
kaktiivių vakaras, kiiri 
kartu, nors netiesioginiai 
buvo ir išleistiivčmis pasį 
žymėjusiai įtarei, p-leį Ag
nieškai Fabijnnaitytei, va 
Žiuojančiai dabar Lietuvon 
Programa Inivo įvairi, turį 
ninga. Buvo muzika, grojo 
Prano Simtavičiaus orkest
ras. Choras sudainavo žavė- 
jančiai keletą dainelių Solo 
lietuviškhi dainavo lenkas p 
B. StaclioKskis: ^Skyniau 
skyniau skynimėli”,,. Satilė 
leidžias”... ir “Dainuoju 

” ** Iv teikia pripa 
ŽinU, dainavo neblogiausiai 
visiems labai patiko, Duetą 
dainavo -F. Pečiukevičia ir 
M Jakeliavičia: “Man gai 
lan.*. ir <4Mudu du broliu 
kapt.. Tai jie net du kart 
turėjo dainuot. Ponia Izabe 
16 CarloH. /dvejais atvėjais, 
sudainavo sekančias daine 
les: “Giannina Mia/’ uLo 
Ves in mvdieart”. “Karve 
lėlis** ir *^Mamytė)*7 Gi apie 
ia nebėr ka ir salįrti 5 tai ar
tistė dainininkė.

P-lės Loraine Nichols ir 
Paulinė •Sternhauser, be 
pastarosios brolis Thomas 
šoko klasiškus šokius, kaš 
visiems labai patiko. Be nie 
no kūrinėlių buvo ir linkėjo 
mo prakalbelės, o gražiau
sia pasakė visiems čia žido- 

i ma ponia Julė Poškienė.
Apie tą gražų vakarą yra 

labai daug ką rašyti, bet bi
jau, kad kartais laikrašty 
tai medžiagai nepritruktų 
vietos, tai tik pažymiu, kad 
p-lė Adele *Smailiutė ir An 
tanas Dzikas, dirigentą* 
^RuW* yra daug paridar 
bavę iMisisekimui to vakaro 
ir, baigiant, lyg padėkos šo 
dį kad draugauja su lietu

VARGONININKAS X*!*’ ’ y0"’*/"’T1?Carie^ienę pratarti šiais jai 
suprantamais Žodžiais:

"You song likę goddess 
Of hesvriily sphere, Isabri- 
le Garios, Yottr voiėe vraa so 
clrnr And beautiful likę The 
firmament—aky And you 
wm likę sitn Of brightnm 

’So T, Believe, įn my mini 
Oh! goddm of song Aųd 
beauty! have preyed Believe 
you likę monk,*.”

- ar ARKAnK *KMByK*

40 Vhfarsdą Atlaidai.

Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje, rugsėjo 25, 26 ir 27 
dd. š. m* įvyko 40 valandų 
atlaidai. Ktob.Tam. J* Va- 
lantiejaus rūpestingumu 
jam į pagalbą buvo atvykę’ 
apie 20 svečių kunigų.

Sekmadienį, nigs, 27 •* d. 
mišparus laikė kun. J. Am- 
botas, Hartfordo Svt Trejy
bes parapijos klebonai Jam 
asistavo kult. Dr. Brunas ir 
kun* Kinta. Tūkstančiai ka
talikų naudojosi atlaidais. 
Parapijos choras, komp. A. 
Aleksiui vadovaujant, labai 
gražiai giedojo, Komp Alek
sio jaunatie sūnūs Vytautas 
džiugino melas savo gražiu 
Mineliu. Jaunas kunigas — 
pamokslininkas paaaM turi
ningus pamokslus*

Klebonas kun. X Valau- 
tiejus džiaugusi, kad žmo
nes gausiai lankosi f bažny
čių. i .

LDS.75 kp, mta*«ini*i taririn- 
kiniai Jrykit* kiekvieną rainėj 
rekmidleny, po 15 &, iv* Petro to 
Parito bažnytinėje evetainlje.

v ' v 17 A, X. Zi

Arauii Baifyčip# Langai.
KHwwo< _ 

jaus rūpesčiu jau baigiama 
sudėti mtteų bažnyčiai nauji 
spalvuoti langai. Draugijos 
tam tikslui rengia vakarė
lius, o pavieniai asmenys au
koja, kad padengti išlaidas 
už naujus langus.

Valantie-

BKOVIDIMai, B, I.
LD8. H kp, minorini* suririnki- 

m*« jyyka sekma'dienj spalių 18> 
tuoj po sumos, bažnytinėj avėtai 
nėj. Svarbu, kad viri Karia susi 
rtosmie uaiyvauty ir ttMtmoksty 
ąuridty. Parodykim* grėty pavys- 
41 ketoms.

O. BBOOKIM W. t, 
.Spaliais čU tuoj po sumos į- 

vyk» I»D8.10 kuopos susirinkimas 
vai Taigi kviečiame visas narius 
atsilankyti j < riiririnktoty ir ui* 
rimekėti mėnesines. Atrivesidto ir 
saro draugus privalyti*

▼aldybe

; D1T1OIT, KXM
W$. 72 kp* Mieirinkim'tt įvykt 

sekniedienj, spalių 18 d., tuoj po 
pam^h), iv. Jurgio pertpijoe ma 
kjddojė. Viri kuopos uėriri yra 
kvMtomi atrilankyti Į Ii tuokto 
ktoty. * .

ftMybe

BM00KLM***
LDS. 12 kp. minėtini* mitfrinjd- * 

m** įvyk# spAlių 18 d., 6:30 va- ; 
kare, Karalienė Angelą parorijoi 
mtainSj, kampa* Bobltog to ta * 
4th gatvių

Taigi malcmlklte riti rtririnkti 
to ūAtaoktti duoldsi kuri* aaato 
akoltogi* NepamfrfidU to naują* 
narių atrireati prirašyti pri* mrią 

brangio* organfcaeij©*.
Kvtožia TaKytMi

.. , ■ >

DAnov, omo • >
U3& K tyk aMtotoktoMar toytoi > * 

sekmadieni, apalią 18 božay- . 
thtoj rvetahtoj ti»j po amai.

