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)menę Į Mandžiurijos Pasienį/

Beriam, spalią 29 d.
Lapkričio 16 d. Kew Tor-c*
ko gatvėse pasirodys 15}0tp Vokiečių spauda plačiai
e--- r
’ praneša, kad Vaiguvoje vyk
t
4’ •
darbininką armija, buvusio
sta didelė byla, kurioje kaii •
gubernatoriaus Alfred K
‘ tinami 11 žymią vyrą, bfik
Smith vadovaujama. Viii
‘ tai norėjusieji nuversti Pil
šie darbiūhtkai per 10 dieną
r 4 j
sudskio diktatūrą.
aplankys kiekvieną namą,
J
' Praėjusiais metais Lenki
I
surašydami pasižadėjimus
joje įvyko rinkimai. Pilsud
bedarbiams Šelpti fondui.
Tokio, Jtponija, spalių 29.
skio diktatūros agentai su
• ¥*
. Bedarbių fondui trys ban
—Prie Šiaurines Mandžuriėmė jiems priešingą parti
t.
kai paaukojo
100,000 do
jos
Sovietu Rusija apstato
ją vadus ir apkaltino rengi
lerių.
.o
.
savo bolševikišką kariuome
me perversmo. Suimtieji bu
nę;
.Japonijos vyriausybe pa
T“KOMTAMUO* UMIJA’* PBI- vo patalpinti į Lietuvoj
siuntė
Sovietą Rusijos ko New York, spalią 29 d.'-*
*Mt MUKAKOTA* ALGA*. ,- prastos (Brest-Litovsk) ka
misarams protesto raštą. Sugrįžęs iŠ Bostono, kurpi
lėjimą, kur jie buvo žiauriai
Bet bolševikai aiškinasi, kad tynią rengėjas •Tohnrton^
York, Western U- kankinami. Dabar jiems pa
Jie kariuomenės nesiunčia. reiškė, kad ji# tarėsi i*
nkm kampanija savo darbi skirtas teismai
♦
Visiems gerai supranta Jaek »Slmrkoy dėl ’bipkrt,
ninkams, kurią skaičius sie Tarp kaltinamąją yra bu*
mas bolševiką apetitas. Į kumštynią. Sliarkey gti®
kia 50,000, nukapojo algas. vęs Lenkijos premjeras WiKiniją jau senai yra pasiąs- pasiūlymą kumščiuoHs «
10 nuoš. Darbininkai yra su tos, kuris teisme pasakė
ta gaujos komunistą agita JackDempsoy ir Sharfe^
siorganizavę į taip vadina griežtą kailio prieš Pilsuds ■■■■KKiJl h L.. J
tury
’
E^je,
Gcnevoj.
2
—
Nan>«
pal
oFovnMTąi
1.—Kenkkhi Ywhixawa, Japonijoj
torių, kurie tamsuolius ki mielu noru sutikęs kurni
mą ^kompanijos imiją,,? kio diktatūrą.
da
dknonus
piežitis
oficialiai
atklarė.,
3.
—
eitis
Vatikano
Miesto,
vyriansylifis
Rotame,
kt»rj
niečius piudo ir rengia vidu Čiuotis su Dempsey, ka
kuri nukapotus algas priėmė Teismui vykstant, Lenki
Now
Norko
valstijos
gub.
®to<wvrit
kai*
Coloi
NationsI pami nklo pašventinime Torktown, Va., jines skerdynes.
tik jam biiį pasakyta. Ku
be protesto.
,
joj laikraščiai labai suvarląir dalyvavo trj’likoa origkatlią vataijonbetu
Bolševikai išsiilgę laukia štynės turėtą įvy|rti kitąI
Žyti. Įvesta grWiaiisia een
japoną ir kiniečią karrx nes Ją birželio mėnetį. Tiri
* Tai W^ertid!rtrj!w^^
namują pssįkytą kalbą.
ti su Schmding dėl pi
ga pasiplėšti.
Daromi, Okla. — Tūlas liMOODANMirantv mnmi
čempionato. Paskutinėmis
Žiniomis
su

Kelley už apiplėšimą kelyje
DAMO,
sirėmime tarp japoną ir ki
ir atėmimą 10 eentą nuteis
JėL
konservatoriai
paiioKITKĄ*
WT*AU*KAS
CTOKniečių
"kariuomenių užmušta insijoj 3wtw»,«re atw»
■
Detroite,
Mięh,
Siame
Londono^ spalių 29 d. —
ta* sėdėti 10 metą kalėjime.
HOLMO KAAALBKOJ OP1AOJ
rėš,
jie
galės
vieni
labai
len

mieste yra apie 145.000 dar Anglijoje įvykusiu rinkimą
180 kiniečių. Visame rajone
TOJU,
bininkų be darbo. Dauguma į parlamentą daviniai jau ži gvai sudaryti vyriausylię ir MokMnia*. - Lietuvos yra didžiulis pavojus tikram
Londone.
ParicUtinidM
DOKŲ minus PA*IBAIG*.
flarinninką ir ją šeimos ba nomi. Buvusiame parlamen vieni valdyti. Vyriausybei operos dainininkas Kipras karui.
gyventoją suraŠinėjilbo dftl
GalvestoH^ Texas.— šio dauja. Kas bus toliau, tai tik to didžiausia partija Dar- sudaryti jiems reikėtų tik Petrauskas spaliųJL d. gastviniai#, Indijoj yra 350,J$l
mis dienomis pasibaigė doką Dievulis težino. Bet darbi biečiai. kurie save vadina so 308 atstovą, o jie turi 470.* itijiavo Stokholmo karališ SMIIGO AUDRA SUTRUKD* 678 gyventojai* iš kuffef
miMIlKIltA.
darbininką streikas, kuris įlinkai negirdėjo, kad nors cialistais, visiškai pralaimė Anglijos rinkimais buvo koj opęrpj. jfcr dainavo
238,330,912 indą ir *77,7^1
^Toscos
”
Kavaradosi
parti

susidomėjusio*
visos
valsty

(Jlitįjėnnf, Wjfo.—Pirma 928 musulmonai. Likęs gy4
tęsėsi nuo spalią 1 d. Strei \uenas darbdavys, uždaręs jo rinkimus. Jie turėjo 280
kavo4000 darbininką. Dar dirbtuves, badautą. Tie ne atstovą, bet dabar beturės bes, nes nuo šią rinkimą pri ją. Visa švedų spauda kuo dieny, spalią 26 d. čia kilo ventoją skaičius priklim*®
klausys Anglijos vidaus ir palankiausiai atsUiepia apie sniego audra ir pridarė
bininkai ir darbdaviai pasi tik nelmdauja, liet ne neuž tik 52 atstovus.
kitokioms religijoms. • / J
daug žalos: nutraukė elekt
rašė kompromisiinę sutartį. jaučia badauianein daria* T rinkimus bendru obalsiu užsienių politika per 4 me Lietuvos dainininką.
ros ir teleplioną violas ir su 1934 metais Oberamerg*
nmką. Dėlk'o ? Del to, kad ėjo konservatoriai, tautiniai tus.
sumutino saužudts*
trukdė visokį susisiekimą.
pas
juos
nėra
krikščioniškos
Kun. F. »T. Huber, Penn(Bavarijoj) Švęs 300 nįt
liberalai ir tautiniai darinė Rinkimai dar ir tuo įdo
sylvanijos valst. kalėjimo meilės; Darbininkai turėtą čiai. Šios trys politinės gru mus, kad į parlamentą nejubiliejų Kristaus Katėję
MM tYMUB AAIDIKA*.
kapeliono pranešimu, to ka daugiau dirbti, kad nagerin- pes sudarė, paskutine vy Įwteko nė vienas komunis VorUuva, spalią 22. — Įsiįaidinimo.
■
fgalėjus
Lenkijoje
saužudystas,
nors
komunistai
ir
1
.Vėw* ‘ZTaren. Cmm.—Spa
lėjimo kaliniai ’ surinko ti savo būklę. Tą tik atsiek- riausybę, vadinamą tautine,
$130.60 pašalpai sudegusiai sime persiėmę krikščioniška kuriai vadovavo buvęs dar* smarkią agitacijg varė. IšItems, Lenkijos žymfts vals liu 26 <1 vėlai vakaro pasi 
vargingą Seselių seneliams dvasia ir gerai susiorgani* biečią vadas MacDonald. 21 milijono balsavusią ko tybes vymi laimi m^Hpino mirė futbolo tvmo “ Anny”
prieglaudai atstatyti.
zavę.
7?«p. Darija partija savo steigėją munistai sužvejojo vos tik> šiuo klausimu ir nutarė stei žaidikas studentas Ridiard
5 gti biurą kovai prieš sauŽu* i Brinslov Slioridan.
ir ilgametį vadą už sudary 74 tilkstančius balsų. Tai yru■Įdystes.
Spaliu 24 d. jis Žaidė
mą valdžios drauge su bur didžiausi* smūgis kruvina
jam komunizmui, lietykojaiiprieš Tale univensitrto tr
žuazinėmis grupėmis išmetė
VAGI* PAADAV* DAIKTU*
čiam visose valstybėse* pa
iną, ir sunkiai susižeidė kak
visai iš partijos.
mvimkomoib.
grobti darbininkus į savo
lą; ima ko ir ’narimirė.
Bet MaeDonatd vis tiek kruvinas rankas.
TM/oh, —r Kada savinin
Spaliu 27 d. Kotm Damc
išstatė savo kandidatūrą to
ko nebuvo namuose vagis universiteto koplyčioje at, Darijiečią .partijos nauja
je apylinkėje, kuri visuomet
įsilaužė ir sudaręs gudriai laikyto* gėdulingo* mišios
jį išrinkdavo. ♦Tam teko ko- sis vadas' Arthur Hendetsom skelbimus padavė laikrnš- tlg ritomės vėlę.
voti prieš dt! kandidate -4
P'!' činms, kad visus daiktus ne
darbietį ir taanun
Ir Jis «'™,nk!w;. Arinai pralą>
sančio savininko parduos VADOVĄ* II, D TADŲ
laitnėjo beveik 6000 batoj
n^ ®18*
AUKftTUMO.
'Varžytinėmis.
Paskelbtą die
- ■ *
•
ruikrMR
rinkate ii TMnatnmvm-.
jiarlamentą.
ną rimirinkn daug Žmonių ir Memn, Penu*.
Siah
visus daiktus greit nupirko Klum, 18 metą amžiaus, 12
šiame imlamente
.v iftin
KOMKAMUA ĮMM • nesuprasdami, kad juos par*
jos
taip fltirstmF*
skirstosi: kotiftervakonserva
.
.
pėdą aukštumo, važiuoja j
įdavinėjo vngj’d įsilaužę tEurop* gydyti* skausmą,
toriai — 470 atetewą, tauti
niai liberalai •*- 6d, tautiniai Loa ĄHgtlcif, Galif, -^svetimus namus. Suprato tik; kuriuos turi kojna\
i!.
darhiečiai —13, tepriklau Hmithem Califomia KdiaonĮ-tada, kada vagys wWo pa ‘į, jis be pagalbon kitą vniksomieji—2. šios partijos te* konąmnija įvedė 5 dienųHikdami*neužrakintns duris.|šeioti negali'. Jo rauko* yra
Admo C*i
mia dabartinę vyriausybę ir darbo savaitę. SutruinpimisĮPolieija sužinojus telegrafa’’tokios ilgos, kad jis vargiai
turi iš viso 551 atstov. Vy: darbo savaitę atsirado 500.vn savininkui.
, Įgali jomis valgyti. Jo aky* JfrMVf* AV*r Forim 1
riausyboi priešingos parti darinninką dariau kuriuos)
-----------'
(yra laimi mažos ir jis atrodo ftffcenirttortit* ir
jos : darbiečia i — 52 ir kitaip koįuĮMmija būtą pa-Į Pre& Smetona patvirtino į laimi seną žmogų. Jis negn- dmtOita'YM J pr*
Lloyd (leorge su liberalais leidilik Kompanija įvesdamn! Lietuvos garlivs konsulu Au-Ui dirbti. Jis gyvena iš imja- virtą. Jis sMIa ri
Čia Į»rodo Irk maakuctB* sUittu, kurk* bnvo nufoto<r»ifuotos —4. Taigi mi vyriausybe, ne 5 dieną savaitę algą nepakč-1 strijoje p. Feliksą Kraus, imą kurias ji* gauna iš aL
Y<*rk&
lč,
bet
dar
numušė
9
nuoš,
|
fabrikantų
ir
karininką.
*
J
ėjusią
jį
pamatyti.
Pranettijon kariuomenfer mankrraoHo, Navey.
sutinkančių hus 56 atstovai.
mik
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Japonai Užmuš? 180 Kiniečių
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Darbininko” Katalogas