Kuopoa rašt I. Chriitti

LDB. 28 kp, mtaoeinie aaririnki* 
mis įvyk* lįkmtdienj, spalių 18, * ‘ 

1 vai,, po piety, bažnytinėj avetsL 
nčj, 339 Groen St, KvieMaata na- 
riui(ea) ateiti. Gera proga chino* 
kiti duokle*. VaMytoS

WATBUTO>Y, MM
Spalių 25 d., 1 y. po pietų t* 

vyki LB& 5 kuopos amtobkimito 
nencą mokyklon kambary, Cea- 
greae Ava* Ateikite vtol Valdyba

BarbaL
r '' ' :

Šioje Mįonijoje darbai 
negerėja, bet blogėja* Dar 
daugiau paleidžiama darbi
ninkų.'’ Dirbtuvėse' dirban
tiems darbininkams dalina
mos korčiukės pasirašyti* 
kad sutinka iš savo misernote 
algoe išimti dolerį l>edar- 
biams. Taigi Žieinn darbinin
kams bus varginga* Algų 
kol kas perdaug nekapoja, 
bet šiaij) dirbantiems darbi- 
ninkams sųlygoš nei>avydė- 
tinoa*

..y

S« MfflJMO- 

inism

kimag įryk* lapkr. 1, tuoj po w»- 
m*^* -Kmf KP*i*wtvMKtav>M aT^į*^kĖJRj*^ VOA' BlO£p.JRF» K BBiHĮMIM. jMTSptjGK Mm}* 
Kviečiami vtonatiai dalyvauti to 
ntoimokitimtaeefaee mokecti* to 
naują Sarty atotocąti prirašyti.

Valdyto* ;
■Į Jono Evangelisto draugijos 

~~ Į susirinkime daug dalykų pa-
J liesta ir ^aptašyta.’*
Į Į susirinkimą buvo atsi- 
Į lankę Vilniui Vaduoti sky
riaus atstovai S. Srupšas ir 

Į V. Čekanauskas, kurie kvie
tė narius stoti į Vilniui Va- 

Į duoti skyrių ir atsilankyti į 
įGėdulo Dienus nmiėjinuj

llIETUVį!

S* Didele Jtatenln* KkeknmU* 
Populi***

i •sanfluMĮVą Amttlino* louj*
i Greitu Ir IMotta FaMtekim*

Stata Avė* ar Fay*w* Į i klaipuui
BAbnUDt*. WD. || H »«w Tort. apttMM. 15

.____________________________ 3 Uffll “RBBH

tBIDSKAtlTK! ji gvAtių

■Si B* 1B6IIABSftAS 11 tM kurk rtarirtė* ar manoie 
4" Ii' fcii**u auta
urmu o*AM*nn II r r n r n v o m 
m*Mcuan>*T, |.

BAltIKOM KD lt K KL fok $,n» ITf 11 1* JI

įįt Štai* Mite 7B-—lite—1» Steeri*. U SU JtUD«XIKBJOCSKURKIJA
r*t I**amtate iMHteM*. 11, l KMlrtDi,
M T*tefo**fc — Stenk Wta ’ ||ta Tftak* Stata Abtata Kelinta 

■« State •*• Mgtelte ta* etato*
I WtoM$Rstoa' Tkritos 1—
I V tĮ mKv*MK**S*
M Ve» Verta Į

f rtew* Jtete , __ ,__  .....
htetoiNe ir*htalvii ataitef*! ateiti-1 AmbotftS ir * padėkojo MR-i
[r*1, /jyffįita *** Ham*Aiž uolų parapijos rė*
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Į Draugija nutarė iš savo 
iždo paaukoti $15.00 parapi- 
jue barniu, kurs prasidės 
lapkričio 7 d*

Įtr n*Hte tumi' Mario ir Mtau'riJ < Valdyba * ragino ir * prašė 
lt_ [narius nepamiršti apie savo 

Į metilu balių, kurs įvyks lap
kričio 28 d* Visi nariai turi 

jdalyvanti* Neatrihnkiu- 
siems bus $1.00 pabaudos* | 

Į Kusirinkiumi !
f H*n atsilankė klebonas kun* J.

T

bnigianti^ *

. 4
SJ

mMita
i * jp i*tp*^i*nt*******

AHKMKUM ŪKI
M State SU MMVmOty

*

I

Mes taisome visokius au
tomobilius ir pentiname. Tu
rime vėliausios mados maši
nas, ^taipgi turime valdžios 
leidimų inapektmti šviesan 
jr brekus. Parduodam Mia 
Taients, gvarantuojamus 
nito 15,000 iki 20,000 mylių. 
ĮJžlaikom batterias, Soconv 
ggjty ir aliejų. Jeigu norite 
getf patarnavimų už Žema 
kainų, atvažiuokit persitik
rintu Visi musų patarnavi
muĮlįsite patenkinti* Turi* 
nu* vietas pastatymui auto
mobilių už numažinta kainų. 
Mes duodam patarnavimų 
M valandas i dienų* Išalie- 
juojame ir numasgojame 
automobilius,

bkaamvav .mbam
Ui AMkAIWAY.

(lamdžiau* vedėjas Nfe- 
pofta* JanrifcMut vištom* 
maloniai patarnaittk

penktadieni, Įapkr, 6 d., 7:30 vai* 
vnktre, mokyklos kaltbary. AM 
kitę gaudai. Nepamirškit* tirtom 
kiti dvokta WMyta

UKIKYOK, KAM *
LDS. M kp. ■mirtokinihfyim 

penktadienį l«pkr. 6 d,» 7 vat 
rak.t ttaobi Srotatolj, M IšmM 
K Attikta ri£ Trinta »

MtaootaMtaMoMMriMg

CRAIRON’S į
mtiAX-4UI»» 

MM)TWVAX

“Inte*
./ Yttl m*mta*l*te •p^taMtetek*

i
•***f

*įt«W»*(*,<[.*-



ifififlfiS žiMUS

Kada pmuIĮs erzinasi, 
kovoja, šv; Petro parapija 
iurl misijas ir mušto apie

muro w*o ib tomo 
na rna varnvaa

w» Junaa L. eamoMkik 
«M iVĮomat Parka lik taMpo, Mm 

JJeal^nUatataHh^JiMM* JacMtMMt,AMp Maw*ik>* Ataria f
fMt. KaMlaitaMi «r i, Mevtark 

G T1h»mm l**rka Sk Itetek Mm 
lik ^MaitliktakM ***** Jmmm uaMTRiiM.