čių Mtorititoui tHMmiu^
sidagti ir taip pat redegti pil
tuum Ičje daryti uivo narių suai- tTomi SUlinsko tvariai ir
rirtdto daritoimt vtau tenbuvariu
ri ukimus.
Xo«wc#. — **Idetūkion Nors Meškuičių vaUČ. ralč pašaru bei ūkio įrankiai*
viriHtte
—------- 4Wf^W
taidrovB nutarti statyti d> dar prieš didįjį karų kun,
Dr. /Vb** Pietaris Misi.
įjuto
tabako fabrikų. Jame (taudčšiaus rflpeečiu ii ru * >auq*h
Isterija sp/teto
itot ttS* .
na apdirbama* Lietuvoje sų valdžios parapijinei mo
—jtt*.
lamas tabakas. Nauja- kyklai išgauta, tačiau šian Foru metų atgal sulaiky
AO*
Lįb fabrikas bus Mariampo dien jąją katalikai kultftri* tas Vokietijoje riaptai gink*
to
Dr. A. VIMNk.
iiiam* tikštam* pasinaudoti luotas l’fečkaU^ lr jo teturi
FWb apskrityje. ’
M,
draugai
buvo
nuboto.
t>anegali. Tai lindija Meškai*
HAHAH YHA KtLYJS
r* ManJA w a*i*mTtm
Zių valsčiau* valdyba* raštas harPHHtoo draugai atli
atgytąjį gamta: Žaart, vra«
r
*
T.nrcją
kę bausmę po 2 metu ksl?ji
klebonui iš š. m, Nn
j
Žadama vesti naujų gde’ kuriuo neigiami atsakoma mo tapo paleisti. Jiems įsa
■.Įttmy A, jtfihtihH
Mte»
»ATaiASI-BATOIA8I—PASIBAIGtf ym
r iinkelio liniją tarp Šiaulių j prašymų leisti kat orgaui- kyta išvykti iš Vokietijos.
® dabar padėtis Cdifomijus Sulčių Vynuogių
Lfr Biržų, kuri tikrai pagė- wijų studrinkimua kviesti Paleistieji išvyko į Čekoslo
Gvuaitii
. .„. ,
, i**!
vakiją. Pk^kaiČiui dar lieka
derliaus. Likusioji dalis nedidelio derliau* dabar
f1 rihtų mudriekinui šimirR $*- va W. v-bos ralčje.
Stoja atotgrmri Ksyga—
Kodfl gi katalikams t tai Kedčti npie vienus metus.
yra kelyje i marketą. Tai ypač yra tikru su juo
k tų Lietuvoje, Planai jau be*
pytai* 15*. (Mb H): 8a todkato—7R.
komas nevienoda* marias?
domiomis gličių uogtj HlŠimis.
į ar ve» geležinkelį nuo PaApsirūpinkite dabar su Califomijo* Sulčių VyBta Kuri. P. Saurugaitia ,., . .... „„Me
Vato toto — ttt pk
r toojaus į Šiaulius ar tie* |
nuogčmki ir jas sutrinkite pirm negu bus per vtilu.
raitote
. ........
.„ / Mte.
hšog į Radviliškį
Anykščiai. •** Šiemet A
taa.'— Vert* Kua. P. tora
Šiemet jos galite tikčfis puikiausto Tūšieu minkw,
Mitb ___ „. <t
:, ąl: ...... !
ąpAijy uWH DžBKA
nykščiuose pastatyta Kara
kadangi uogu* turi mvg daugiau cukraus, kiek neVUMU/K .
\
f PAiVALY ITATO DAUG
M Kuo. J. F. Jtožte (K>
zijos vyno dirbtuves rūmai,
turfjo per daugelį metų.
Htttate Kragrara. ParaH
ptltoa)
... ■. - -to
*
MAW toW,
parapijos arte* valsčiaus aa
Vilniui.— Viliitaus tottJNHttMCu^ VMOViUlg *UM|M
Vynuogių sunka suvartojimui savo namuose yra
[ ' Pasvalys.
Čia baigiama vi valdybes tutinai.
Ortota Vtrkato Sudari Ir
vtai gedulingai paminėjo ' legaUL
■ . •
,■■■■/..'?ą>|
| to
kritato į Psišlaido Kun, J. Konetvtehia^AO*
r'statyti dideli 2-jų aukštų
MatyW savo pąrdavtijų fuojans. Šiandien kjekKAIP ĮIMA GBIJttIMKKLIO.
ryMų
h
atfri
Mtktfojautt
ir
į mūro geležinkelio stotis, kuxuves. šv. MikalojausMe , viename markele yra geto rūšies Sulčių Vynuo
Gltpiron Ivtovų.o I*|uld*
mmi
LtMiuaUt. gv. Ka& D-jea Irt'
r ri bus viena didžiausių ir
čioj buvo atlaikytos pamaj.
gių
už
toto
kainas.
•.
Magas*
Betolkteth
-------d|ny*>
Kaune ,,.v „
,.,7,., ., t.. 10*
į puikiausių stočių visame! ^rie Teisių^—Kretingon dosuž žuvusiu* Vilnių#Hmilri*—<*t* T-*flr*4* Parai*
Aito—lETvtoSrRZ r ' A. toaritfaa
į Kaulių — Biržų ruože. Taip geležinkelio Hni joa tiesimo nant Lietuvos. kariuĄ
. iž u it h S ufc »i
t*
vmrr cMnyoAR
IM tafo jdoMte anrilkiai to >
[ pat Šiemet pagUyta didele dirba 700-800 darbininkų. Lenkai sukaktuvea. taip
Imtai (tatarteto. lHride
Uoto p«r jvaifto krito. •’ Tito’Alfom* Mari* C. P^JI*.
'
Jau pastatyti visi mažesnie pat minėjo. Vyskupas Banr kjų aukštų tf&to klebonija,
toto Juto Vato Verttto,
Kteigbc* Mokyme MMort
J. M$keokĮ;-«_
r Oefežies prekybos sav. p. ji tiltai. Dabar statomas 100 dunkis atlaikė pamaldas už
ka. Sutatei K. J. fikruodya—*0*
[ Kripritis prie rinkos parid- motrij ilgumo tiltaę per Sa žuvusius lenkų kareivius
k it 3-jų aukštų didelius mūro lantą/ Jau nutiesta linija Lietuvos sostinę pagrobiant
aa*,,^..*.,.^,.,..
P'*»amu& Pasvalyje statyba nuo Telšių iki naujos sto Pamaldose dalyvavo ir pat* a
M*.
Ifiteą Bttafa
Karieuos. Šita linija
r neatsilieka nuo kitų miestm ties
«y* Pukta
to.
gen, Želigovskis, Paskui. Ra
r ttilemri čiuMatig įvairių naur jau Vaikščioja prekiniai »sų kapuose; buvo padtita vai
*feritote •■
—Vilriitiįe spalių 15 d;
r”jų trobesių pastatyta. ■ ; > traukiniai, gabendami statyk nikų.
y..
-V
.
ttoiulato-------------------u-JMta
atidaryta Užminti, Irioje
bos medžiųgn. Manoma, kad
Ivriktefo. Verti B. BatoakMli*
F-< '
:------ b •’
*AT.niTwrai
I mr.tVilAūttlSATKŲI- visa geležiiikelio . lipija ,bųs
bus
apeciriiai
gydomi
tik
vti*
• z’ M vnMTatia KKtem.''
TtĮKAW«AW4
baigta ateinančių metų ružio ligutoRl ligomai.
"m ĮSSKltojĮj —
QAm ratam *&WfrriM*
—Vilnaus Įietuvakšių siįteika, ...
, ,
tieČių sąjunga tun 200 na
kušių
’ | gaSMite. Saito Mota* Gtk »
rių. Turi savo Hutovų dttte- HltfttastfMMlNO
to
’ nitui
lį namų ir skalbyklų.
VYNVOaĮŲ IŠTEKLIŲ
VtmeM* WrtaA Kata-Vasaros darbams beri
k pedieija, prof. tvmMttisko; j kilometrai mto Klaipč’ to: *aJS^- kmmml įtoi* ai I Vritto..
.,...,—»a.
alk Vfeao taitamo jaokal So*
į
Atogiti
rauto*
Verta
į, vadovaujama, atsiuntė uiu-’dos į Kretingos pusę, ties baigiant, Vilniaus mieste Apie catia w« tatvirtaMs lie
M Jenkilko to. X A....,..10t,
i, • yemtetui jaunų, gyva 3Ą Krantine, statoma nauja jaučiamas kas kartę vis di timą per gerto* 48 valandas*
Mto ttriJtote -* Britort
MtoteyRja—keturių vato
tortas} C*ttf»niijej ir Napa
L inetr. ilgio smauglį, ,seno|n>odeTniška prekių -vagonų dėjantis nedarbas. Mieste rKlony
prakUtoi aĖtaaikins M*
aų drtiM. Para** kto, Pr; M.
L* Mnaugm G meta ilgio oda h Į fetotis. Šiais metais bus pa* šiuo metu yra užregistruotų gtaUį nokti Mkmį vyut»ogią*dėrfnw*. Kalni----------------------- 1
taiauly T.4tvAT
lię, ypač juodąja W toa, kąMtoto toirW. — Utode
L kitokio* brangios ir! retos■< baigti pagrindiniai šitos sto* 3850 bedariau,
INibtoto
aktą
rtat yra taip popuHarts tarp »vcJ. totoiėiai M B-Vg K»«- ..
b faunai pažinti medžiagos, {ties statymo darbai — supil- i —Špilių 6 d. nežinomi thntauSią.
koatoij*; paraH S, Tarty*
VitottaS* vynuOgSa,
-—
(tas tam tikras kalnelis, įtvir* piktadariai apvogė Šv. Jo* karia* pirkėjai rytnoae, karte dar
Mgrių ūndbnuMA 3-ji v«to
djoa,. Moniolgai ir Dialogai
• KATAimim MllJnDtlA įminti bėgiai ir ta Kitais me- kubo bažnyčios kleboniją. aSra vynuog&ate aprirupine, dar
galt <a«ti yra Uk toa, kurio* jau
oųkoaadijs. Perto Svirijų
toaM
Jaoaaa
Y.
Kovai
—
-SOa.
į
SUKBINKTI.
; tais4arbai bus pabaigti ir Pavogtu kum Boriino pinigų tapo atvežto* j marketą ir galiam
tonkss ......^,r^...,t..', ;r „',^.,1
toto VtoMi — Var- 4
x
«
nm
iff
>
d
***
x*t
300
zlotų
ir
kiti
daiktai.
gauti
vtetoe
yartoae.
Kaino*
k*
| ; Meškuičiai.—4?rie geriau-* stotis pradės veikti.
rioa bšvo žmtato* kokią nebu
| rių norų dažnai K. V C. įr.
——
ą. Parefe* Sririją Juotukiui „Utį
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Tik Vienas Doleris!

kę rtllvl, etlpreentm oemm ir mito
nte ir fMiteriiM alMto wv*flutt<. M-'
tln«l jpMktte Nur*Tim«. 3te yra >tr(favli^jahais apH*kininM, Jtffts
kinlnkn* neturi jo. jMpriiAjrfclle n «**
imkyti <Ul jttg » mvo tumlMnR

joj nt»tattate< Itettia lijo vh< sa
rsite ir vteto rado, to jsod’ąjų
uogą tegabentoa jakaųptoi*
Per paskutinė keltai dienas tik
po 500 vagonų * , ■ - "/
/

tt«UTK •** >* A n

LLOTD

lfH«; to r. V.
___ Mk
Prof. V. Jurgto ________ 30* .Mririj* art* atosato
. taaogoa ir Ormta. Para- * kiskh* —* 4 aktą tona.
Vari* Joms Tarvydas,.^,..1to
ta kun. P. Bu
tota IA
Kratote*

Stdrffrto — 4 aktai tobl
r. frroto i jh...
tot
■ ' KaariEte tabltegra^-*Karaediįa 1-me akta Patai* toekteto

HJVOS ALBUMAS ||
‘ ta* pėatapią gkhDso

Tik už I1.OO.

...guo

Kiekvienas puslapis labai
gražiu paveiksiu papuošto
Kiekvienas Fetava privalėtų
įsigyti šių knygą, * Albumo
patalpinta atvaizdai visų Žy
mesnių žmonių dirbusių Lie
tuvos ncpriklnusoniybei at
gauti. do kuinu buvo $4.00.
Dabar gausi tik už dolerį.«
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>UlrJU4fa

ulHrbinmko’, adminiBtracija, nortidama praplauni!
|turimM knyga*, skelbia didelį nupiginimą—parriduod*
knjgrauž jrnog fc«mo*. Kai atrių* I5.0G, to to* togų
už $10.00 verto. Pmigai tari bflti priaiuaBiami bu uto*
kymu. Nurašykite, kokių knygų norite.
Su utakytnaii prašom* mrivčluoti, nes parduodamųjų
knygų skaįtita aprubeliuuto
' Nmtolrttite—viaoą knygo*
nupigintos, to Ml
užsakymu tari bfiti pristota bent $5.00.

KrikalaukM
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Pilims Vanago Užgrobtoje
Lietuvoje

j

TAUTOS SMETONELE
(Jfatfšhl puria)

Nuo Vilniaus apie 17 kilo
metrų į Ješunų pusę, buvusį
Mariampolio dvarą nupirko
ir apsigyveno Valkjninkų
drukeliai. Tai vienatinis
kampelis lietuviškai kalban-

mą* čion sustabdė mus ne
paprastas reginys, kuriuo
nusistebėti mea praleidom
apie valandą laiko. Mjpčti
kapai net rusų nebuvo judi*
narni, bet dabar p<mų Mikų
kiaulė gerokai juos apkniso. Ir taip paniekoje palikti.

Kelionėje su savo draugu
Amerikoje gimusiu ir augu
siu, apsistojome minėtame
kaime porai dienų. Mano
bendrakeleiviu apie Lietuva
žįnojo tik iš knygų.
Iš Šio kaimo mums reik?jo

Man buvo labai skaudu
Žiūrėti į išknistus kaulus,
kurie buvo taip išniekinti.
Mano draugas pradėjo visai
nerymattti. Ir jo sielą ♦pri
slėgė gilus skausmas. Ir bu
vome nusiminę, iki pasiekieme Dargužiu kaimą, kur bu-

Mykolas ri. Vorkmuu.

...
iki Valkininkų miestelio. mano draugas kiek
pralinks
Labai patogu važiuoti į Vil mėjo.
nių trauktiniu ar busu vyks Valkininkuose 'sustojome
tant per Valkininkus, Bet pairi bažnyčią. Pradėjo va
man rūpėjo nuvarginti ke žiuoti uve®elninkai.” Ark
lionės draugą, kad tikrai ži- liai ir vežimai apkaišioti Ža»
noti;, ką reiškia amžinos gi lumynaia Buvo antradienis.
rios. Paprašiau švogerio, Tai Valkininkų parapijos]
* kad nuvežtų arkliu. Taip ir judėjimo diena. Garbingos
laivo. Kelionė iš Mariampo atminties kun. Gimžauskas
lio j Valkininkus tęstai 8 vaj tą dieną įvedė ir ji dabar telandas. Nuvargau labai, bet Wn palaikoma.
buvau labai patenkinto^
Nors daugelis rašo ir kal
matydamas savo draugą su
ba, kad Šioje apylinkėje vis
sižavėjusį reginiai®, apie ku
kas pasikeitę, bet ai viską
riuos jis niekados ir nesap
atradau taip, kaip palikau
navo.
40 metų atgal
Lindom per mišką* kaip
po kokiu tuneliu* Tik kai [ Ūkio būklė pagerėjo dar
kur išvysti aikštelę, artai caro laikai®, išsiskirsčius į
apgyventą, ar plėšrių lenkų i viensėdžius. Dzūkelių .ūpo®
iškirstą. Kai kur užmatai ir patriotizmas pakilęsT De
tai
upeli, *f pervažiuoji per il markacijos linija
gą tiltą, nutiestą per pelke*. dzūkelių Golgota,
Prieš pat mūsų atvažiąvi*
Šie tiltai bei pyfimai teta
ryti vokiečių okupacijos me mą čia mėginta įvykdyti be
tu; Minėtos-peikta suaugu veik antros Kražių skerdy
nės, lenkų raiteliams užpuo
sios eglėmis ar alksniais*
Privažiavome upelį nPig- lus lietuvių jaunimą.
nice,” girių kalaraite vadiSenelių dvasia labai lietu
namą. Netoli jo yra Napole viška, ko visai nesitikėjau, o
ono bukais supilti kapai. jaunuoliai — tikri VytauKapai labai aukšti ir platus. tukai.
Jaunuolių Žirgai trepsi.
.Tuose galėjo laidoti po kelis
Mergelės juostas audžia.
Šimtus lavonų.
Tokių kapų yra labai j Berneliai raumenis ir sielų
daug. Jie visi apaugę di- tvirtina, bežiūrėdami padandžiuliais medžiais, turinčių] g?n į plėšrųjį baltąjį patiksžmogaus dviejų glėbių storu-1 tuką.
■

Skrajoja lakūnai, paukščiai ir posakiu, fctai ir
pa* mus atnkrido šita indiška pasakai*.

Gyveno—buvo Hmetona ir Smetonienė SmetoIdi. (Ai žinau, kari
na buvo rūkžhi
ko* gimtiem bet čia
lietuvių kalboj
jau tokia išimtis pasitaikė)* Hmctona skanus da
sandus būtys saldžio*
lykas* tai apie ją susitelki ^ro^as
ir rūkšČioa Smetonos mėgėjų* Umėtonš tntemarijon»ltw valgis, tai nestigo Smetonos taryboj. “Ta rybs bes smetmiy nkssmačna, —- ta žuvis be Smeto
nos neskani”—taip jie sakydavo. (Lenkai neži
nia kodėl tary bų žuvimi vadina). Taįikuomet ne
tik taryba, bįt ir visa vyriausybė pakvipo Smeto

na, lenkai urmu prie jos prisišlieja. Ir rusai į
Smetoną nespjovė: ir saldžios paragsto ir rūkšČia
užrigardavo (po skanios, šlapioj vakarienės rusai
rytojaus dieną labai mėgsta rūgščius vklghis ir gėrimus, liet degtinę rūgštimi vadina). Lietuviai, ži
noma, čia sudaro stipriausią dementą^ bet koki tai
lietuviai! Parako neuostę — liko generohb; p*’
leisti iŠ kalėjimo už kyšių Čminu; —liko miniuteriniu; buvę vokiečių okupacijos metu redaktoriai
—dabar užsienio reikalų vedėjai, įparriguoti tar
ti® ®u tais pačiais vokiečiais lietuvių rūkalams pa
gerinti. Suprantama, kad tie reikalai tiek pagerė
jo, kad reikia visos tautininkų iškalbas tų reikalų
pralaimėjimą taip užglostyti, kad jie atrodytų dj*
dėlių tautai laimėjimu. Palaižė Smetonos (ne
Smetonienės) ir garsus Tamašnaputri* (Ta keista
pavardė atrodo lyg kokia indiška put^ą, bet tai ne*
' putra, tik taip vadinasi įžymus modasĄkau įvykė
lis. Įvykėlis — ne išdykėlis — tai mūriai nukaltas
žodis. Jis reiškia asmenį, kurio gyvemme yra bu
vę visokių-visokiausių įvykių, lenkišksįkavalarz).
Toks tai mternacijonalo-lenko-lieturištota šiupinys
sudaro Smetonos šeimyną, taip vadinamą senąją
gvardiją. Ir toji smetoninė gvardija naudojasi vi
somis vyriausybes privilegijomis, net gdežinkeliais be bilieto važinėjasi.