StT Taa^M ML» Mattaimk' Mana, 
IMiatakaa «* Vinco KatiMak 

fT G Btratta B*mB EMfiia, MMk > 
Tvirkdarfa •’•*• JhHrn* GaMMNk

JM Viaum SL* IHHMi Mantam MMk-; 
UmacUut oMTinkUMl tauto kM taram. 

*' MditdtaNj knfrjMyp mtataia 3 vtL 
pa pMck PnrHĮHJai 4MT Itaat

X A. iAHs KTSSrs. j draugais visuoiĮiet steMinki
Kalti jau buvo “Darbi-!linksmai šnekučiuodavo ir 

niūkė” feiiiipai prasto, juokaudavo. Kas rytų pri. 
BĮNitių 2 d? S vat ryte Bos* Imidavo Komunijų, praeitam 
tono 8anatoriume mirė Ka-hivpos mėnesy pradėjo žy- 
įy# Kiškis, nota ir pasi^hniai silpnėti. Prie džiovu 
Šventęs katalikų daboti 4 l>riidme$ dar ir vidurių li- 

* jas Bųstone. Jį pakirto žiau- kuri jį imstaruojų laiku 
rioji džiova, kuri tiek dailgĮ^i vargindavo. Ir štai 
brangių lietuvių tautai daU»I*Mi d. apie S vai ryte 
buotojų belaiko yra ttplMitorkr^ savo mimenkusio 

« ' | kftnu akis ninžinąi.
’X a. Kaiyn jau 1929 niį Kažys buvo didelis idea- 

• rugaPjo niSneaf auprato, kadp*Ktus< Viaį aavn laiką pn- 
jį nuobitoa vardinąs vietos lietuvią vixtue

■yi* daagiau-neiętt Aaltfe, bet|m«ret ir Iminyžiai. Priklau- 
___pradžia’dŽioĄH, 'fuomef tik Į»e UŽię žii^draugiJi}: Šv l',f‘' 

pradfjo , rtlpintis »avo gveMtro ir .Povilo, Šv. Jonp Ev.( 
kata. Palikęs ybnut aarolB’sM’Į'nfaj, Susir. Liet. 8,v. 

, draugijinius darbus ižvyko ||Kiwdnnero, Lietuvos Vyeiy, 
‘ . New Hampabire valstiją gy-|L 0»'B. Pirmos kuopos ir 
, venti Akyje. Jfore ten oras|P«ijoe. Nuolat eidavo minr- 

tyras-sveikas, ‘ bet kitokiirt*'! draugiją valdybos nario 
( patogumų buvo stoka, trnko.Įp^igife. Kuomet žiaurioji 
i tinkamos priežnjros, todelĮM jiperbloškė, jis ėjo Be*

jo sveikata netik nepaitai* Įtrinč* draugijos "raštiiuriko 
bet žymiai pablogėjo  J U“ B. B. S.Centro nario pa- 

lffco m. isįvasarį sugrįžo o|t<dgn& Dgug darbavosi d^ 
pkes ir nuvyko į Bostono!& namo iv “Darbi- 

‘ džiovininkų Sanatorijų, |mnfc>” Daug pasidarbavo 
< Mattapan, kur išbuvoh1* Petro lietuvių bažny- 

iki mirties, dažnai lankomus j ‘toldamas tvarkdariu, 
brolio Igno ir retkarčiaisĮkolektoriU ir ft Pavyzdžiui, 

t draugų. Matyt, nujau8da-|^a^ytinčs sales’’ estrados 
v mas savo žemiško gyyeniiwkt’mdys, bažnyčioje groteliai 
, > trumpumų,' labai dievobai-| —

nungai ubiilaikč, skaityda-ĮlT^ 
mas daugiau dvasiųjų <tiri-| R 
nioknygas,ir feitalikiškiisj

k laikraščius, ypatingai savo! , 4„
? ū-čAS:* - t' ; »> (antrta tetao, R®om 1)*■ ipyllW; Darbininkų, im -^w . «.... «\ , JI 'Ti ■: ■; -■’ J - ’• «Į i W6 totmtetoBJį Bte mvbml
i arfevMteT^F
\ tįįt lietuvių veikimą, kurlamĮ 0
1 pirmiau tisų savo iiuoslaikį| s

p^ęsdavo. r Bv “frio< 
skaitė “brangų,” * ‘Vytį*’ irlE 
“laivų?’ Sų lankančiaisr

i

»-

m patiko broli

nantf J 
vaje 
Juaaif, I 
rijoim. Gin 
VaKĮftičiU kaime, gandelio 
parapd Rokiškio apikr.

; Palaidotai spaliu 6 d. ii 
Av. Petro hiiny^ioa Sajomis 
iMkOmnigomia Iv. miliopiia 
Maudos Kulvanjot kapin&e* 

Amžinu afilsj duok jam 
Viešpatie

ir Mwtę Ma- 
buto 1888 m.,

Moterų misijų savaite, 
piwidejusi spalių 4 d., eina 
pasekmingiausiai. Moteris 
skaitlingai lanko misijas ne
tik vakarais,, bet ir rytais. 
Jų širdingos maldos ir tėvo 

■ misijonierlauą labai išmin- 
(ingi pamokslai Šimtus ska
tina eiti išpažinties.