O kur tie^ kurie vienu tvirtu pariryitmu padėjo
Smetoną ant stalo ir buvo pasirengą stamiai jos
navąlgy^! Deja, jų likimas labai liūdna*. Kap.
Gu&nM užmuštas, jo brolis vyr, ląit^ >iŠniestaB iš
kariuomenės į didžiausį skurdą, nes tėviškėj tik 3
ha žemes. Kap. Mačiuika kankinama* kalėjime ga-

vo džiovu. Bartuška, Petraitis, &nmkh ir visa ei*
le kovotoji; išmesta ii kariuomenė Tokia tai pa*
sitarnatmių dalia. Jie nustumti, kiti užėmė jų vietas it niekam neužleidžia, nes senoji gvardija verčiau mira, negu paaiduoa. Bet ir mirti jie dar ne
mano. Kaip tik priešingai, gyvena labai linksmai
ir retkarčiais mėgsta paįvairinti savo gyvenimą
•
?
* ■ * >
x; ».
*
gan reikšmingai* incidentai*.
Anuo metu prie karaliaus dvaro gyveno viena
(elefonintė (jos pavardė bus dar įdomesnė, kai jos
nepOsakyrime). Ta telefonistė labai gražiai šu*
kuodavo karalienės plaukus. Bet ten užklysdavo
ir karalaitis (jo vardas, Žinoma, Cezaris). Tarp
Cezario ir telefonistės užsimezgė pažintis, iš tos
pažinties susidarė kliūtis, o iš kliūties reikėjo ieš
koti išritieą Tai padarė gabi karalienė. Ji suren
gė puotą ir pavaišinus rūgštimi vieną būsimąj j mL
iii®terį ( jo pavardės neminėsiu, nes jam kas galt
dar pavydėti), paguldė jį atskiram kambary, įstū
mė ten telefonistę, na, ir užbaigtos piršlybos. Ka
dangi tarp moterystės akto ir jos pasekmių gusidarė pertrumpos laikotarpis, tai... tai... na, tai nie
ko neįvyko, ne® gabi karalienė viską užglostė. Ir
Cezaris laisviau atsikvėpė, ir būrimasis ministeris
paliko esainuoju juinisteriu, Vadinasi, visi paten
kinti.
.
,
Ir taip gyvena smetonine šeimyna ir gerai jai
klojasi; Jos nariai truputį nepramato ir Šiek-tiek
neprigirdi, bet tai mažmožis. Kai jie nepriimto
ekonominio krizįo ir gerokų užsieny pralaimėji
mų, tai dar labiau užsimerkia; o Imi neprigis
daugumos Žmonių zurzėjimo, tai dar labiau ausis
užsikemša, bet vis važiuoja pirmyn, kol ratai nesubyrės, o kai subyrės, tai eis pėkšti, bet vi® valdžios
vairo nusitvėrę. O neišmanėliai tegu sau zurziu Jie
patys kalti, kam neišridirbo skonio. Juk Smetona
visiems gardi. Kas jos nemėgstą, tai ir piliečiu bū
ti nevertas.

Šita pasakaitė turi tą silpną pusę, kad dar neuž-^
Įmigta. Kaip ji užsibaigs, tragingai ar komingai,—
ne mum# žinoti. Greičiausiai, kai žmonta pradės
atsirūgti smetona ir išmes ją negarbingu keliu. O
daugumai jau gerokai atsirūgsta.
t

mnvrnTMClT 1 A .tbernatoriai ir visa eilė kitų nuo vieno •'stulpo iki kitam
I KUa INtjLflA.1 valdininkų. Tiltas yra vie- 3,500 pėdų; nuo pamatų, kur
...........
I nas gražiausių ir didžiausių virvių galai užkabinti yra
4,700 pėdų;pločio turi 120
visame pasauly.
Pereitu šeštadienį buvo
pėdų. Bokštų aukštumas
iškilmingos
Washingtono
uFjumiiiĮguB
” gomiu^ivuv . štai Washingtono
tilto nuo’ vandens paviršiaus —
tilto skersai Hudson upę/Antrauka:
635 pčdos. Keturios virvės.
New Yorke, atidarymas. Da-1 Pradėtas statyti 1927 me- ant kurių visas tiltas pakalyvavo abieju valstijų gu-! tais, gegužes mėn. Tolumas* bintas yra 3 pėdu storumo ir

kimes abu ir prašykim Dievo, kad suteiktų mums sytis, O kai Valė su Jurgiu atsiklaupė melstis, tą
paf| padarė ir Lukoševičius. Keista! Jis kartojo
ramumų.
kone tuos pačius maldos žodžius, prašydamas Ne
Suklaupė.
Dvi mąldos liejosi į viena ir keliavo pas Tą, Ku mirtingojo, kad suteiktų tuodviem žmonėm laimę*
Nesakė žmonai nieko. Tą dieną stengėsi jai bū
ris svarsto visų gyvybių prašymus.
ti kiek begalėdamas geresniu, kartu vengdamas
Dvi karšto® maldos.
Bernas nuleido galvą.
Išblyškusi nakties prieblanda įsispraudė alte- be reikalo susitikti.
Ilgai mąstė. Ilgai plieniniais valios varžtais
Žiūrėjo dabar Lukoševičius į juodus nakties si
non ir nušliaužė nikeliniu škaplerio medalikėlta
-*
gniaužė priešingas mintis, kylančias aistras.
luetui ir pynė tokias P^t mintis.
paviršiumi.
Taip kokį pusvalandį. Po to pravėrė lūpas.
Užkliuvo ir tuos du skausmingais bruožais su Pasijuto Lukoševičius esąs tiktai turtingu
—Valė, kas tau taip sakėt .
seniu. ’
;
Valėakvw suruseno mažutė vilties liepsnele* raižytus veidus.
Jmn
be
galo
kariu.
O ten dvaro ganyklose įr pelkėe gūdžiai kurie
Panašiai, kaip pas daktarą, kada jis tikisi suradęs
1 Kartu ir graudu dėl savo laimė, dėl savo dalies.
n|lš to pasikalbėjimo Žmonos su bernu jis pamatė
mirštančiam ligoniui sveikatą grąžinančius vai®- taries..

MIRUSIO SESELIS

♦

ąa tokia menkybė, kad net pačiam dabar pasida
Ir vėl vakaras.
.
rė
gaila savęs. Jis niekam nsrrikalingas, jis ger
Tas pats paprasta*, eilinis vakaras. Su'toml
biamas
todėl,
kad yra.
yrą. Jis
Jis žt^o*
žmonos nemylinemyli*
pačiomis sutamomki su tuo pačiu, tik Žemiai paabį***114*?! tiktai tod
U kad
taisiusiu, mfnulm, m tuo prfiu Md
y***!*.*1* jot ve.de nuofcnUioo
lypsenos ar žvilgsnio.
taškuotu dangum*
'
"
Jis nepyksta, nekaltina Žmonos su bernu. Prie
? Varles dar liūdniau kurkeknip anų vnknrą. Tie
šingai apipila save daugybe klausimų, ar turėjo
vienodi, harmoningi balsai glaudžiai spraudėsi
teisė imti asu į Žmonas tokių jauną žmonų ir rei*
vienas prie kito ir plačiomis, tirštomis bangomis kalanti ft jos tikro* meilė*,
sklido. Po laukui pievas, pelkes ir miškus
* Dabar Lukoševičius dievjna savo žmoną. Tas
Už altanos, sodo gale, seno klevo pavėsyj HM?jo pasikalbėjimo* altanoj parodė jam viską. <r*» P***Lukoševičius. Netoks kaip visuomet, pasikeitęs* uventimau, paaiaukavimas, pareigos jausmas ir
susirūpinęs.
stipri viltis, beto teisi taktika tokiame svariname
t Aną vakarų jis jNimatč pro vyšnių lakas, kaip momente apvainikavo jo akyse žmoną daugybe
nušliaužė nltanon benma, o už keliolikos minučių laurų vainiku. Jam dabar Žmona tokia tolima, neir žmona. Pripuolamai.
pasiekiama rodosi, teprieinama mintimis. Mat paIš pradžių buvo manęs eiti vidun, tačiau ir pats, prastai, urvvnime dievinami dalykai labai nototoinepastebejo, kaip tykiai prisiartinęs, pradėjo kiauri ta nuo farbįntojų. Nemažiau vertingą ir bernas
9

Brooklyno lietuvių
gijos pradeda judėti,
daro lokiu ir koncertų
naa. Viena beda, kad jo* kg
kada rengia savo vakarų W
1 jom tą pačių dienų. Būtų
riau, kad visos dm
priklausytų prie Fedi
jo® ir ląnkydamm į sūrini
kimus, susitartų vakanjr
gimo reikalu sklandžiau.

Lapkričio ir gruodžio
nešinose draugijos ^tkm
po®, Fed. skyriai turi j®
galvoti apie būsimų .Rytii
mėlį* Kur tas seimelis įv
dar nenumatyta, tuo,
rodos, pasirūpinu. Pėda
jok Apškr, Valdyba?
kuopos ir skyriai tu
galvoti apie būdus, ko
būtų galima geriau# Ki
kų Akcijų sustiprinti*

John F. O’Connor
turįs net 960 patentų
išradimams. Daugumą jo
radimų taikyta ge
liams. Tik vienas B
turi daugiau patentų uf;

Tiltas Vatikano
keliui sujungti šu Ita
geležinkeliais jau nabetataf
Jis išrodo taip. kaip K
Yorkb paupy iškeltas
mobiliam® kelias.

»luiiaml
V m*u ’

kuri a*
' Kurtumas 1
SMlv«« Milto, “flu/
Hrilą atofitoiUM, mvmhtoy
tobtoilą Mac ir t t
TNmtanCia *RMniv mt
Mirc»lv<mMimud«lMr gkM
W#m«t. mt drampufa dHfo, ka*
toj* Vitgpy COMMOĮMHNfS
DKUMft, kurtai* jmr SS matu
tatatanAų rtmm ytMuly
Jia yra yatmįto, ĮtrttiilMftU
vWą baterijų artm aat galrva
tonų dali*. Jte yrą Ir piftta.
TILTUI KVT0A
Ja^ukt
tą karia j«oa, wttj
tr Hradfjd jMkraMfcjjną. karts w I
matą bavo karflaK, b«t dakar |M

turi kiekviena po 26,474 dratelių-vielų. Kiekviena® vir
vė ketvirtainiu colis gali iš
laikyti 220,000 svaru sunku
mo, Visos virvė sveria 73,000 tonų. Pačiam vidury tilto nuo vandens iki tiltui yra
250 pėdų. Bokštams suvar wiuoi MSI xmw och, la
tota 40,000 tonij plieno, gi i ita ma
iMtaOą ti

Jgow

tu®.
—AŠ pati įsitikinau...
■—Gal būt tavo- tiesa. Bet tai labai sunku.
—Tačiau tok« tėra vieninteli* išganymas.
Bernąs vii ilgai mąsto.
-*-Mane kamuoja dar viena mintis. Kokie nuo
. šios dienos bus mūsų santykiai I — paklausė, žy
miai praMaivejushi veidu.
—Tiesa, čia skaudus klausimas. O vis tik mes
turim pripažinti pirmų vietų pareigoms. Tokiu
būdu ai—ištikima žmona, p tu... tu..**—ir vos gir*
* dimn balsu pabaigė, — tu, Jurgi, — ištikimas tar
nas, daugiau nieko.
Bernas suspaudė kietai, kietai lūpas, apsikninubf\ Vėliau atsėg? milinę, šiurkščius drobinius
marškinius. Nuo kaklo nukabinęs suprakaituotus
škaplerius, iškėlė į virių.
—Vale, aš sutinku. Aš lauksiu. O dabar klaup-

eitoms dalims, be bokštų,
vartota 73,000 tonų. 1
tai užkabinimui virvių m
turi po 30,000 kubižkų
dų cemento irgilumo
vandens paviršiaus nuo
iki 80 pėdų.

paliko apiė save nuomonę. Vyriška savymeill,
bimaa savo padėties ir toji paii taktika sukOS 4
dėlę pagarbą tam asmeniui.
J
Lukoševičiui taip skąudu, sunku. Skaudu »
sunku todėl, kad jis pats savęs turi gailėti*, kai
jis toks menkas prieš tuodu žmones yra.
1
Ir kuomi visą tai turės pasibaigti!*
1
Jis stengiasi galvoti. Stengiasi atrasti suripynuJ
uio« minčių gijos galus. Nesiseka. Viskas tik mabj
losi, veliasi. Mat gyvenime jis niekuomet netuiro
sudėtingų dalykų, o tuo pačiu ir minčių. Visą M
vo gyvenimą jis buvo tok® paprastas, tylus,
savo paprastumu, ir nuoseklumu jis ir turtus stt^
sikrovė.
Staiga jis nušvinta.
Jis prisimena, kaip meldėsi Valė su bemat kai
Dievas grąžintų juodviejų laimę. Jis įsi
kad ta malda turės būti išklausyta. Vadinari, 1
są tą reikalą sutvaricys pati Visata. Tokios
maldos niekuomet nebūna be padarinių,
ševičiui neaišku, kaip bus sutvarkytas tas kbui
man, tačiau vienas dalykas jam aišku*. kad
tai bus sutrarkyta. Kaip Y — nesvarbu.
Aiomis mintimis pasiremdamas, pradeda
tia Lukoževičtus.
liūn jh priekin, maždaug ton vieton, kur B
dūžio sodyba su dapirkta Bandžiaus žema,
vietom, iš kur paėmė sau į žmonas jauną ir
Valę.
Ir vėl netikėtai užplūsta tos pačios rni
nyn Stumia jaa&rim, kovoja, kovoja,
žvilgsnį kiton vieton.
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mis reikia Žv. mišių išktausyti, bet niki* eiti į Bažny
čią ir tų parrigų atlikti. Rei
ki* tikėti ir gyventi pagal
savo tikėjimų.
Jteikur teųptaffr.

DARBININKAI ORGANIZUOKIMES

Kataliku Bažnyčia džtaugsmiugri
tatefe Vfeitaar
K* tafef «*• aitefe
Hun noki unnrAKur *. a MKausmi msm
tiyu diena ir kviečia vista
Darbininkų
gyvenimas
Mvo vaikus džiaugtis Vieš ge m
kasdien
darosi
vargingom)*'
Motina Bažnyčia, Kelia*, kuriuo šventieji
f taMM.fi*Miliui«t wMWnf*<rfMMrtavi.tafta 11M
Porų deaėtkų metų atgal ate
patyjeh
Art*on«t<*vykę* iš Lietuvos datbininsunku
juo
riti,
imągu*
savo
t
ivMORipnosjuiii:
mkmumuro* kaimai
teji buvo trio* pat žmoni*
lengvai gaudavo darbą.
1
ilštu*#. Bažnyčiai pridera kaip ir bm»; kad feuodi* jų pajėgomis juo eiti nepajte ka*
L bnOi
CMarn** **..*,*♦*..*••* »HA*! dtaugtbliojošventėje. Ne*
f
ta,
nualpsta
ir
pasilieka'
pa

Tuo
metu daug darini dar
buvo netiMpfi, d*rin»j**
r ItoHMtk
RT W»rt
tant
flb*M*d*B*' aaartM
^1.
ttn auz lrf
1Jkp MA ■ j4 motina džiaugiate nmty kėliai, femotriite# kad j|e kelyje. Kad nenusilpti toje bininkai išdarydavo savo
daina savo sūnų išaukštintų, nebuvo liuate
kabotoje reikia žmogui «d4p- rankomis, o <^nl>«r tų padam
b
DARBINIHKA8
už gimdų bet meklj* ktatn rintta Km gi jį auriiprinsT mašinos.
WB8T BJK>ADWA¥
SOUTH BOSTON, JU88. fMtiiį garbingų
tarnavusį žmonijos pagar kad HfeikyK tMjfe* ir Ite- Kmriieninė malda ir Av. Sa . Daug darinninkų išmesta
F
ratEMionB aocTH Mtntctt «w
bos, tai kaip gi netedžiaugs mčfi amtap laimę, ūiandim kramentai. Malda ir ftv. Sa išdirbtųrių į gatvę. Tokiu
Motin* Bažnyčia, matydama ite risi MvfetiejĮ mum* sa kramentai yra taip reikalin būdu dariiitiinkas skursta ir
savo vaikus, kurie ant žemės ko:
tete gulta, ne# ne gi rielai, kaip saulė auga vargstu.
Įniro neturtingi, vargšai, li tik galite#
rimta tepti lams. Kodėl augalai dabar Naujai išrastos mašina*
gony*, paniekinti, persekio šventei** M# kdmėjame am* yra nuvytę, sudžiūvę? Nes kapitalistam* sutaupė mili
jami, kepantieji dėl teisy žino* garbė* vainikų, kodėl nebegauna iš saulės tiek ši jonus dolerių, o dariiininkus
F’
h
t Vienas proliibicijoa šulų, tiku, išmokino žmones nie* bės, dabar taip išaitatitaus jū* nelaimėtetel*1 Taip# me* lumos ir jėgos kiek reikalin įstūmė į amžinų skurdų.
[ fArthur Dari*, paraše gar- kinti šalies įstatymu* ir, kas Dangaus karalystėje.
it|ęi sutverti. bftM tautai*, ga jų gyvybei* Žmogus, ku- Kapitalistai yra gerui or-

ar

mažino* ir risi kiti išradimal yra naudingi visiems, o
ik mokėkime jais naudotis.
Jimg, Valstijų darbiniu*
cai nėra organizuoti kaip
kiti; šalių, yiMic Anglijoj,
kur darbininkai parlamento
turi savo atstovus, kurie gi*
na darbininku reikalus.
Mes lietuviai turime Lie
tuviu Darbininkų Sąjungų,
kurios tikslas ir Veikimas
yra gražus ir naudingas dar
bininkams. Toji Sąjunga
leidžia laikraštį “Darbinin
ką,” kuria drąsiai gina lietu
viu darbininkų reikalus.
Rodos prie tos Sąjungos
t Sandhi laiškų klausdamas rimo madų tarp jaunimo. Mum* irgi, Visi; Šventųjų sų gyvenim** sunku*, wvo priima
Sakramentų nu krikę. Dėlto darbininkai yra turėti; priklausyti visi lietu.
į jo nuomonės apie Amerikos Pirmiau jaunimo tarpe gir- dienoje, pridera draugeli kaktos prakaite turime ieš silpsta gyvenimo kelyje ir priversti dirbti kaip ir se viai darbininkai# bet taip
nėra, Dčlko? Dėlto, kad lie
fcjrtriubicijų Gatidlii galis .tuokliavimas buvo nežino
Bažnyčia džiaugtis. Pagar koti sau pragyvenimo, netu nepajiegia eiti į Dangų. Die niau po 10 ar daugiau va
tuviai darbininkai dar vis
t įtttikininio, gal tik iš man- mas, jis gimdė pasibiaurėji* bai atsižymėjusiųjų atenenij, rime taiko ilgai melstis, ne vo^ norėdamas, kad mes Įei
landų ir už mizemų atlygi
nesupranta
reikalo organi
e dagumo jmn taip atsake: mų. Dabar girtuoklystė at kurie žmonijai nemaža gera galime atlikti.risų gailestin tume Šventais, duoda mums nimų.
P. Ji 4*
| ^Tte buvo drųsus žingsnis, rodo tarsi koks didvyriškas yra padare, kasmetyra pa gų darbų; aĮgiyra mum* Savopagalbų, tik mes imki * Šiandien viena* darbiniu- zuotis.
E vertas Amerikos, pasiimti darbas ir, kas pirmiau buvo skirtos dienos. Kada sugrįž darbininkams vilties tapti me j*, šaukimės šventųjų
l;M padaro darbo už dešimtį
užtarimo ir amžinos garbės darbininkų. Jeigu darbinin
k pibioteos jirohibteijo* uždą* negirdėta, jaunos mergaitės ta iš karo lauko kareiviai šventai*! Taip.
I iblį. įūtų didele gėda ir pa- įdrąsina vaikinus pirktis laimėję mūšį, arba lakūnai
vainikas bus mūsų*
kai butų organižuoĮi, tai ga
R tebaisejima* visiem* pasau- degtinės ir skaito prastu
attikę sunkių kelionę, kaip Kad tapti šventais reikia Paguoda ir SuramininiaH. lėtų išreikalauti sumažinti
j Ite reformerianm bei tvarky- jaunikaičiu tokį, kurs neturi žmonės džiaugsmingai juos
L iojanis išgirsti, kad Ameri- kuom pavaišinti. Ir pet ko sutinka, ir visi džiaugiasi, pirmiausia i tvirtai tikėti į Ta šventė, į mūsų vargin darbo r valanda* ir gauti uz
visų ką Dievfe apreiškė ir
darbų didesnį atlyginimų.
Mte dėl kokios mors priežas- kia degtinė,’kad ir aržiausia kad jie laimėjo. Mes minė Jo Šventa Bažnyčia mokina. gų, sunkų gyvenimų, atneša Darbininkai, dirbdamas
Žinomi pranešu, kad Mo
| fief atsisakė7 nuo prohibiei- smarvė, yra jaunimui gera. dami Šių šventę taip pat tu- Tikėjimu* rodo kelių į Dan daug paguodos ir suramini
mažinami*
dešimties
darbiterų Sąjungos Conn. apskri
mo. dėsnis Kristus mums sa
f josit sugrįžo prie girtuok- Nestebętina, kad taiitos tė time džiaugtis, kad mūsų
gų.
Re tikimo Žmogus yra ko i” Palaiminti beturčiai ninkų darbų labai nusivargi- ties metinis suvažiavimas
vai tuo labai stisirūbinę ir
F iAvftno.”
broliai iri seserys * laimėjo panašus į juriivį, kuris va
dvasioj^ nes jų Dangaus na ir tekių būdų trumpina įvyks lapkričio 8 d. 1 vai.
E "' Tok* garsaus blaivininko tie, kurie pirmiau karštai mųžį gyvenimo kovoje ir ap
žiuoja laivu bę kompaso, ne karalystė* Palaiminti ra savo gyvenimų. Be to, darbi- po pietų Šv. Trejybės para
f pareiškimas' nudžiugino pro- stojo už prohibieijjĮ, dabar turėta amžiną garbės vainižinodamas kur; arba į kelei mieji, nes jie paveldės žemę* įlinkas neturi laiko posiskai- pijos svetainėje, Capital avė
fJdbteijos šalininkus, bet be- kuogreičiausiai inorėtij jų
vį svetimoje žalyje ve vado. Palaiminti, kurie liūdi, nes tyti apte įvairius pasauly ir Broad st., Hartford
IjMiškoji Amerikos spuudnlpašalinti^Bet to* ne taip
Tikėjimu* yra šviesa, kuri jie bus paguosti. Pajauninti, įvykius ir apie reikalų orga Conn.
jr dpgaileštanja, kad Gandlii lengva, fanatiškos protes
nušviečia mūši; gyvenimo kurie alksta ir trokšta teisy nizuotis. Labai dažnai darbi
Kviečiu visas kuopos pri
t. seimo- kų Šneka. Vadinasi, tantų sektos jau taip įsiga
kelių ir sulaiko nuo iŠklydi- bės# im® jie bus pasotinti. ninkai, ypač komimistų su siųsti skaitlingai atstoves
tedp toli stovi nuo tikro- lėjo politikoj, kad laiko savo
mo iŠ jo. Už tą Dovanų, Palaiminti
1.
gailestingieji, kurstyti, keikia mašinas ir Bus renkama apskrities vai
p*j* amerikięeių nųristatymo kontrolėj Kongreso dangų*
šventą' Tikėjimų, privalome neš jie laimės gailestingumų kapitalistu*. Tfešino* kaip dyba ateinantiems metams
L link prohibieijos. kad Jo %)- pį. Ir Šalis, padariusi neap
būti DieYuįjtabai dėkingi. Palaiminti nesuteptos Šir tik palengvina dariiinin- Kuopos, pasistenkit padaryt
Ep||fei daugiau paliečia prohi- galvotų Žygį* nemato išeities
Jiėiici* pildyti.
dies, nes jie Dievų matys. kams darbų, jeigu tiktas šį atvažiavimų skaitlingų at
r ’fcijo* teorijų negu prakti- iš žalingo ir darančio jai gėTvirtai tikėti ir būti Die Palaiminti taikieji# nes juos darbas būti; gerai sutyaricy- stovėms. Parūpinkit naųdin^
E ka. Rrohibicįja, ištiesų. jei da padėjimo.
vui ištikimu^ dar neužtenka, vadins Dievo vaikais. Bn- tas. Kapitalistus galime už gi; sumanymų.
|c turėtų galios įvykdyti savo Taigi Gandhi, Žiūrėdamas
bet reikia dar rūpintis išti* laiminti, kurie persekioja išnaudojimų kaltinti ir keik ■ Tą pačią dienų 9-valanda
E*įrt»tynnis, būtų labai gražu* iš tolo į Amerikos proliibicikiniai pildyti Jo įsakymus. mi dėl teisybes, nes jų Dan ti, bet keiksmu beširdžių, kn- ryte Šv. Trejybės bažnyčio
B*felvkas. Bet. kaip faktai ją ir neturėdamas faktų
Ką padės keleiviui Žinoti ke gaus karalystė, Palaiminti, pitaliBtų nenugųsdinsi įr je, Hartford, Conn. bus ate
ji visiškai bejėgė. apie tikrųjų jos eigų, sukly
lių, jei ji* atsisakys juo eiti kuomet jums piktžodžiauja jų nepriversi sutrumpinti .našaujamo* Šv. Mišios už
E nes uždraudžia Jife ant po- do ir ’ nejučiomis prisidėjo
mirusių šiame apskrityje sųNieko. Neužtenka Žinoti ke* ir persekioja jus, ir meluo darbo laikų.
t* plerio. praktikoje gi atnešė prie to pragaištingo įstaty
E Jaus neįiageidaujamų reiš- mo palaikymo, nes prohibi- ląt gab. Paul -N* Cyr boui* Hą, reikia juo ir eiti* Neuž- dami sako visa pikta prieš Turime suprasti, kad nau jungiečių vėles. Būti; labai
| kinių amerikiečių gyvenime. cijos Šulai naudos jo pa sitna. kuris pri&nęs P^»»k* tenka žinoti# kad nevaliu jus dėl Manęs- Džiaugkitės jos mašinos pačios nepasi gražu, kad artimesnių kuo*
Ji pagimdė slaptą degtinė* reikštų nuomonę savo poli* kaip tos valstijos gubernatoriųhneluoti, bet reikią visur ta ir linksminkitės, nes jūsų darė. Jas padirlM) • tūkstan pų narės galėtų skąitlingiau
kad Bbandyti gub. long tehę eiti visuomet tiesų sakyti: ne- užmokesnis gausus dangu čiai darbininkų. Nauji išra atvykti mišių išklausyti*
gamybų ir didžiuma namų
tiŠkiems
sumetimams.
*
M JtMaite.
dimai davė milijonams dar
taa pareigas pojo išrinkimui į atanka žinoti, kad sekma- je”(Mato. 5,3-12)
i pavertė į smuklės. Ji sugudi• *
■'
,
K
Conn. apskr. tat.
Jung, Valst. Senatų.
[dieniais ir šventomis dienobininkų naujo darbo. Taigi
f no policijų, įsibriovė į poli*
mk
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MOTERŲ JUNGOS,
cmuKimes
KUOPŲ DĖMESIUI.
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Štai dabar ta malda išklausyta...
t ■
Viduj M kas graužia ir graužia. Tarytum kas ir nebemano gesinti. Visų dėmesys buvo nu deguliai.
Vyra*
miręs. Valei dabar niekas negali sukliu
kreiptas į tvarius. Ten labai gailiai rėkė gyvuliai., Lukoševičius taip ir nebeišvedė ti; arklių iš
žiurkės aruodų sienas:
dyti surituokti su Jurgiu.
tvarto. Kartu su jais ten ir paliko*
Niekui Bu* viskas gerai. Viskas susitvarkys Tas riksmas kūnų drebuliai* purtė.
Valei rodėsi, kad jos rankos yru kruvinos, kad
taip, kaip turi būti. Vėl sugrįš pirmykšti* ramii- Tuo tarpu liepsnos leidosi nuo stogo Žemyn, lyg
ana* ir nuotaika. Jis stengsis reikalauti iš žmonos miesto vaikų prisėdusio* rogutės į pakalnę* Tas Lukoševieius-^visoe apylinkės pasididžiavimas. ji, niekas kitas, kartu sii Jurgiu-nužudė savo vy
kuo mažiausiai pareigų, išleis Šimų į didelius viskų ryjančias liepsnas sekė baimingo* akys ir Kelių valsčių kasdieninis pasikalbėjimas, šven rų. Kaip tai baisui Pralyti Dievo, kad grųžintų
prarastų laimę, kas tebuvo įmanoma pašalinti iŠ
mokslus. Galų gale svarbiausias dalykas tai, kad skardūs dūsavimai. Niekas nedrįso pulti į tvai> tasis.
. Kas galėjo to laukti. Visi mačiusieji, kaip be gabenančiųjų tarpo Lukoševičių*
viskas bu* sutvarkyta taip, kaip anoj maldoj pra* tu* gelbėti nelaimingi; gyvulių.
Valė nerimo. Metėsi, blaškėsi, kaip nerandu*
| žyla. Ko jam rūpintis.
Kai gauras, tvirtai įsikibę* į tvarto Šonu*, pra įmanydami pasakojo, kaip didvyriškai ir drugiai vietos Šešėlis.
į
Ir ištikti;jų ramu pasidaro kiiitinej. Kaip prie dėjo spausti Žemyn sunkia savo^krūtine lubas, Lu- gelbėjo Lukoševičius Rudužių tūrių, kaip nepa
Nuo laidotuvių dienos dingo kažkur bernas.
F’ papuošto Dievo Motinos paveikslo geguže* mėne- koševičius dingo tvarto duryse.
prastai jaudinančiai iuvo.
Niekam nieko nepasakęs, slapčia.
t *io pirmų dienų.
Siaubo ir nuostabos riksmas prasiveržė iš susi Kone Visų savaitę Valės airių duobutės buvo, lyg Matyt ir bernų to* pačios minty* kankino.
I
Netikėtai jo mintys susikrato.
palieknis lietingų dienų.
t
rinkusiųjų lūpų.
*
Jis pastebi, kad sodo žemė, lyg spinduliuoti pra- Katinas kniaukė, kniaukė įsikibęs į nulaužto Ta netikėta vyro mirtis smarkiai pakirto Valės Kai degančio tvarto Tubo* užvertė Lukoševičių,
atbėgęs bernas kone vienas pat* išvartė degančias
f dėjo. Kokie tai blankia šviesa nušvito žoles.
anais metai* gluosnio liemenį ir, staiga kažkų su jėgas, jį niekuomet to nelaukė. Tiesa, ko jai buvo tvarto sienas ir ištraukė suanglėjusį pono lavonų.
Lukoševičius greitai pakelia galvų ir sustingsta. galvojęs Šoko į ugnį. Daugiau to kniaukime nebe
taip gailėti* vyro, ko verkti, jeigu jo nemylėjo. Ji* ir per laidotuves per vis daugiau dirbo, neužL Ten# kur prieš pusvalandį Žiūrėjo, kur žmonok sigirdėjo.
Netešku ir pačiai buvo. Gal būt šiaip tik gąi&jo*Į migdama* per iri* naktis nė vienos valandėle*., O
F tėviškė, kur RudttŽio triobos, raudoni kamuoliai Tvarte Lukoševičius puolė prie arklių. Nutvė Tačiau ne taip. Tas staigus pemiskyrimM paliko
vėliau to* pašte* dienos vakarų* kada -poną* buvo
| daže tamsiai mėlynus nakties švarku* apelsino žierę* juo* už karčių mėgino išvesti, tačiau šie nesi jai didelį įspūdį. Juk ji* mirė taip didvyriškai; nulydėto* kapinynam bernas dingo.
P vės spalva. Gi įvairaus dydžio gaisro marškos nudavė, atkakliai abu spyrėsi* Lukoševičiui gaila ar taip tragiškai, ko nebūtų galėję* padaryt i ir pat* Visaip žmones kalbėjo, žinoma, jeigu nebūtų
F tetįese per laukus, per pievas...
klių. Ji* būtinai nori juos išgelbėti. Nusimeta gražiausio* j>at* vyriški*u*ia* apylinkės berim*
f
Lukoševičius energingai, greitai peršoko per nuo savęs Švarkų ir uždengęs juo arklių galvas včl[ O prieš tai kaip ji vertino savo vyrųf — Suglebė- matę patys savo akimi* Lukoševičiaus mirties, tai
tvorų kaip jaunas ir nubėgo per tuos marškomis mėgina išvesti. Arkliai vėl fteklauso. Traukinai at Hu, sulūžėliu, nieko neišmanančiu, vėrių didžiau būtų sprendę, kad hemas susivokė su Vale ir nu
žudė ponų. Tačiau dalsir, kada buvo tok* aišku*
r, nuklotus laukus. Nebuvo kam paklausti# iŠ kur ta gal# šiurpiai žvengia ir jausdami karčius dūmus
sio paaigailėjimo. Vadinusi, ji neaugeliedama pa miriie* faktas, nieko mgalvjo sugalvoti. Tim). kai
a
| jaunatvė atsirado sente kauluose.
mėtote, Šoka ant sienų.
žinti savo vyro, labai apsiriko. Valei dabar rodėsi,
buvo pradėję kalbėti, kad bernas uždegė Ru- ‘
t : Kai Lukoševičius atbėgo# Rudužio trioba* gaiš* O gaisra* tuo tarpu dar smulkinu spaudė pači* kad ji labai daug paliko skolinga savo vyrui, ko ji kas
duŽlo sodybų, keršydamas ui tas vedybas, tačiau
f nu laike tvirtai suėmęs į rnvo glėbį ir šiurpulingaį savo krūtinė tvarto lubas.
niekuomet negalė* grųlinti. Ta* jausmas nedavė |r čia buvo visiem* ajškp, kad uždegi Bandžių*
L grimasa baidė susitaršiusia*# iš miego prikrito* Dar'kelte* sekundė*.
.j p ?
kfekhkv Galų gale tisų terteidtam dėl to* nupirkto* per vnržytįnm Žianč*. Vėliau ši*
F kaimo ImiImih ir pinčiai pražiodytus piemengaliu* Lukoševičius nesirodė.
*iM dftlykks — tai nna maldių kurių *iiintė kariu ir pgl* pri*i;wtžim» suimtas, policijoj.
į ar pusbernių^
Lttbu* nebeišlaikė. Lyg konfeti lietus trankiame mt Jurgiu i nnų
prašytam* m krašte
Taip ir išlika ptedaptia, kodėl dingu berną*.
Gy vcnamuHios triobo* teįigė jau degti. Jų nie- baliuj# pasipylė į virži; ugninės Žtežirbos ir uuo- Valdovo grųžinti pramatų laimę.
*4 * -♦’
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reikimu, todM pas juos kur "Drugai” vienlnttaM
KATMIHKOJI AKCUA. Iki*
nmkMf imaamonino li*|l- tuviu kataliku dteunw|