. Gale savaites atvyksta mi-

' . . A t
klauKomoa vra

1 fijL J ’
M > iub
Ptp ISlJtii

URte*

vie*

ifraaus latsyk 
tildai. Irtuorn laiku b 
lika*. O,

Gerb, ipijotfumte 
n toiguį už 
!ių vakaririiČB mano 

jrduviu dienoje reiškiu 
nuoltirdų ačni. *

Ittfb. kitu. PniHęi^bnM,

-Itun^F. Korultas, šv, P. 
M. X. J\ parapijos vikaras, 
ii atostogų grįžta sįaitų 10 
dieiių.

sįrilfį U d, tColM»bta (Itonta 
vakare, Cgmbndfc lietuvių Rira* 

H'ffndiaimį ir 
A SvetaM erti-

■ic Oiit-
.^y. --r-— ^r, , vjlljc, iVC-
įaifH^k* niekad Itahnjti nfra savo 
pikį tttrfję. TurMaro kokiose

Kame*
(antrte lutes, Room D

^binasi paren- 
reikŠmim

Rijų pagalbon it antrai mi- Įnergtt&Iiy, rtfbi 
siionierius, tęvas Pranciškus girnų padaryti
Aukštikalnis. Jis sakys du 
ĮMunokalu šeštadieni ir ko 
turis seitnadienį.

glausiu.
Šokiai įvyks > sptdiiį M <1 

parajdjoe ave&inŽje, 492 K.

*BtaeMąa|RMMe4*MabeeaėMMe^&^

TAUmOB ABBMU
IHtabtataMI *•*$» 4hN|įteMbW|.

M rrtocoU BU Mateyilte Mto 
Vlteltatotatalua* *** J.- M>

Mft Mauto te. (te M 
l’rte UaMlntakM —- V. 
; Ite lMwaa *6, M Hmm®, 
Bta. KaMiatatato "■ ~ **

BHMMtathBt,
UkiUtakM — V»

Mu Vitūt r
' M l

KarfcUlm J, Sta^ .
T WtottaH St, Ba. Mte K

r 
i

partalaa*- Patarti' Batai MbakjF 
Mk tatma partaiM* IS ttrataM 
Kt mlaate railda MaMtf «NUK B* 
m varnu, dvam *««•»)*

lATUVOt DUKlfitU DBJTCMI 
to olom moiimmi «w.

pir—iBtnM *» Tritl* aAriMOtiriai
MG Stote-Sk Boriso, Mms

Tte B.Botom M4C, 
YMa Pfrmittate •** Etas* MUtetaktaOL 
-tel B teb st, to. bmm «■*- - 
Prte Rate — ttabfcrta AuMUksIMtetf 

SI G Bt,8*. Bartos, Maaa.
Tte to, Beatai <?1S*W. 

rto. Rate — Marjosa MadMati 
•6 G Bt, Be, Busto©, Mate. 

HdlsinU Ote Btmlstattl
1S5 W«rt 4Ui SL, Bk Bsatte, Mam 

Trarktart — Oss Mtecirteari
1512 ColosMa »<U Sk Jiotfak MMk 

Kam GtoMJa — >. JantMoriep#
1498 CdonUMa JW^ Sk BoatekMa* 

DrmiflM *» MMlrtakimiN laiko kak 
Mira ataraMka kWtTi«M arfmlk 
f 40 t*L vakark MbdtayttoiJ am- 

‘ talnU. . '
Vloala 4mwUM mMmlaJi kratpkHM

' 'tari mite M M MMMlŲte
IktolMtr Mtefc ” .i

ta jono te n. Mitan*||dDtjrfig VAlbYBA JImmp*rW'WVBF' “

w Mt ita M iMNtotejME
VfcfrFl rtetefctaNi

. 24 Tta>«M« Fark, St, [Mb 
Prte RaMIntakm X OltatoMlJ^ 

& TbtoMM tart, Ita. StoNte, Mto| 
fte RtotttatokM *- M. S*bM- JB?

25® A Mtete BU »o. Matos, MM 
Ikitatakto — A. MSteitteM ’ J

M* B Brmd’to/. B*. Botos, *M 
Msriallta — J. taikia . .;

: 7 Wtaf>eM su, S* Bastos, NMAi 
DrantfM talko mairiskiMtos kas 

aataktate kltevteM srtMteą f fl 
pt Mat*, tatajijmMlft 4>l B H 
te* BosUte'Mite’-

ĮĮevefitti Hf» .iįrflsįites f vįt 
f fįrfs iki |t ils yni, ynkn|o. 
Žanga ijOaijĮnfi tik 30 <*enn], 
i Whw 
ZeftKimes visi nuvykti į Horiglii imtįhginiį 

at

Jty, Kazimiero R. K, D-jos 
*Metin(s Balius įvyks Culum- 
bus Į>ienojet spalių 12 d», 
parapijos svetainėje, 492 B. 
'Seventb Str.# Pradžia 5 vai. 

įiętų.
Visi narini kviečiami da

lyvauti ir pasikviesti savo 
draugus M pažįstasius. t ;

*/—

r q5 s
f M

ŪWJ* GELEamy ■ 
DtKIį nuifflffl 

m wiar >*oaBWkY 
BO. KMttOir, MMM

Maja krtutttrAJa ftllaia pati vj. 
MtaV kJMtalnfctaaa pina-
toriaY lm mdmik MUoto. elta. 
tl, vlnta Ir viaolcto vanrilk BU* 
aotoa Boptan mm 5ę. Iki «<, 
rdj. BMh ▼totoia dlteMk 
kita pmraiUkriirtL )

•. , uiu ■:
M. BILLI8,

M i. h
arkKmirikriMi^
. TrtriMĮMt Sv* Mtaa

Ate

Mtl

I

W • Iki U rytodr tetl* M Bir mm B m BraC t3m oR1854 bOBCStratt AVI.

Taipgi natm* ir Z-rur

Tel, 80. Ro*«tt>H UTTtKf, L.0

Ttofobu: 8a. Botas *W18-W.
Gyvenimą; So. Boston 2806-M.

»U.n 
\ 4r *.

į P®RKRAU8TQME T ARTIMAS, 
IR TOLIMAS VIETAS

[ U| kiekvieną Šsllfta *arantwteta

SM W1IT H0ADWAY

M«dWosta MM 0 BU J^tel 
t**B*l MttKrtp ,

Tel. Hubbsrd 9896. 
Gyvenimo? M Romiimt Stote. 
, / j. k \... ■ iM«testar, Mm*.

ik

PMMU J«EI*. 
‘| Koriu YtelSkul imMmM M«»l *I^1 

;att, tad pa^u<>«1u picini. Kreipkite#, 

i nto aūin

Tai. te tato0« 3MO

' K OMTUS?
Sf klaiwhmi tuk^tanMal pakeliu 
Jkaotaną, TelftIM* ntnakyma te. 

g*U Mteiktl vieu tlk stie.
ctatataa — vtatMiĄ kurta 
taug meti| pMHKventM 
><IU(ll>wJa*viwk!iM ittoM> 
kuniUH ir mnikw*« IIJRI-

Vizite gali ttvengti tai* 
kaitėjimo ir išlalu.