9iMvaiWKŲ auurimmio cnn/9

dyjc katalikiškoji Hteonėfr skelbia savo vajų; peMįM
NeeenoM dar laikau kai todėl vokieti* na. taip gretf jam daugiau okaitytojų^
?v. Tėvo paraginti Vy*ku- pasiduoda visokių, fotų pažo- siekti, daugiau prentunj
M
pai, o per juoa ir yiaa dva- daros, kaip kad kitų tautų, torių gauti, čiapadafjg
•ilkija, pradėjo skelbti ka~ kad te lietuvių, liaudi*. Pas labai naudingų kaUbkMĮ
tulikiškoaio* akcijos reikalu mus bite Minki* ar lamba- akcijos veiksnj.
Neįitabu tad, kad dar dau las randa arklių, nes vfouo- “Draugai,”
bM«q|
geliui nėra aiškiai Muprantn- meneį trūksta katalikiško dienraščiu, šešis kartus ti
nm katalikiškosiom akcijoB |»i*$inoninimo — miprati- ginu parašu UŽ savaitini 1
prasmė.
mo. Kad ir lietuvis pasiektų kraštj, taigi te Šešis u
Lietuvos katalikų Blaivy valių, išgriovė dorovės su
\ Katalikiškoji akcija—ku* panašų vokiečiams katalikiš daugiau naudos padaro I
talikiškas veikimą*, privalo* kąjį susipratimų, mums ten talikižkos sąmonės sktafl
bė draugija kovai su alko pratimų ir pažemino žmogų
iw visoms tautoms, vislemJi ka sunkiai te daug padirbėti, me, todėl jMdėkime ji pi
holiu naudojasi įvairiausio- toli už gyvulio; daugybė nu
be išimtie* katalikams. Kul* kad nors R dalies vokiečius čiau praplėsti tarp liekis
mis priemonėmis. Nesenai žudė ar sužeidė, daugeliui
tunngmės tautos jau neimi pturivytumėm.
Blaivyl>ės didesnieji skyriai atėmė turtus, visiškai suaikatalikų, ‘
/
yra įsigyvendinuaioa katuli* Pasiekti katalikiško susi “Drangos”, daugiausia j
pradėjo labai prieinamu bū dė sveikute, taip, kad vieni
kiškųjį veikimų* Vokietijos pratimo reikiamų laipsni, rašo Federacijoa teikalj
da vesti kovų su alkoholiu kankinasi ligoninėse irhekatalikai turbfit pirmieji reikalinga visiems susipra taigi Federacijos skyriai
liaudyje.
proeių namuose, kiti elge
yrg
KU«irūpinę katalikišku tusiems katalikam* vienin jos prieteliai privalo pa4
Surengiami vieši teismai, tauja, treti negali mirties
kuriems, žinoma, gerai prisi įirisišaukti; daug vaikų pa Trrtntmtj Okio revd**l prie mrH*u*to ito kreta viHkdto. Mta
gai padirbėti* Tinkamai dir savo gerajam draugui k
rengiama. Išrenkami kili darė luošų rtsam gyveni ta Itaaik yre UUikoma* taip vadinama* n mandagumo‘'jau iki vidurnakčio 12 vai, lap- bti katalikiškųjį darbų, rei- daugiausia skaitytojų fM
kričio2<L
teisėjai, kaltiptojai te gyno- mui; daugelio ūkininkų vi nuolių Rtabta kttrfo uniformuoti nartai patarnauja tururtam*.
kalingos tam tikros pricmo te tokiu bildu, Temdbfi
“Draugų/'platinsime žifi|
jai. Kaltintojai surenka ge- sišknl aiįnaikinojikiusj iš
riaušių medžiagų savo kalti* daryda m? juos elgetomis, ki*
ginusia gali padėti, bet kad apie Federacijų, pmfesl|
Vėlinėje
kunigams
yra
lei

nimanis panmtuott Gynėjai tiems trobesius sudegus)
spauda būtų reikšminga, rei te Federacijos augimui.
sta
laikyti
trejaa
Šv.
mišias.
vėl bando ar tai juokingais žmones išmokino tingmteuti, ; kalinga jų plačiai praskleis Draugo antrašas jį
- - «■**.-!'»*
Tų
leidiimų
suteikė
Popie

ar tai kitokiais įrodymate: atpratino nuo darbingtnno
ti. Dabar, orui atvėsus, Va “Draugas,^' 2334 .tto, Cų
savo pusę įmremt. Iš to susi valdininkus pakurstė uesųŽi . Sekmadienyje Katalikų dorių* iš Sevillės, įsakė savo žius Benediktas XV, laiko karauto ilgesniems likus, ge ley Avė., Chicago, UI
Katys J. Kru&ndĄ
daro dideli ginčai, karšti te niugai eiti savo pareit Bažnyčia ‘ džiaugsminga vienuolijos kunigams, dieno Pasaulinio karo, rugpiurio riausia proga spaudai pla
švenčia
Visų
šventųjų
šven

je po Sekminių, laikyti šv. 10 d^ ĮOIŪ. Kunigas nors ga tintu
šalti įrmlywi‘ Publika turi neiti į daibų? apgaudinėti
tę;
pirmadienį
užsidėjus
gėmisiąs už mirusius. Kiek vė li laikyti trejas šv. mišias,
tinginiauti
gražių te lengvai supranta- kyšininkauti,
dulingus
rūbus,
prašo
Jė

liau,
998 m. Benediktinų vie intencija teima už vienas,
jjoų pamokų* Dažnai iššau- valdžion turtų aikvoti, o 4iž
kiniui liudininkai ir net eks valdžios taurtų aikvoti, o už zaus Kristaus, savo Sužte- nuolijos perdriinis, Odilaš kitas dvejas laiko šventojo
pertai, kuriuos gali turėti[ tai daugelį jau įkišo į kalėji dotinio, pasigailėti jos vaikų įsako visiem* savo ordeno Tėvo intencijai. Taigi aišku
kaltinimo te gynimo pusės. mų, arba padarė bedarbiais skaistykloje kentančių ir vienuoliam*, kad Visų Šven jog Popiežius tų teismų su
Po visų ginčų teisėjai pa- —valkatomis* Todėl Teis veikiai įvesti juos į amžinos tųjų dienoje, lapkričio 10., teikė, kad pagellieti vėlėms muro fbtbo m fovilo gų* kuuobo b. r mm
po mišparų, būtų varpais skaistykloje kentančioms.
linksmybes vietų.
DBJO* VALDYBA
daro sprendimų, čia ir nori inas—
vadybos adbmlu
skambinama
ir giedama mi
Hminfak**—Jom* L r«ratata
Lietuvos visuomenės var
me paduoti vieno tokio teis
M Stata Vark, ta'ttotota'Mta" PlreHątokM — J, GniMtata
24 t’iwcuit Su, Ihmdviito, MM*
Prisiminimas.
Vle*-Pimlnl»ka*—Juta* įtaria*,
mo sprendimų. Teismas įvy du nusprendė: visus ankš Vėlines DUnos Pasliįf rima^. šparai užmirusius; gi lap
82 tawjta Are, Porcte—ttf. Mm*. ' fttartmtotok** — J/MMtottMįį
kričio
2
d.
ktekvienam
vie

“Amžinų atilsį duok Fwt taMtakM — X tarta,
1*0 tauta ta ta Stata Mfl
ko Vilkaviškio mieste šių čiau išvardytus alkoholiniiis Nuo pirmųjų amžių Kata
G Stata P*ta ta Stata Hmm.
metų vasarų; Štai to teismo gėralus pripažinti kaltais ir likai meldėsi už mirusius, nuolijos kunigui įsako laiky jiems, Viešpatie, te amžinoj 41*.
Itaitlfti&tM • JlMM* GutaiOM, '■ iis bw** ta ta utajja tai
rin. Btalatoln* — M. fttivt ■
wt Mm*.
visus juos nuteisti mirti, o bet neturėjo tam tikrai pa* ti šv. mišias už vėles. ,Ka šviesa tegu jiems Šviečia.’*’ 27 Tmmm to.
sprendimas:
ta m mmm ta ta tam taė
IBdtotokMi
•**
Vita*
Kilto**,
“Teismas, išnagrifoėjęs al šių gėralų medžiaga — su skirtos dienos. Tačiau, yrk dangi Benediktinų vienuoli- Kiekvienas privalėtų gelbėti .'• 67 a Strta, «M*tS Bota*, Mta.
— Prutui (tatai*,
koholio baudžiamųjų bylų ir naudoti benzino ir žibalo užrašyta, kad 63d m. Sv. lai- rių buvo daug, tm ir vėlinės titos- iš skaistyklos ugnies Tvariutorto
M Vinto* SU tart* Stata M«i*.
pamaldos greitai išsiplatino kančių savo maldomis, aptu
Unrista — 3, Satata
remdamasis liudytojų bei priemaišai motorams varyti . . i..-, ■ ■
T MlnflRM St, ta Stata MM
rėti
atlaidus,
išklausyti
šv
visose
šalyse.
ekspertų įrodymais. įsitiki- ir lempoms žibinti. Užsie ir mitelį skyriai kų.nors pu T
'
‘
■
.
mišias. Ypatingai atsiminti
no, kad vi»u alkoholio šeima, ninius gi alkoholinius geri- našaus surengti! Žinoma,
ągro gimines, išgirsti jų bate uornrvo* mncnsų do-jos
buteuti spintą “jroyiygldy- nma—uždrimsti įvežti į Lie- toks teismas Vienoje koloni
įųf
‘Tegailėkite manęs, * ro wuul tawtata žv&
te Be
binė” degtinė, konjakas, ti tuvų, o slaptai perėjusius’ joje galėtų boti tik* vienas, Popiežiai
rv. roio wv.il. imaiM
kėlis, šampanas, vynas te a- per Lietuvos sienų — uždu* bet tai butų viena iš tų prie- nediktas XV užtvirtindami pasigailėkite manęs, nors
tmmifAvvm
lūs nekalbant jau apie bren- ryti į Varnių koncentracijosi monių inusii veikimui pagy tas pamaldas suteikė vėlines jūs mano prieteliat” At Vto**nri*ta4nM — Btooa Miic*MŪ*ta
PJrmtatakaa — iit ttoĮi*
40S B fck Bt, ta stata Būta
dienoje, “ieties ųuoties” at minti te tas vėles, kurios ne Šret
vinti.
spiritį, anodija, “parubežl- stovyklų.” *«
Mt. — SMMta Ataktikabiita
laidus vėlime skaistykloje turi kas jas beatmintų, “Jė « G *U «*. Stata Mita
ūį” te k. — yra didžiai nusi Pats sprendimas galutino*
ta Mm 4H9-W. Vta-PimtatokM — J. rttTUliSM
MIRĖ
BLAIVINIUKĖ.
kentančioins. Kas tik atlieka' Wt jam atleiski kaltes; ir Fta. Balt. — TW,
kaltę prieš visuomenę tuo, je išvadoje gal atrodo juo
24 Tho*MP*£it, ta Stata *B
Mtrjota M«riumlta
M G ta, 80. Stata Mta. ’
Plot EtainlakM — 3. GWta*B
isĮiažinti, priima šv. Komu* per Savo malonybę duok Mtetali*
kad jie, sudarę
vilkit kingu. liet jis .gana reikš
* Ttata BmA' ta B*MtaM
,, , 10S Wta—itūOitoSt,St*ntaMwtl
ta Stata Mta. JFto. BMttaMta ** B takto
gauja, apniko Lietuvos vi mingas, visiems gerai su Marijona Pocienė, P. B. nijų, aplanko Bažnyčių ir jam danguje linksmybę,”
;
Trejetai
O
m
Mltartatt*
S. A. Pirmos kuopos, Wa- 'meldžiasi šventojo Tėvo in- Melstis už mirusius yra 1112 CtotailH* Rd.,80. Stata Mta. ŠOS K. Mteth SU ta BtaM* M
suomenę te, palaikydami ry prantamas.
JitaiakM —r- A MaMMUto**
.
tikėjimo t ke
be Kta* GtoMsM B jRtatontotti
Ženklas gyvojo tikėjimo;
MB K. BrMdw*?» ta M«*ita 4
šius su visos Lietuvos ir už Tokie teismai suteikia terbuiy, ponu., narė mite. teneijai, gateMpturėti visuo- įtenkins
14*6 CtoltaH* RO. ta Stata Mta
X ątato«*** *tartaki»a* talka ka* taraite*
sienio alkoholiu, slaptai ir Blaivybės skyriam* darbo, Prašoma Pilu. Blate, narių tinus atlaidus vėlėms akais- veik galima sakyti Ženklas t)ra»ff!M
Mirs vterotoki kfcktta* tatato* -' T Wtofita >U ta Botaų M
tykioje, tiek kartų, kiekkar- išrinktojo: “Palaiminti gai"i“ T*) tat TRkare, retefaytfoM *re DretciJ* telk* *Mtotato*ta O** M
viešai veikdami, iš daugelio išjudina sustingusių visuo pasimelsti už jos vėlę.
Mditotoii ktartoa* tatota,
t*toB ’•?»»■
Ū. J. BlareciMS, lų aplankys' Bažnyčių, nuo lemtingieji, nes jie apturės ViMto
gyventojų širdžių išvarė menę ir parengia gerų dirva
Araate** ftokutato kWM*
H- Stota 'FmmHM mM W B ’
.
T. *•« fntotoO* reMtofota
P.B.S.A.rašt. lapkričio 1 d. 12 vai. pietų, gailestingumų.”
Dievo duotų laisvų žmogaus blaivybės idėjai. Ar negalėtų

3« *

Mta L X J*k«ltto-Arta. re4*«: Kta
m Baktaft-Mn*.;
Mta X MaBvlitato—I-Mto rtaplrm,; Pn M**kwr-llta vta*hm V. L BltretoM r*M , T Mta *ta Wta*B*r. M*ta B ta
MbetoMt—lM, B. Ctotainwidth Ata, ĮTirtair. Mtau K Mta
; Ore |r X SrirtaM’ IBM atoMAjat; Mta !>, 3,
rtoa 0>2 tflMMar «U Otairtdfr, M*ta
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aš pradėsiu naujų, laimingų gyvenimų, turėsiu 18
—Jtiigi, aš visuomet pasiryžusi... Sakyk.,.
kaip žemė.
. Ruduo.
ramumo;
*—Aš grįžau vėl maldauti, prašyti. Nors tu ir at- Bernas prisitraukė arčiau. "
Raukšlėtu, gelsvai raudonu veidu ruduo.
Vale sėdėjo prie lango., ikkys sekė, kaip krito ' metei mano pasiųlijimų, nors te atsisakei mane -—Aš noriu paklausti, ar tu sutiktum su mylimu —Brangioji, nejaugi tu kliedi.5 Juk mlruriųji
neturi jokio ųiiprathnd apie te &mę. Jie laimingu
mylėti po Lukoševičiaus mirties,.. Tada aš prasi žmogum gyventi paprastų# vargingų gyvenimų ?
patys paskutinieji laįjai.
šalinau... Mėginau užgniaužti, nuslopinti tų liepa* —Tu dar klausi. Kaip laiminga aš būčiau, kad o ypač toks Lukoševičius. Amžinoji Visut* roM
Nelinksma.
O žiūrint į tuos pageltusius, sumaigytus lapus prastų meiles liepsnų, tų tavo prisiminimų, kuris nebūtų to dvaro, to mirusiojo šešėlio. Kaip btttų irolaimins. Žinai kų, brangioji, tos mintys ne ma|MK
kiekvienų kartų sustabdydavo mano gyslose krau* buvę gerai, kad vietoj tų turtingų vedybų aš bū galvos sugalvotos. Jas man papasakojo to«
• dar liūdniau.
ja. Dirbau dienų ir naktį, stengiaus luiksmintis. čiau galėjusi gyventi su tavim kad te vargingiau Visatos atstovas — vienuolis. Aš sutikau jį
Nenoromis gema galvoj vaizdus.
vieno miestelio. Pasiramstydamas lazda k&i-kmr^
Po triukšmingo, tylaus, laimingo ar nelaimingo melstis, galų gale keikti... Viskas buvo veltui.*. It sioj pirkelėj.
ėjo.
Jis suprato iš mano veido, kad aš kenčht ir
gyvenimo guli žmogus žemėj, užliuliuotas mirties beliko man dar kartų maldauti tavęs... Visas pas Bernas nušvito.
angelo dainos. Guli giliai, du ar tris metrus nuo kutines dienas aš te gyvenau ta viena mintimi, -^Aš te laukiau to iš tavęs. Dabar aš tau pasa sulaikęs pradėjo šnekinti* Susėdom abu ant M
paviršiaus, žiediniame karste. Guli palikęs viską, kad tu pasigailėsi
kysiu tų išeitį, tu tik klausyk. Vale, aš siūlau tau [vejos, pamiškėj, eglių pavėsyj* Aš papoaato
Valės skruostai tankiai, tankiai keitė savo palikti tų dvarų tėvams ar Simui te išeiti su ma jamviskų ikimenkiausių smulkmenų, kaip
net pačius brangiausius dalykus, ten žemėj.
išpažintį. Suraminęs mane, jis te davė tų 0*1
Valė sviedžia šalin šį vaizdų te hčg& nuo lango. spalvas*
.
nim tuščiomis rankomis i gyvenimo vieškelį. Ap
—Jiugi. aš negaliu to iiadarj’ti. Aš jau sakiau gyvensime ku* bonj toli nuo Šio* vietoe, susirasim mų, prižadėdamas dar iŠ savo įhiiC* prašyti Di
Nustebusi ji sustingsta viduryj aslos.
tau anų diena, kai tu atėjai pas mane tuoj po vyro kokį darbų kaime ar mieste. Taip padarysim mudu kad laimintų mudviejų gyvenimų. Jis sakė ii
Tarpduryj stovėjo Jurgis.
Nebe tas. Pajuodęs. Akys įdubusios. Skruos laidotuvių. Už tavęs tekėti neleidžia man sųžine. nejausdami jokiosųžittča priekaišto. Modusu* tuokti galėsiųs, palaiminsiąs# Aš jam prilok
tai sukritę. Plaukai Šiurkštūs, puse ant kaktos, Juk mes savo nmlda nusidėtom..* Jurgi aš nega kursini savo laimę ne ant svetimos laimė* griūvi* Kai Valė po ilgo tylėjimo pąkHI imlriste *
liu... Ar gi turim teisės mudu ant svetimo žmogaus šių, tačiau grynomis «avo jėgomis, savo rankomis, Jurgis
lyg vėjo išvartytos gubos, užvirtę.
ūitoteho. Tat veidas buvo toks ai
griūvėsiu kurti savo šeimų, savo pasitenkinimų savo protu, paliktas dvaras duot galimybės tavo šviesus, kupinos gyvybė Gal tik lūpos buvo
~*Valv, aš vėl atėjau...
gyvenimu. Aš tiek daug skolinga likau tam žmo tėvui išlyginti gaisro nuostolius te pabaigti Simui pūtį išblyšteuios.
Valė ilgai negalėjo atsipeikėti.
*
—Ko, Jurgi?
.
■ gui. O dabar paimti tiioa turtus, pamiršti tt ne aukštus mokslus. O dėl tos maldos, kurių mudu
*-*Turgi, aš sutinku
Bernas priėjo svyruodamas ir siikniubo prie laimingų žirnių ir džiaugtis abiem... Džiaugtis dėl siuntčm anų dienų prieš Lukoševičiaus mirtį alta
Kaip proto netekęt, bernas nudžiugo.
jos kojų.
tos mirties.
noj, mes ncsgme jm! trupučio kalti. Juk mos ne
—Meilės, Valė, meil&u Pasigailėk* atiduok tu Bernas klauoęri h* kalbos, to atsakymo ramiai. prašėm grąžinti nustotųjų laimę per Lukoševičiaua Valė pruvirkte Pravirko tokiomis gauotogtai
ašaromis.
'
imin jų... Aš maldauju, prašau, atiduok... Pasigai Stengėsi išlyginti krūthiėj kvėpavimų. Gal būt tik lavoną, tikšiaip kokiu nare būdu.
Bernas
jų
ramino.
Ahrostė
riedančia*
ašaroj
lėk, nežudyk, juk imti matai, kas iš romtęs Miko, vienos akys kas kartas smarkiau degė, sutrikdo*
Bernas Įrtmkiai kvėpavo. Jis drebėjo iŠ baimės čiavo drėgmus sknioatua. Virpėjo ir jam HM
Vale iš karto laimi mimišm Nelx‘žuiojo, kas da
akių teip pat tpaudM tekina pat aėurn^ M
ryti. Tik vėlinus, išrauJuM, paėmė bernų už raukų.
Befo Jurgi... Tnsnelainiingas
mano vyras. vyrBkna vaito* spyrųoltHai vteuotnrt atspari
-rVale, aš žinojau, kad tu taikysi tų pati•
—Jmgi. tai yra j«r daug; Kelk. Hvsk čia... PaAno pasaulio Valdovas pabaigė
teisi.
Tačiau
ym
vjeima
kelias,
niro
kurio
tavo
tei*
Man
vis
«jdos>
kad
kai
aš
gyvenu
čia
sikftlhėsbm
»
gcm kapume gulėti. O kai mnlda-ptašymų
Fdaug/kenčiu, iii ir jam
*
, Jurgis pakimisv. Atsisėdo prie stalo. Juodasi siuiMto nenutaitM
4?

..

f

LDS.Kuopų-Susirinkimai

inų įvairiomis temomis, ku-Jdo* dalyvavo risi apylinkė*
rias kun. P, Juras mielu ne; lietuviai kunigai. Žmonių
ra sutiko mums skaityti.'buvo pihurtMl sfdriMfoyTvdH aš negaliu nntylė* Į čia* Grašiai parirad# nauja
ti ir kviečiu vbu* Lgwreib sis vargonininkas J. OišausLD& 1S kp. smirfaktesg įvyks
0
eiečius* ypač muturta atsi- kas.
penktadieni, lapkr. S d., 7:30 vai
vykt lapkr. 1, Asiro* Vartą p*e
Papildymui žinutė*, tilpu- lankyti į ta* paskaita*. Jei
vakar*, mėkykkM kambary. At«L
rapŲs* salėj, tuojau* po iuws
moe spalių 16 d*,. pažymėti gu kitos kukmijou įvertina
PAMNOIMAL
rite gantel N*pamHkiU nšrim*TU
jrOMUVlf mw
na, jog au p. ChiaGručktt- mlteų klebono kunigo P. Ju
kėtirtmkte.
VMdyte
ttvtee svarMą reikalą.
■pj Pereitų sekmadienį 8 vat
Jaunimo klubai spalių 28
niute ištaikė pirmų metų ro paskaitas, tai kodėl mums
Kviečia Valdyte
MARTTOBD, 00*1.
d* surengus maskaradų ba
įvyko parapijos choro kvotimus ir Agota Pažeriunesinaudoti t
LDS. « kp, MtertakteM Ivyte
Hų, rtmgia teatrą “Hvetimm-Bumun” vakarėlis, tė prie Maiyland Valstybė*
BAUBT CLAIR, BA,
lapakr. 8, tuoj po aumoa, tažnymuse
l’IunkteioMr.” Vaidini
LD8. 107 kp. mėnesini* sodriu*
rJštiYo tai programa liHuviš- Ligoninės, Hykegrille, Md.
Unėj svetainėj, 41 Capital Avanse.
DAKBAI.
ma* įvyks lietuvių salėje,
$ų ir angliškų choro dainų,
kima* įvyks lapkr. 1* tuoj poan- Malonėkit* vi* nariai ateiti, nes yčia dabar didele suirutė. 354 Paric BU lapkričio 35 €
juokingų vaidinimtj,
mat, iv. Kazimiera parapijos salėj. ra svarbią reikalą dėl kuopo* aaa*
Kadangi Lawrence pagarse- 2 vai. po piety* Kadangi
Kviritymi vis nariai dalyvauti Ir dte
“magiško” burtų, šo
MflĮMĮMfl, Mm. i;jfs.,miestas
vien tik streiku,
Mtobsoklti minorines mokestis ir Taipgi malonėkit* ušrimokėd ka
ffsmT*Vąlwj
kių, deklamacijų ir viako -_
,
rengėjai yra jaunimas, tad
ore stovi prie "vėji naują terią atsivesti prirašyti
tai tarytum, niekas ir atydos
užsitarnauja paramos*
rią yra užriliką minorini* duok*
vedėjo žodžių, “kas
Valdyte lis.
LDB.Skp.raB,
nio
maluna,
kuris
randasi
Birnekreipia
apie
Uarbmmkų
h)
Aidėtam
kad
norąSpalių 11 d* š. m. pp. Sta*
a auairinkuniu* pralinkreikalus* Mtteų taikrašėtai1
mfogteuh
Anriltej.
ŠĮ
malūną
pa

pijo* choraų yengfe praŠmat
BAM7M0RB.MD.
f.” Str trumpa per* šalčiai savo namuose suren
babtom,ba*
visai
mažai
rašo
apie
tai.
liko jai jo* tėvas.
Lapkr. 8 d., aekmadicnj, tuoj
itų koncertu ■ • ...
- b vakarėlis—tąsėm-per gė taip vadinamus draugin
LDB. 40 kuopa* susirinkimas įį/iri valandas ir Žiūrėtojai gumo pietos. Dalyvavo pp, Ko vienas lietuvis vienas ki
vyk* l*>kr. 1 d,, tuoj po sumos, po sumai, parapijoi mtainė* kamkaip geriau ir naudingiau te. Mykėte parapijos svėteM* bariuoe* jryk* LDS. 80 kp. guri*
ėm nesiliovė juoktis ir Kudirkai, KuiTii, p. Stukie- to klausinėja | kokių unijų
PIKMAVONR.
reikia
rašytis,
katra
yra
ge

surengti* Bus renkami dar Malonėkit viri airiai atsilankyti. rinkimai Malonėkite ateiti vWL
Ifcępantt Šių laivo pilnutėlė nė, Knęižiai ir p-lč4 KudirKviečia Valdyte
Lapkričio
8
d.
mūsų
baž

bbM ir dar gerokai stovinčių kaitės. Visi febai linksmai riausia, sakot laikraščiuose nyčioje būt teikiamas Su* bininkai tam baliui. Nepa^ ir mėnesines mokestis užsimokėti
M. Bottgaile
■...
mirškife ir kitiems pranešti,
praleido laiką. Rp. Kudirkai nieko nematyti. Tai aš nuo - # <
tvirtinime SakrarnentaRkad metiniame' baliuje yra
LD8, 7 kuopo* suririnkimaa Į
į
kgd kikraštin jų spaus- ir p. Kurienč papasakojo stk
Dirmavonė.
MABKUAiMrM
rašytis:
U.
T.
W,
Kadangi
visiem* draugam* privaloma LDS. 66
Erti negalima. Tenka sta- vo jrpudžiu* iš Lietuvos.
kp. mėniudnU susirinki vyks lapkr. 8 d,f 6 vai vakaromes durime dabar įvairių Va
dalyvauti* Kas nedalyvaus mas Įvyk* lapkr. 1> tuoj po pas bažnytinėj* svetainėj*, 41 Prov*
s
lį stebėti*, iš kur choro
dų,
todėl
mes
lietuviai
turi

lapkričio 28 d* baliuje, turės? kutinių mlirtą, pobafaytinėj sve »d*n**8t. Viri nariai bCtinai stri
WZ^TPAWF. *
rija randa laiko tiek
kite, ne* tarime apsvarstyti krie*
me
rimtaT
žiūrėti,
kur
mes
tainėj. Kviečiame narius ateiti nes
sumokėti baudos |1.
HAnli wDf vURrli
'Jtaug nudirbti. Radio kon- Šv. Jurgio lietuvių para
tą svarbią klausimą. Be to, gera
yra keletą svarbių sumanymą.
kte antra savaitė be- pijos Whist party įvyks lap einame iy kur rašomės.
D-jon Kompondenta^
proga užrimokftiduokle*.
Taipgi ateiveskite ir savo draugus
Įferrraciet^
Proliant, dar paspėjo šitokį kričio 4 d. š. m., parapijos
Valdyty
Šv. Jono Evangelisto De
prirašyti prie žios organiaseijos.
nžMmojimt įvykdyti, svetainėj. Laimėjusieji gaus
jos priešmetinis susirinki
MFW RMTAM RfiMM. mas įvyks lapkričio 1 <L tuo Taikos bazilika, Šv. Tere
"Ir dar pasakyta, jog laikai dovanas. Pirma dovana-pu
sės V.J. Vardo Liemą Pran
LDS. 75 kp. mėnesiniai inririn^/neleido visų atvaidinti, vie sę tono anglių.. Kitos dova
LD& 22 kp, susirinkimas Įvyks
jau* po sumos Lietuvių Mo
kimai įvyksta kiekvieną mineaĮ
cūzijoj
bm
baigta
ir
šventin

penktadieni, lapkr. S <L 7:30 vai.
nu vakaru, tat ateinantį sek- nos taipgat naudingos. Pa
sekmadieny, po 15 d., žv. Petro Ir
pavykusio# misijos kyklos svetainėje. Valdyba
rak,
Uneoln Svetainėj, 28 Lincoln
ta.
liepos
3,1932
m.
Daugu