ŽMtai'igtea? fiįfath v ■*"

Dr*6iWff327 bSn^l 
ritoliaM Ir JhStiiSliSSrMlSrn» 

. **-a Ww«: Mktorifi 
nteto te—lt tikite

TC te Boatai etm t _ :

DR. M, V, CnrEl
• . (KASPAMAnCSOl • • ,._

•. .<*1 >

LIETUVIS OTDTTOJAM lR 
CHIRURGAS . 

OBaovaUt-r4p.k; T-4:»nk.

■">'t...... a.-, 'r-. •;.'■*■*■,

“BLUE mi”

i5wl a a •««.- • r. ■

; 'RttlHiM
P ;■ r -•*». .

. - ADVOKATAS
414 Broadwayy So. Soteoo.

Roojn 3»
[Gyveninio vietai 9B Centrui SL, 

k ' ■ > .• HihUor, Mato.
TeL H utam m ,

:| —y.r. V r • „- .... ;r.y»»

FMtSBmittYB

f. Kadnnfcl mano tartas sumnięjo tr 
Itlirbu tiktai A UkiMt į tavaite. pri- 
įventMs kramtytai J MaBtanl taw, te
lkiu tadu tuklu p*nta»tl Ve^lk naują 
[Vtayer,l‘lanų. kuris muu kainavo $750 

i fiu kabinetu tr 75 rollai* w$ $100. Duo- 
ilsiu gera* fiUyjm*itoram Smogui. $1 
f įkas* savaitę išmoksti. Rąžykite arta 
i tkmpkltea: 14® LRtte* Katant M. 
į t Katant, Maąa.t V-nP aukSto. S.O.

MN0>

MKTIU.
Dori* piano ir šteinai vteoįtat 

patelkus pamokau. Otru. profa’pa* 
atarti toteUte pas Wt te*r- 
tojo* IMI autiarlMo praiau uleltl 

I MM dtam MM » ryto Del » vąV po

JUOZAPAS n STORES
tosibno apyiinįeję, bambridge’uje- Šį rudenį riii- 

kimai į Mąjohis bus įdomiausi. Yra net devyni kan- 
ditatat Spalių 13 iš visų du, daugiausiai gavusieji 
balsų, bus nominuoti. Tikimasi, kad daugiausiai toj

Į dienoj balsuotojų pasirodys, .• \\ i \ *•>
Iš visų kandidatu įžpniaupisĮyra Juozapas 4^ 

Stokos. Jis baigia antrų terminų miesto tarnybos 
kaipo, Cmimdlior-nf-targe. 1927 m. jis gavo dau* 
giausla baisų^ O 1929 metais tas pats ‘kandidu* 

[ tas gavo per 19,000 balsų. Iš, to atrodo, kad J. M. 
Stokeų ir šį karta gaus daugiausia balsų i? bus pir-

? miausias- v -r (H ’ . • '■, 4 . < ;-
: įBonas Stokis yra gimęs ir augęs EastCambridge.
; Mokslų..pradinį ėjo.viešoje mokykloje. Aukštesnę įr 

aukštąjį mokyklų baigš Boston CoUegc Higli Sehdol 
[ ir Boston Collegc, Tėvų Jėzuitų vedamai. Mokėsi 
[ Suvienytų Valstijų Militare Akademijoj Kęst Poin- 
į te, N, Y. Per keletu metų darbavosi athlefiškuoae 
į rateliuose. Dabar jis turi Ragi Estate, ir Insurance 
1 biznį “Btįkf# Eimgap, Offisas CentraliSųuare 

name, 8-tos mbos. Jo patyrimas miesto reikaluose, 
pažinimas žmonių* jo mokslas ir prityrimas duodą

"■MMatoltaataia^ateSMaMiMUMMS 
r*fW lt *NL MtfbL.lL teWI» Oa dWW JC*t 

.SMlttrtM.

OUfTBISUS 
teMritottaaoju akto 
Brtaklritt akiaiM 
taaivM’ akta tekit* 

M1*' t MM Ir Mten>tek 
taktato ?; i Irtan •tanKauirto*

.ak-jL* >" 4r ua-taak^/ . -J^-u

PMI’SMNS 
’ SH6P 

<M w. Mdumar

Q0ss tekstas Mm 9 tfc IK 
1B0—S Ir.sfo (BH

UMaMMBM ytUtoM amdaa YJ- 
rUkaath'MlmlIik GmUtaMli* ntay- 

rwi iwww vi*Hi| pirwjwu 
iMtataMU P0F/L4S UKAf

Ito^k MM*
XW»

Offfcs W*» Vm

gtetevb

PMOTOORAPMAK

8. G, ST8IAS 
atktai*M«Jt rttelte 

aonroon moto btomo

pavalkrim

«*

mįūlm «Tūi,l>& a iftti *
T| ffcni liM prftmsmi lurajl nsrbl mm ts iki 25 metų

už ItalMUK tiktai** Nuo 25 iki 45 vi puaf 
Hta |teHw>nwtik«ntaI ii fttUTOVudfiO) kirk ktana, k«ip 

jMinui taip ir Hcntii, pilbikamina nu mva ortatotra.
ptanira Vyrama Mta. MoteriAta 55a<

Vite.. 3

CHASI. MM, M. D.
lunovoi otdhotM
Mb« Y«Mmi m ir M.

CMUKHKIVOi^ HJUMB*

Kutas tote* rtmr. Vista airiam

ItfT
lt lotai

■ amam
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RBARBtĮĮ VARGAI.
- Didžiajanw‘ Xvw Yorkc 

4ftdarbfamM gana didelis var- 
Jie netik kad valgyti 

jHnri, bot net pastoges, kur 
priglausti neturi, 

t ‘Dauguma jų Central Parko 
į pylimui išsikasę Urvus gy- 
į wnu Daug jų pašaliuose 

miesto iš išmestų, skrynių, 
senu automobilių, pa- 

į atdirbę, nelyginant lauki- 
4 niai paukščiai, gyvena, -mg* 
? ata ir laukia, tik vienas Die- 
► vulįs težino, tos brangios 
l ikmos, kada galva gaitfr

pijoae virš 60 jaunuolių hm- 1 
ko vidurine mokyklų*

—Lietuva* ffarbėit' konsu- 
lnx Italijoje Roesi šių savai* 
tę ntvažiuoja Amerikon*

—Lonr. ?wrn. J, Žileri- l 
riiiK ruošia nuMlžiagoH pa- j 
Ulinei parodai č’hicagtido. 
1932 m. Bus eksponantų iš I 
Lietuvon muaikos. , ]

Pieną mini šittn* 
dien New Turko ic Bmik- ’l 
lyno Vilniau# Vaduoti Sn- 1 
junga. Koncertas ir prakiil* j 
kalfm Grand Millera As ] 
>‘mhly 74KI vai. vakare/ j 
Kalbės Dr. B. Vencius, knn. ] 
N. Pakalnis, Dn SliŠiika ir |

loe vedėja kum H, Pakalnio 1
ir mokytojo pastangai, į » MlfllO Y KIMHIM

’mdkyklų ne tiekjj Imt RAUAtf ai itnvN) 
kiek buvo

*lų dar priimti

TUtaptamo; m<Xl 2-0701
niiitiiHŽii|iwiĮįiį>Į.iiiĮi|iiĮHiiiwiiniwi

į •kogih ir nors karią tinka-, 
į tbai pavalgyti Pasikaišius 
į «u tokiais liedarbiais gauni 
>. jopūdžm, kad tai nelaimin 
J t giausi žmones pasauly* Jų 
‘ elgimasis rojo, kad jie jau 
; tiek suvargę, tiek savo proto 

jtigns išeikvoję, kad, jau 
nebejaučiama nei bado, nei 
vaigo, kokis juos spaudžia 
be pasigailėjimo. .

: p.Pastaraisiais laikais New 
į <orke 38 gatves ir Hudson 

njįės, Penna geležinkelio, 
' joridnių. traukinių darže, 
; yra .susidarius, apie 100 W- 
, darbių “Šeima.** Jie čia iš 
£ tSbnkių sąšlavij, dėžių ir tt. 
?vAari **subudavoję’* sau “na- 
r jnms” kuriuose jie pofy’B 

Irimininkauja. Maisto .šiek 
*ifek_gauna nuo netoliese 
kiančio “marketo/* kur par- 
fdavėjai turi tiek Širdies, 

visgi kasdien dnodaj
* fiems Šiokio tokio maisto.
t <“Aš nemačiau lionktuko 
J jau dvi savaitės, ” kalbėjo 
r Vred Faymar, vienas iš dar* 
' to gyventojų, “čia jau gy- 
[: yenu daugiau mėnesio. Be- 
" iriau turėjau gerą '‘darbą, 

kaip virėjas, lx*ttas bltvo 
f jau senai.’* Jis yra Pasauli- 
\ * hio karo veteranas ir lau- 
į kias savo “lx>no?’ anot jo 

“pastatyti jį ant kojų.”
** Jauninusiu toje “šeimo- 

Je” nariu yra Jimmie 
į Chureh, 19Amotn jaunuolis.

J is?ako, kad jis negalėjęs 
J gauti jo gimtiniame mieste, 

Memphis, Tonn., darbo. Afa- 
' no motina, sako, dirba prie 
L_4rio£on<L_iTju_ždirlMi 24 doL 
t Vaavaitėje, bet turi maitinti 

’ 4 sesutes. Norėčiau grįžti at
gal, bet. neturiu pinigų, gi 
<<fmtais” policija nelei* 
džia. Jatt 4 šykius mane grą- 
fmo. Dabar nežinau ko Jau- 
Mu?*.

Tai tokie vargai, vergeliai 
bedarbių ,New Yorko dide* 
Mame mieste. *

šv. Jurgio par. chorai su ! 
Opetetr^ choru? Įžanga ne- 1 
mokama. Gedulingai pumai- d 
dos Karalienes Angelų Imž- 
nyčioje 9 vaL rytč.

—PamalilOA už Lietuvos ■ 
kareivius, šiandien GMition j 
Dienojo Bronklyno'Kaialio* I 
nes Angelu bažnvčmje 9 vai. I 
ryty kini. S^P. Remeika lai- ■ 
kys iškilmingas . gedulingaB ,1 
§v. mišias su asisfa už žiltų* I 
sius už Lietuvos Laisvę ka- * 
reivitts. Pamokslų sakj*s 
kun. J. Balkonas. Iškilmė
se dalyvauti yra užkviesti 
Lietuvon veteranai ir vai* 
džios atstovai. Muzikali* da
lis taipgi bils paįvairinta. 
Visi lietuviai prašomi daly
vauti t .

Fcrfer. VUniaufi
Vaduoti Sekcija.

C. UOMIYH, R. Y

ŽINUTES

ne t, 
į Išmokyk- 

kviečia- 
tt

BANtfflTAS
V DiV. -L—JnfAZ

MM* TrirffmM: Mldilgeu 2t-4273

VALANDOS: 
Nwo 0—12 D ryt#, 2—S rak. 

AftNMiCNRtfo
AM GBBMD BTBBBT 

(kAMpM UNkm Av»4 
BBOOKLYM, M. Y.
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dermė atsilankyti į šį liararų 
kuo akaitlingiansinL 
Woolworfh kompanija nie* 
ko brangaus neparduoda, 
kaip už dešimt oentij, o pa
žiūrėkime, kiek mili jonų do
lerių Jie yra surinkę ir ko
kius milžiniškus namus pa- 
aistafę. 8i parapija nenori 
milijonų, bet tik prašo savo w ■ -'a * ♦ e •parapijos nanij ir pritarėjų - 
M draugų pagalbos.
. Bazaro programa yra se
kanti: durys atsidaro 7:30 
vai. Vakare (sekmadieniais 
nuo 4:00 val.)< Įžanga šio
kiais vakarais — 15 cėnfų. 
šeštadienį ir sekmadienį —* 
25 centai. Bokiai bus kiek
vienų vakarą» griežiant ge
ram orkestrui lietuviškus ir 

. < . , ainerikohiškus Šokius; Laike
Bpdlių 1 d. Mineola ligo-| bazaro, svętgineje, bus gali- 

L ninėje, nriT# $imoliunytė,18Įma..'gauti gardžių užkandžių 
m. Jos tėvai gyvenal05 Van jr garimų.
Nostrand avė., Great Neck, Taigi visi i bazarąt Seni 
L L Laidotuvėms Tūpinasir jamri, didi Ir maži. Visi 
p, A. Valantiepus, pasilinksmins kiek norės ir 

----- ---------------- , parapijai pegelbos suteiks.