į madieuį kitų rengia t
rapijiečiai savo parapijos
kviečia visus atsilankyti į
Povilo bažnytinėj* ivttainėj*.
IK
ATŽĄHMI.
Si, Attikite visk
Valdyba
Malonu taipgi pastebėti, pramogoje turėtų gausiai
mas
amerikiečių
/
žada
tose
susirinkimu nes bus svars
kad viso® dainos, jų tarpe ir dalyvauti.
ATHOL,MAM.
Spalią m. 11—17 dd, Av. toma apie sekantį balių, ceremonija dalyvauti.
‘Plaukia sau laivelis,” la*
LDS. 4 kp, mėnesini* sudrinki*
LD& 103 kp. m&Muih susirinki
Andriejaus bažnyčioje buvo
inas įvyks lapkr. 15 d.» tuoj po
‘Imi gražiai pasisekė* Dvi
mas įvyks sekmadienį lapkr. 8 d.,
misijoa, kurias vedč kun. A.
milparą, iv. Pranrilkau* patepi*
f Verstos iš anglų kalbos buvo
tuojau* po sumos, ir. Andriejaus jos salij. Kviečiam1 risi nariai aiPetrauskas* M. L C; Viskas
IlSkte Steitaiu*
ypatingai Įdomios* Vietoje
per. svetainėj, 1123 Lemon 8t
KALENDORIUS
pavyko gražiausiai. Oras pa
VISOM
____
SėAUDOS
atlankyti h ufeteoklti m9MsinM
? gote dainavo su choru drauKrieėUuie narius ir narsa ateiti ir
lAriavlikM,
Amerikamokestis. Taipgi atsiveskite sava
PASKAITOS.
sitaikė labąi palankus, o
ktlrią užvilktos duokite užsimokė
ir Importo*«s.
'M*o’NriteMte| nktomią ■
į gijos pirmininkas Alfonsas
draugus ir drauges prirašyti prie
kun. Petrausko gražioji iš
, iki DUteerią Ltegtoią
ti. TaipgPatsiveakito nori po via Hos kilnios organisaeijos.
Babelis, kitų — vargoninin' testą.
A. L. R. K M. S. 16 kuo kalba visą širdis patraukė.
ną napją^isri prie kuopos prira
Kvidte Valdyte
imKJuška,
ŽyM
\VaMyte
pa savo susirinkime nutarė
Spalių 18—00 dd. įvyko
.
a l. z a re n A8
JMkSttM
Lawr*aten Mas**
Karaliaus” turėti paskaitas per visą žie- 40 valandų atlaidai. Pamal“Kristaus
BAYTOM. OMIO
>
e
Al
Wr WĮF- WHW*nimnMw | vyWB
je parapijos Šv. Varlapkr. 15 d., tuoj po dvyliktai
sekmadienį, lapkr. 15 <, bažny
Pnmgijoe vyrai su savo
Kviečiam* gausiai auriti, nta turi
tinėj svetainėj ttrnj po sumai
V
momta dalyvavo milžiniŠme keletą svarbių sumanymų* AL
Mnopos rali M GąteM*
kame suvažiavime visos Arriveekite ir *avo draugam) pri*
IŠBANDYK
,
'..............
. ■ ■ i
rašyti
Valdyty
kidiocezijoc draugijų, Nau
SAVO
BATO
MMM
KAVBM,
OOlRf.
GABUMU*
GABUMUI
jojoje Seminarijoje* Šuva
LDS. 38 kp. mėnesinis susirinki
BROOKLYM, K. Y.
itavo iš viso 17,000 na^ritju ir
man įvyk* aekmadienf, tapkr. 15*
LDS. 12 kp, mėnesini* susirinki
spėjama, kad bilta bent 10*,
1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai mas įvyks lapkr. 15 čt, 8:30 va
i žiūrėtojų, t y., viso labo
nėj, 831 Green St Kviečiame na
kare, Karalienė* Angelą parapijos
rius (e*) ateiti. Gera proga užrimor apie 27,000 žmonių. Po pa*
svetainėj, kampas RoHing ir S*.
kia duokle*.
Valdyte
rodos kun. profesoriusPul
4th gatvių.
teli Sheen iš Katalikų Uni
Taigi malonėkite viri, surirfokti
ir
užsimokėti duokles kuris esate
versiteto pasakė smarkų h
skolingi
Nepemirlkite ir naują
reikšmingų pamokslų apie
narią atsivesti prirašyti prie misą
katalikų vaidmenį šių laikų
brangios organ&arijos.
gyvenime. Ragino pirmiau
Kviečia Valdyty
patiems save persilaužti
WBarriB£D, mam
malda ir tik dvasia apsišar
LDS. 111 kuopos susirinkimą* P
vavę eiti pasaulin ir jį at
vyks tekmadienj, lapkr. 15 d.,2.
naujinti religiniai bei mornm., tuoj po sumos, Iv. Kasimter*
Mai< Arkivyskupas Curley
M
KOMTBBTAS Ms l. ‘
partpijc* Milėje, KvteUaari virt
IdHhdyU j«HŲ gsbumRiM. oiee norime
vimą fotogą IfeMeM ar apy- ‘
L laimino Šv, Sakramentu*
FIRST FRIZE
nariai ateiti - Taipgi atąivterite

LIETUVIŲ
ULONUOSE

UUNNĘIB.

SPAUSTUVE IR KALENDORIŲ DIRBTUVE

UMEHCE, MASS.

LAIMĖKITE 2 DOVANAS

muivos n miim
CUIŽEMUI

SURASK LĖLĘ. KURI SKIRTINGA
.

,

Trirtaml: ė*lwrt 3T41—37M

1ETUVKU VIISBie
Jums*

KsŽdMs, M. P*
ttetetaten
Vntasat Ava. fr Bayrite Bt,
BALTIMGBB, MD.

JgIDBMtKITB!

L HCMUSUS
UBTUVI* GRABOBIUS
’mt K PAUA STBBBT,
BALTIMOBl, MD.
Utetetevtee patemiute gerai Ir
VteteL Nuo TS-IOO-ISO deterią.

PRgniteM pstenMu.
TttetesM — teetii MM

IMS tEMIMKUS
"tabsrtte k Bataneteja*
M B. >AGA BTBMBT,
BALT2MOB1L MM,

■

■

■•

.

.
' ■.

.

te
t

.

IinWj, kurto turi orifinalMkiM ir
rimsote Me* pat»rtuurftn iš
kirpti Hlf. k«H NkirtiRga MpieėU Rrtmi*p*tttlts {NtoRitl HĖ DdHmtMorio pa<a-

savo draugus priražytl prfo Ites
kilnios organizacijos.
TaMyU

itilnt* B medilts muilo, grote* *Hm Ir & rittevto*. BeUt aCmkyti l Mie ko
kią 1Wr furm* Mr* mintim, kad priri dėtum Atome tamtMte ir .Atkreiptum
nitiSŲ atlydą, kuri yr* telrttagu. UŽ orJtglMiĮtoidMmą
akirinme pirm* dovr.n* vHW nuuj*
verite ptoa*. Antru dorate—grute* m*uJm ėuMnet
radto. P*«+tlWA-, ujrfte teteiktu
imttHMkto* «u *rvo ruftta irsterslK

Mas tuterito iria Ifemlu* Įfemtouo t«»Mh*** te teRtotem nteiteigN pirm*dieni jgr ptette tmpkririė S d. AtMkyniUK intriga* arte atitek 1 mnaą itor*. Paritatklua.viettodteM hintetoteR*, doram* tom duodama aktom. THter
>1 todtea dovana* Lapkr. S d. Oril pritet arte >mw įtranridm, jH tainrito,
Altekymai mte* priimam! po plraad lenta, tote- S d. Fn tomteato galit at
eit parimt nito Wf, Atmialmat kteteto ten tetekta vlriema dovana?

Maldos atidarant ir užda

rant mėnerinhui tretininką
suririnkimus
atspausdinto*
atskirai Viena knygelė tik

PARAŠYK ŠEŠIŲ ŽODŽIŲ SAKINĮ MUSŲ PIANŲ IŠPARDAVIMUI
■ . ■

Be. Reikalaukit*. :

gųMVB^A* Ra* f.

Išlaimėt kitą dovaną, deteaateŽiėds*' ir rankos laikrodėli*. Pirma
dovana—-puiku* dateanto Žiedas.. Antra—moterifto arba vyriškas
. laikrodėliu šie ataakymai turi pribūti iki pietą lapkričio 2 d. Bite
GriginelBk** teŠiąAodUą ar mažiau sakinys, kurį mes mm pariski^
«ime vartoti, gan* pirmą dovaną. Mes duodam tas dovanas tikslu
Ugarrinti savo krautuvę. Nieko jmkainuoja pamėgint Tie keturi lai
mikiai nieko neturte pirittl
’

2ND PRIZE
naNMRRHaMMOaMMMMMMaa^

BeaaaesaeteaaeeteNteNtesa^
lipia akla ii Neyr Yorko

g K‘‘DBOTTjnTOMOLM

M
ROBERTS
PIANO CO.
901 Boytaton Street

OtMUto l t i.«.

Arti
4NK

» State. SU

CHAINON’S

1

1

■

- "»■ -'~
Į vijoj. Jos lenkinimo priemo$v. Mišios kaip jMpraAtai | nemis siekusios Dūkštos ap»
sekmadieniais taip ir 'petĮskrity plebiseito, kuriuo ta
Visus šventus lnw 7, 9 ir Į sritie turėjo MG prijungta
U -M
/ prie Lenkijon. Į priešvalsty-

minimi
Įkelia bilįfcM
įpatdavę.
{Nutarta HMta partarmltt
liki tagvtota* fmpytakk
Įaawife
Rtvaj.
KomiaU* nOSiM rinkT tahi l dama vatetate atara*. Ji

(vietines žinioj
ntOUUC* KTOTM.

mumG tiVrtt limta

2

GMNNEf NASSi

namo iliaiajniMMf kfthMVfl
IW ĮD*. tyaper teujoje

riaugaHa pakakinti aayo
pacientas.
Ha#

BAMMKĮ KALENDOMS1132 METAMS
JAU RENGIAMAS SPJUMU1

Oi* dar nėra taip blogai
vudarbabr kaip kitur, čia
yra <ang įvairių-įvairiinuių
tadiriųmšių—rodos per 400

Spalių 28 d, i vai. po pie
roję katalikų maaoniKkua]
lAMUt —VfeĄyM*
tų, kum Virnuuukia suteikė
* b' ‘ irRfUHI
ižiubę panelei Onai Zenevi- I>er»ekiojimu».
O
(JždūMinėje dienoje, lap Į
ėiutet ir ponui E. J. Smith*
'k
ASbUtono at^ko auttMO- ^nY?^, knr Rnmliu.
' Panelė Zeneviėiutė gyveno
aiBo 2 d, katalikų kuniiUir* ,*
-Jnmta. Mink), gurno* ir sal
talki 'į Bostonų. AutanrfftHį
prie s»vo tėvelių, 23 Taft st,
laiko po treja* miiiaą. Mflaųj
dainių dirbtuvę taipgi ne-!
pMttattįtH
Do^eteter, Mas*. Jog vyw
bažnyčioje pirmoe mišioa į į
• nebėga- matai lietuvių dirba.
*trų. Wj#i m
gyveno prie savo tėnj, na
vyks anksti lyta* Katalikai T w .
...
, ją_ J?jo atsiminti kuriame gara- Alga* daugelyje dirbtuvių
Shafter Street, Dorcbester, tQ dieni, lanka bnJSnyfmgn-L1
fyje įstate automobilį. jau apkapojo, Matomai einą
Mase. F-lėa ^lieviėitaės tėrimui
atlaidų
»iž
vai yia seni ^barfamiuko^
Kreiptai į polkijų, kuri vi- vtaį darbdayiai prie inaŽmtXr vakare, 7:30, įvykti musųr
** *
itto algų.
akaitytojAL t
r
Įxitadėjuiių kunigų K. Ur
bažnyčioje pamaldos,
Į hanaviėtaua, Pr. Juro, Pr ieškoti mitomobiliaus, o pats Atvykn*iem* iš kitur
Rtp. IVirmauikio ir pono M. P.
Tų paėių dienų vakare,
savininkas mrfjo į viešbutį baa nelengva gauti* Vienoki
{Karbausko su choru, yra nakvoti
kaa tikrai norį gaut darbą, Į
įvyko parapijos vakanenės
OTTTW1
7
-’
. •
. ,.
visuomet gauna.
|
_____
Įlietai
advokatas
A.
Miller
teigėjų pasekmingas ®taįĮ ir kun. Dr. Bružas/Taip pat
rinkimas.
Spalių 29 d* 7:il0 vaL_______________įr ttkrainieėtai Tūlas turtuolis Oteles
atgtovan
Netfton Borden, 63metų
Vaikinų misijos eina sek- kare bažnytinėje salėje
ko
Petro
parapijos
ve
i-Į
*
_
M
^amžiaus, Jautai* dienotai* veiningai. Jiems šv. Valandų
pats misionierius tėvas Meš^ kimų komisijos bei veikėjui
merginų.
lis S. J,, ve& penktadienį, 3 svarbus susirinkimas para- MiraAtAIltBK, KAM MISI* 28 metų
pijos metinės vakarienės reM
*
$AlZ4flttftt.
vai. įx) pietų.
kalu, pinota, kad vaka
g
gįaliv 314.
Lynho jiigii Behool mokSekmadienio vakare 7:30 neneš bdietat PWm«m
rai.
Viena
veikėja
Lspnrda
;
.
.
.
l
*
teivh
Jinfen Pappas, 91
vai. įvyks Visų Šventų mišrusi 42 bilietu. Ji saki par- fe ^’torta v ■**’ ,W“
■< parai, paskui mišparai už duosianti ir daugiau.
Ha^e-eu sofaau Ji«w chostaiga apako. <kių skausmą
mirusius, ir pamokslas.;
veikėia irai dauc iu iSpsr F8 3aa *ew lėl’gw“’todeI
jis pajuto po ikįdimo. Akit
ligų gydytojai specialistą
Gal verta bus paminėti,
*
ĮsiaL
kad išpažintys yra klauso
' y '
- J 1
vakarų gražusis jauta- rūpina*! atgauti jaunuoliui
moe ketvirtadienio, penkta Į| Td. M K M07
.
K| irias susirinks įdomiai pra- regėjimą, bet mažai vilties.
dienio ir šeštadienio vaka
Įleisti,?»W’ RctMčw k»-,
rais, penktadienio ir šešta
advokatas l|mitetaa pianeiia, kal janai®
dienio rytais ir šeštadienį po
“parbiutoko^Mine
HĮnusikaltęs tas, kas neatvyks' Pūriilduod* iyri*»i 3 Irinųmu
pietų, ir kad labui daug žmo
| ta vakarų į taip gražų pa304Bro*dw*y, *o.Mon. |L •..
/ & r ,, *
nių eina prie atgailos Sakra
Boatdno
Oftauu
|
rengimų.
■ Si. -teMhte M. Te ČeiktM, ?
mento.
.O
a mat* Strtet, Btata «3
|
rAu-cJta-(M ' ši**4nkit«*. <’ * ■

IvtaSe,

Visi IjBH, ig ^Darbininko” lieteliai kvicėutmi pagalbų

Reikalingi skelbimų rinkėjai visose kolonijose*
Dėl aijiygų tuojau kreipkitės į
/

•
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SOUTH BOSTOM, KAM.

NM WMT UOADVAT,

SIAMU AUTOMBIUSTAMS*
MrWWwĮ
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.
‘
^OfieioidnC upau-
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MINUI

Southbostonieviai lietuviai
katalikai yra jrusidoineję FeMeracijoa r«iįtewMprtš'kalbomis lapkričio11 d., 2
vai. po pietų, Mnnicipdl

A. 0. ŠJULNA-SHAUNA
Britas ta UrimUtet*
cornkll univbrsitt ni b.
fe VrASBINGTON UNIV. M LLR

“Darbininko” Kame
(ūrtrta takte).

M Brstahrsy, tarife State*
a «s i e« o et j t
MSBttvarS St, Cmbridc* Mte*
Tri. Uriterrity 146t—J.

<ret Huteta m.* • 'II
Gyv«i‘imo: 33 Itotemont Street, |Į.
Ddrėhttter, Mmb.| L

-

MtAn
rtiM.iiD
uiriip
nf

fl| įvyks'!
-vai* po
u(Piet,l Šv. Petro pwapijo*Į|į Ofi*o VUmUm: Mfr TA.
t ni Ji MUHmltaMv Ijkatėj 492 JS; Seventh
AOTOKATAS
j Boston, Mass.
* \j
414 Bro*dwty, So. Borto*. || Susirinkimas’ svarbai kiekKote 3,
Į vienam nariui, nes bus nomi
Greitinto vieta:ąs Ontrai st.,
nuojama komitetai į vąldy
/
HrimMartlhų ateinantiems ' 1932 nta
Tel. Hudton 622.
tams.
,
' , 1
*’
—----------------- -----’l Todėl be jokio ateisakinėjimo dalyvauk susirinkimu
ir perstatykiK tinkamus na Ltarijer
rius į valdybę.
Taipgi, ateidami į susirin
Veda vteokio provta. Daro ri
kimą, atsiveskite savo sūntts
TritCtatatebtaOlTI
arba draugus prirašyti prie
Mt» AL
arMihM' draugijos, nes tai yra ge-\
Sotafe ItestefeJMiUMk
riausias apsidraudimas,
IVh^oaM : tai Bsrtoa STtt
sitikus nelaimėt
‘
Nataų;Tribot M74
A
įVertėra, rašt.