MŪRAS JAU HA.
Šeštadienį, spfdių 10 <U* 41-M* VYTAUTO 

Apreiškimo Pan. Šv. svetai
nėje, Ko. 5-th ir Hovėmeyer. ____
Btr^ arookrm, N. Y, prasi- ;>
ded» lidiittli. bw»ras. J»ttl Ketyirtadieni, spaliu 1 d. 
ilgas laikas, kaip klebonas! Lietuvos Vy?ių 41-ma 
kun. C. E. Paulonig bu parn-|iauĮ°_ kuopti fui f jo svarbu 
pi jos pagelba nenuilstamai 
dirba prirengimui šio di
džiulio bazaro.

MOKLili, N. Y, -

Apreiškimo parap. bažny
čia jau baigiama taisyti. Jau 
prnnaĮdos laikomos bažny- 

[‘Čioje. Svetainėje parapija 
įrengiami? prie bazaro,/kuriB 
[ Įvykti apriių 10 iki 19 die

nos, kiekvienų vakar#

SmiŽinojome, kad p. B. 
Į I^lxniien? pirko kartu «|t 

Urboniene restauracijų prie 
kampo Hope ir Boębling 
Str. p. K. Labėnas, žinomas 
Brooklyne lietuvių tarpe 
veikėjas bus prižiūrėtoju;

gV Vieaybta pirmininko. Jo klebonąvtmfli notų nkaktvvtau

Klekonui Pagerbti 
Vakarienė

< ’• ’ t

Ateinantį sekmadienį spa
liu ii (L, Šv. Jurgio parapi- 
jonai rengia gerb. kleb. kun. 
X. Pakalniui 5-khi metų su
kaktuvėms paminėti, vaka
rienę, kuri įvyks parapi jos 
svetainėj 8yaL vakare. Ti- 
kietų kaina įx> $1.50 asme
niui. Tikintų galima Įsigyti 
pas rengimo komisiją, ne 
vėliau, kaip ligi ateinančio 
Šriltadiėnio, spaliu 10 d.

Penkių metų laikotarpy 
gerb, klebonas savo darbštu
mu daug" Įgijo simpatijos 
parapijonų tarpe, tad reikia 
tikėtis, kad gražus būrvs ptv 
rapijonų sueis jį tinkamai 
pagerbti. ’ "

W*»: STAGKJ MIS

M. t. PETRU*
(MtMCK) 

tnmma ranmarra

mAA*- d A

_ TALANDOHt *
SSUlit P** ** • n>-

UkMMltanK,
wl
J»Ū-

- KLA1«AUJ|

CUNTON PARKAS 
piknUcMimr. MIUum, kowert*m«, 

taklAMu te vljK»klem« paKllinkmlal- 
mum* 'MMrfiuttift virta Bntok.

Jau telkiis u^ate** 
kytt Meronul.

: ktaap.. Miwų«tk ir Betų Ava
JOBAM KLAtičrfi, Jkv, 

MaųRth, M. Y. -
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MK3EBS>MaaaB0XK*

vnunosmvE
VMĮM; ĮJflOM

Vienintėlfi katalikų spanrtuvi 
irfa.utava.M-ltakMA

Partfaoda maldaknyfM, taianChis, 
ItaipmriiMt, MeJaJiktlM krytlM, 
rtoyytaa Ir K čia galim gairti p 
valraM* tarinio Mtw»no knyvi te 
gnitq atriroria — gn Hetavitkala 
piratais.

«1

t

—§hkL Jttožaa Vuifeeyi- 
čwts, M T. C. newarkietU

' apatių 9 d> vyksta ^Uorna^ 
? huvu Italijon studijuoti,
; —Viftauto f
i komitetas šių savaitę irnsv- 
j džinvo. Kum P. Karaliui iš- 
" vožiavus, jo vieton išrinktas 
C kun. J. Kinta. Susjrinkiifma
* įvyko sjMdiit 7 d# vakare pas
* kun. H. P, Benadkų.

widarlw daugelis
* lietu vii) Įstojoz arim tęsia 

High Rctoml. mokslų. Vien
z tik Karaliūtės Angelų iktra

Pereitų sekmadienį kun. 
Pakalnis surišo moterystes 
ryšiu p* J* Mikulskį ir p-lo 
Miglaitę. Laiko šliulm p. B. 
Bmndsienč pagiedojo Avo 
Maria. Jatmnvedj’s yra įžy* 
miae darbuotojos p. Mikuls- 
ktonrs sūnus. *

Linkėtina jaunavodžiamn 
laimingo gyvenimo*1 1?.

VISI BENDMIUŽ YIURŲ
i Ar febesijauti esųs lietu
viu ? Gerai žinai, kiek vargo 
mūsų taiita po ruao jatagu. 
Atmeni, kad per visos tautos 
nenuilstamas kovas už savo 
teises, Lietuva galutinai iš
kovojo sau nepriklausomybe 
vasario 16,1918. .

Tiktai subūrę savo jėgas 
ir bendrai kovodami, tegale* 
sime baigtį pilną nepri
klausomybės; kovų.»Iškeiki
me savo protesto balsą pa
sauliui. kad kur tik yra lie
tuvis* jis smerkia skriaudų, 
kurią Lenkija padare 1920 
ui. spalių 9 d. v
* Dalyvauldniė mūsų * apy
linkės protesto mitinge, ku* 
ris įvyksta penktadienio va
karą, 7:30 valanda, spaliu 9. 
pačioje tAutos gedulo dieno
je, Grand Assembtv Hali, 
318 Grand Bta Brooklyn, 
N, Y, TŽanga nemokama. 
Kalbės iŠ lietuvių kun. Nor
bertą* Pakabti* dr Dr. Bla- 
dae K» Venciai Dainuos 
trys lietuvių chorai ir vie
nas ukrainiečiu, Bų^ priimi 
tos protesto r 
Dirbkime ir ko1 
tautos teises* Padekime Lie
tuvai ir vilniečiams kovoti 
prieš lenkų smurtą.

NmYnrko Vilniui Va- 
dilyti Komitetas. .

■. J. Antanavičiuj
» SekretoriiMt

UETBflįl ULBOS 
MOKYKLA,

KUOPA JUM.

*Vyt»rto” epuMuvi priima “D*r- 
blnlutaU” tkribinra*. iprem»eratee 
ir jmrtjooda atskiru* “Durtrfftiūtar 
SHMMritt.
jUAfore eetaMfceto, ItoftrirMteNta 
4r MMiatto wtaihtO 4*4 > 4

PRANEŠIMAS.
Sekmadieny, spalių U d, 

“V. Jčznus d-jos 3-čio sky
riaus dvi tam tikry klinčių 
susirinkimas” neįvyks, bet 
Įvyks kitų Bekniadienj^prtlįn 
IR d. tuoj im» sumos. PraŠu- 
nia skaitlingai atsilankyti. ,

o B. Brandrieme

rugsėjo 2fi % atsidarė ftv. 
Jurgio lietuvių kalbos ir is
torijos mokykla, hu jaunųjų 
ir suangusiųtekyriais. Šiais 
metais nmkykloje yra įvesta 
nauja tvaiką, kiekvienas 
skyrius bus mokomas atski
rai. • ’ ; ‘ •

Pirmas skyrius turės pa
mokas pirmadieniais nuo 
5:0G iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais nuo 9:00 iki 
10:^0 vaL ijtoį antras sky
rius — pirAdieniais nuo 
6 :30 iki 8:0o vai. vak. ir Šeš
tadieniais «auo 10:30 iki 
12 *00 vai. dtenų; trečias sky
rius — ketwfadieniais nuo 
5:00 iki 6 ^30 vat vak. ir šeš
tadieniais n$p 12100 iki 1:30 
vai po pietųr

Suaugusieji turės savo pa
mokas pi^nadieninis nuo 
8:00 iki lOdBG vai* vak.

Neatsižvelgiant į mokyk-

Remkime katarą.
Nors jau barant* Įr prasi

deda, bet parapijonai, kurie 
dar nėra nieko davę šiam 
bazarui, gali dar ir dabar tai 
padarytis

Kt>» į Batarą.
Kadangi šio bazaro pelnas 

yra skiriamas* bažnyčios iš- 
taisymo išlaidų padengimui, 
tai visų parapijom^ ir yra 
priedermė temti šįbazarą 
kaip kas išgali. Ypač Žino
dami, kaip blogi yra šie lai
kai, ir kaip daug žmonių ne
dirba, yra mūsų visų prie-

miririnkimų, kur buvo ap
tarta daug svarbių einamų
jų reikalų. *

Tarpe kito ko, buvo nu 
tarta pasiųsti į centrų 50 do-( 
lerių skolų likvidavimui. 
Taipogi, nutarta padaryti 
parengimų irgi centro’.nau
dai, kas palikta rengimų ko 
misijai. Parengimų komisi
ja pranešė, kad yra dedama 
pastangos, siitvaikyti paren
gimų kalendorių visiems 
metams. A, X 3L.

N, Y, IR H. J. VYSIĄS

ginčijos, 
kime už

NAUJA SALE

H<< Mele OMtaraMoi* Tekenta fta 
Hm Itnw Ir wwr r* 
kaltai MtedfUo ihtye* 

kad w<k*
hte—taicJHe—
•‘VYTAUTO” „ACTTUV* 
RM Onai M., Bmltya, M.T.

Tuteftmuoklte: STjEfeg

J

Tri. N«vtown 44M

LatanlnriM OmkocHs Ir 
SMMMUOtojM

Apdnmda VImM AMm*
NetaryCnbUe '

M-41—T2wlKt, (4 Lexla<to» Ava)’
Arti Onrnd SL

MA8PETTT. L. t, N. X

S'

matuo ww yoto 
APYUHttS UETU-

VMMS •
ftinnmi prunciainc, kad Jmffe 

TiuuMOtih yra jgaKotM rinkti 
•^Darbininkui*’ prcmtmemtM ir 
skolbimiut Jis patatninja ro 
Notary Publk vžUfidymn Ir pa
gelbsti Murt pfolm Jjletnvon. 
Kreipkitepas:

JITBGMI YtlMASMų
«M Onurf M. «rt» 1M < tt M.

BwaRdįB*t W' Y

Sekmadieni, rugsėjo 27 d. 
K, Y. ir K. J. Vyčių apderk 
ties valdyba turėjo svarbų 
susirinkimų,| kur buvo pa
skiria diena apskrities suva
žiavimui.

Suvažiavimas įvyks sek
madienį, spalių 25 d. 2:30 
vaL po pietų, Bv. Onos para
pijos svetainėje, Grand St. 
ir Maning Avė., Jeracv 
City, K, L

Taipogi buvo nutaria iš
daryti per suvažiavimų įne- 
šimą<kad apskritis surengtų 
didelį parengimų Centro’ 
naudai. * I

Husirinkimas įmigtas mi 
iiftilda. A. J. M.

Tri. fttaa»-4Ha JtaUryPaMM

M. P. MIUS K.-
• IKLIAUSKAl v

Gkabarfm ir BateaaMtalaJai
K, toMk^a, S. X

<Wjyj*rie it a Aiw*Mfci«H* pu* balmamcotojas 
ttl HfiMUI Amntn •

JWMrWKbW®^- ■ M* • >

T< MMK >-em MMmt

JBSffN LEVANDA

arMth is d. A|wH*kiiiwt pan nnėmi 
ftl MetajMi Hm knnreete*.

TA (lrwnjoint S—R3K

WH6ARSIVA
GBABOBIUR

»BA»oaiua
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