W W. Bro*dw*y, Šo. tetai.

Duodu >Umm> ir abslaal vlKokias
attiko* pavokus. Gera proga partaokyti muslkos pat gsrg moky
toju. Dtl sttHarimo pralau ateiti
IHlo drt*| mm * nto iki 3 vat po

TaMaaavišhrtA

................

~,,

NAUJA GELEIUUĮI
UAKTy KRAUTUVĖ
SO. lOiTOM, MAM
Stoja kraahnrija orilma pratl vL
atitl* aaMtatokaKN lrit«kl%
tori*ria» a«dtla<oa, *ri*to. rita
it, viahi Ir riaahto varrila. Sta
KM* Motor* **&
ttrii **t
rali. SttMt yteritia ridu**. Atei
kite pftritttri*tL

, fomaivmnt
Mtjsj* Vtetajt,

D r. 1£VXtap^,. dantis
tas, ku$o frfUaateo po No.
51115,-Btečhtay,
savai
tę persike į savo namų po
To1

Telefonas: South Boston RTSl
Namų: South Boston (MU-M.
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M. J. S. BALAMH J
. GfbttMjų ta Autuos

I

nuo 0 iki 12Č a** I

3 4ta-S Ir nito <5:»-U vrim
Stetaoiri* **o 9—12 tri*. lito**
Sstatoūita dim » Iki S vai vriūrtfe
ĮtetaUūtete
* iki 12 tri. tatai
(PM*I«itKrtj)
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vNIkRftL
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riftfc* -k’l» fta»MDM,

UBU VtftataSt t*rt lt
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< •’ ttO

RŪUliMIKl
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LiatavA Dantistl

I
1
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Irtetavis PfetatataMi

mw. 110ABWAY,
■mAm*MWIĮIWi"^

• I

Ifetavii Dtaitatat

Sovth Baiwa« Mmc.

-

j« nrt|. fiwk 4

■*>**ta*^*

Tri S®- Borttei SMO /

ŲMalkome ‘rMfiuMos jaadoe vyrlMkusdridmUii*. Grana»dM»krybHe* Pm mus vlsk» pigiau plriait.

OPTOHFTBIHAS

.,

*f

IhiriHit vkartto* riMto* pariMkrt**/■ yiminriai
.. AlrTBA fHVBKlA

«w w. s*OAtn*AY
(tarpe'F Ir Deręheatef Sts.)

otaRrtsv
fctakwte 8pA^tataB

Viri gvtftMH* *nta4*Hbaw '

-X

■* ' i

40i X, teataray, M Bate]
i~
ju»m

.kūjįi liūnuWKI|

H*rw«a< Maža
Tri.-4Mi

■

i.<><■■■*■■«■»■■»■■■■*■»

tai vortl sfc*Hirmi|- **riU*ost

1^W00DiyWffTOW

DR. J. LAHOŽiGS!

|

PAUL'S NEIK
> SHOP

ItoU kario ahsiHsri tartrMatok*,* Ma

STUnS

..... . ............... ... y- k

LIETUVIS GYDYTOJAS JjĮ •
CHIRURGAS
«■
Ofto0Tri.:2—4p.>; 7—S40lMak
T«L 8. B. 2712

J

_ AAfmloaakl, tesataUl *e*mo^m
,

GaradŽiaus vedėjas <84m
pt»KK /anelhin<i» viaieiMH
maloniai patarnaus.

tVAntĮŲDRANūgy
■ KMtnCUV*

1I1TVVIM

*

VERTI PARĖMIMO

4* lsl*w*MMr«*

6,

atone, tik už AIOOO galim* pirkti]
trijų jeimynų naiUM, 11 kamba- Į
ritj Htt eleyępa iviraomi
*
atskirais Jmitvienai Seu
ktaifi, talte^elta d*’
do* neš*
mšneuiui. Tok jb*rgen< retai falim* gauti/’ %
KĮUUTUV1 MODMBlIIAKA.
i*b*i centralinSj vietoj^outBi Bo
stone p*r$Md*m« m&* ir viaokt
valgomi daiktai gerai paisyta xu
elektro*.šaldytuTa (refrigerator) j;
biznis #W0 savaitei. M gero*
priežastie* parsiduoda tik Už
S2700.
*
Turime didelį pasirinkim* įvai
riu ištapę, namų Ir bhnių *at
pardavimo; taipgi mainome na
mus ant tarmę, firma* ant namų,
biznius ant kitokių nuosavybių.
Platesnių informacijų kreipkitės
ypatiškat. telefonu, arba laišku# ’
y. tetelTM, Aimte
BoMi JMty Trasi
M7 X Atarti prit lr©*4tw*y,

01 M. Y. CASFER

i

........ ........................ ....................... ........................ 1*111111*1

1

įįfai»»<į»«tMfi<iiniiii><iinii>iiiiH<iiM|iH»iiiiMįiinmm»»uin

AlTt udAIm A x, Kouth Bo-1

MlfflSt Mffit ffll

ISO WMT H0APWAY

ATSUK MUKS
MOtTBLA,

PERKRAUSTOMK Į ARTIMAS
IR TOLIMAS VIKTA8
Ui klekvtorai daUt* gutruBtuojūri

i

541 1BOADWAT,
SOUTH KORTOM, MARiJ į
Tri- So. Betton im ; * 1

ir kiti frudliikai; Vboklų ttimnlų
Telefoną* t 80. Bottoo 4fll8-Wt
nedžty *Ddim«; prie gero kelio Ir
Gyvenimo: 80. Bo«ton 280G-M.
tflttf
į Iteį- ***** ®k-lt
l'V 'ir'.........nr-- j

Yri. B- X. GUI.
DU I VlllllilKVit

,-A..,,,,...... -R,

parduodam laivakortes
i Ir U LIETUVOS per ritas
siūNeiAMD rrxiGW iniam
Litais ir Doleriais.
APDRAUDtlAME Namw ir Auto
mobllltt ūmo Gaisro ir kas raikąlinga,
.
(“DAltBININKO’’ NAME)

BROADWAY GAKACGI

3įOABWAY

JUOZAS B. GAUUS

L J. VIESULO
AGENTŪRA

PHOTPOHAHIAS

’ TA1MA M AKIAI fenu* w
MuJtt bmmu feių kambarių su
romą, akalbyntaų.Ailtų vandeniu,

•«

tomobilius ir pentinams. Tu*' 1
rime vėliausios mados inaprl
mis, taipgi turime valdžion!
leidimų inspckfijiti šviatalM
ir brokus. Parduodam In<&J
Toierus,
gvarantuojan^l
nuo 15,000 iki 20,000 mylių, ~
Užlaikom batterias, Soeon/ 3
gazų ir alidų. .Teigu norlįo
gerų patarnavimų už ieniųl
k&W> atvažiuokit permtĄ-1
Tinti. Visi musų patamav>|
mu busite pateįikiirti, TmFkg
me, vietas pastatymui auta-]
mobilių už numažintų kairį 1
[Mes duodam patnmavirąųl
‘ 24 valandas į dienų. IŠidW*|
juojame ir nmmizgojanaAl
automobilius.
~ i

LITHUANIAll
FOMOTOIE C0.

1ITMĖ7'

,

tarta* aiuta ata it stotai
mKaamVftatatMrikto*
MMom
vww*» " rinfeteXritak*M
r«WWw

,

MSmJbm.ailltaMM
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’OIRNEW JERSEY
OŽSffHSTMOOT
vuns.v'vinvvNi

rrairiruojasi:
Ay^ jp,^

ia3jp5g

TUtephMe: STAOO WTOS

VALANDOS:
Nuo o—i2 n ryta, 3-4 tek,
frcMtaikatete ragtormi

DU tADJU I. VEMCIUS
DANTISTAS
Y*—SAY
Numk TW« «: Mtekimn

DAMŲ.
L’irir.
— Rtdgmmd,
MaiiprtV Middh $iltag?,
. ' Didysis New Yorkas yra
padalintas į 36 diririktim* Glcndak ir k. mpriruojasi:
Quems(’o. Labor Lyceum,
tJrariiittee galima užsiragistI’ntnam ir Fmwt ava*; RiTttoti darbui. Jei visiškai nedgewood,
< turi darbo, nueik į savo dist- Distr. M — Ro*kaways ir
rikto Emergeney Work Buapylinkė* ragtatruojari: 80raau ir iižairegiatruok. čia (
'02 Roekaway Beoeh Blvd-,
paduodame tik Brooklyno ir Hamtnri.
(Jneenš diatribių biurų vie Dirir. 27. — Oaone Park.
tas. Kitų distriktų lietuviai Ho, Ozone Park, Aųueduet,
temkreipia prie savi; klebo Howard Beaeh, Hamilton
nų dėl informacijų arba prie Beach, Woodhaven (Bouth),
policijos nuovadų*__
^OOKLY^EV
Morria, Dunton registruoja

4M 0MAm> gygSBT
(kampaa Datos Ava.)

1100ILTI, M. Y.

m

31 d; »t valandų yra rengia*
nms maskaradu balius, Butu
laimi malonu, kad parapijųnai paremti; 1$ medini; so*
daliniu parengimą.

■• t
: ♦*«

4
'O1**

-r*.

STAOU S-4MI

m. L.PETmn
(mm*)
Lpnuvia DaNTnras

Šiomis dienomis misiorgnnisavo skyrius Vilniaus Va*
davimo
jungos. Kadangi
dabar tiktai susiorganizavo,
tai ir veikimo dar jokio ne*
buvo. Kaip jie darbuosis
bus pranerta afeityjer

Distriktas 29.—Red Hook, si 103-60 Woodhaven Blvd* draugijas. Draugijos skyriai Baigsis nurija*, aekir Adieny
Apie’tvark:; laike’dirmaj Erie Bariu ir South Broo- ir Liberty Avenue, Ozone
vonės bus pranešta sekantį
Upkr. 15 <L *įi mišparai*.
į klyn, registruojasi: 274 Co- Park.
Mtadienį.
'
V^ht^
lie Charites vargšų sušelpi- Smulke*np»«,tV4rką pratnš
Distr. 28. — Jamaica, 8o. mųi.
$
htmbia Street* i
pats misijoakriua tias mi . Atidarė ravo krautuves
Distr. 30. — Fort Greene, Jąmaiea, Hill Crest Wood—Baslių 25 d. mirė Lyn- sijas ves Tėra* Jonas Bruši- nauji biznieriai: WilHamas
; (Mmnbia HeightK, Bedford, haven, Riehmond Hill, Ne# brook, L. L klebonas kun. C, kas> 8. J* Bmdtlvmečiai Rosenberida (Bill Rosem•PayRidge ir į šiaurę nuo Gąrdeps, Forest HilU, Hol- A, Craig, Palaidotas spalių prašomi nurijomi* naudoti*. berg), 56-62 Remsen PI.,
38 gatvės registruojasi: 12 lis, Queem Village. Bellaire. 28 d. Kum Craig buvo žino • * ■
*
A. . .»
' Maspcth
ir antra krautuvė
ŽINUT BS
St Albans, Rosedrie, Spring mas moksleivių tarpe, Jo pa 
Lafayette Avenue.
—Cibuliauridai
(saldainių
PABAPUfOSPABNN1 Distr. 31. — Bay Ridge į field, Laurelton registruojar stangomis 65 asmenyįtapo
krautuvė), 62*05 Fhiahing Pereitą savaitę ilgakojis
■
.
DtjfAl,
'
! metus nuo 36 gatvės, Port M : Tom Hali, Jamaica avė. kunigais.'
v. ■
Avė., Mrapeth, N, Y.
garnys atsilankė pas pp. Či;■ fiairiilton, New Utreęli Ben- cori Parsons Blvd. 160-th .—Kunigų Vienybės Ryti;
žsuskus
ir paliko sveiką ir
į amdiurst, Borough Park, Btreet ’ .
provincija turėjo gavo susi
diktę, tėvams džiaugsmui,
Aukščiau paduotos lietu rinkimą spalių 27 d* fiv, ius parap. salėje. Įžanga tik
j Bath Beaėli, West Coney Is*
dukrelę, P. Čižauskas yra
w land registruojasi: 1835 vių apgyventos vietos. Lie Jurgio p«r. klebonijoj; Dt* 25 centai. Pelnas parapijai.
vienas kolektorių Aprei^kir Bath Avenue,
tuviai turėtų pasiskubinti lyvąvo per 15 kunigų. Tątp Bus " duodamos dovano* UŽ . ,'l. D. S. BAtlVS..
irio parapijos bažnyčioje.
i
Distr. 32. — Navy Yard kuo greičiausia užsiregist svarbesnių reikalų buvo
z linkime naujai lietuvaitei
r Sekcija ir Borough Hali sek- ruoti. Jaunikaičiai, neturį Jaunimo
Konfederacijos drigiausį tab&unką. Maža«te Spalių, 18.4. 4v. Varįo migti ir sekti tėvų pavyzdį.
? rija (Šv. Jurgio par. sekei- 20 metų, ar sergantieji, ne projektas, ^Vytauto’* -spau choras pafihmos dainei^, svetainėje įvykę L. D.S. 15
L ja) registruojasi: 105 Elect bus registruojami. Šiuose stuvės reikalai, ‘‘Vytauto*’ ^rkratras gtoa Mauriškus iri knppp* balius, įajmi gražiai
P, M, Tumasonienė, j.
biuruoec bedarbiai bus klasi laikraščio klausimas, katali amerikonims ^Šokius, ta
Prace.
nusisekęs, Publikom buvo la- Tinhasonio Žmona
buvo
t
Distr. 33. — Elatbush, fikuojami sulyg reikalu, t, y. kų akeija iri k.
diena yra Tllalovreen dky.
’
Brooklyno
ligoninėje,
kur
Midwood, Ėlatlands, Sheeps- l aiko be darbo, Šeimos sto —Spalių?25 ’d. “Vieny Tad visi ra kostiumais atsi- įpagiai linksminosi,
, s f jai padaryta tonsilių opera
headBay, East Coney L- vio, praktikos, metų ir k.
bė** turėjo didelį konrarfą.
jFsaii1** cija. Ligonė sveiksta ir jau
MM' registruojasi:
*’
Įauga t»ayo Jvatąos vadui namie.
‘
Fjhdford Avenue*
gražia programa.
r ’/
kun. Vakekauąkui, L. D. S.
?
Distr* H4. — Rast New
—Dailės parodą Victoria ’ Lapkr. 2#<L Tiansfign- ir “Darbininko” dideliam
‘ -Braoklyne komunistai su
į York, NewLots, Brmvnsration salėje bus parapijini prieteliui. yągmusipni žmo
—Kardinolas Hayes spa viešbutyje vis gausiau lanko
sidarė "du logeriu: Bimbit ville, Canarsie registruojasi:
-L. D.K. Vytauto komi ktmeerfas ir lokiai. Įžanga nis mųti šį balių-, Kuopa hiai ir Pruseikiniai. šiuo
lių 26 d. pro radio WJZ
L 18J7 Osboni Street.
prašė New Yorkiečių padėti tetas laikė savo susirinkimą tik 50e. ir lįjt Tikietus gali dėkinga ir yayg. p, E? Štape laiku vieni kitiems karia ant
į
Distr. 35. — WillianisJ bedarbiams, kurių Didi spalių 28 d. vakare Šv. Jur iria gauti pik choristus ir liui, linksminusiam visus su- sprandų šunis. Abi .pusi da
*. gnrg, Btishv’ick. Ridgevrood
New Yorke esama 750,000. gio klebonijoje* Nariai gal®’ klebonijoj. įMena yra patogi trinkusius savo smagiu or bar gaudo kiek galėdami
(Apreiškimo ir Kar, Angelų
kestru.
' v
'
Padėti galima anka ir duo tinai turėjo nuspręsti 'Vil —subata, ir Salė patogiausia
datbiMngu dolerius, nes
i par. sekcija) registruojasi:
Brooklyne.
’
niaus Vad. Sąj. reikalą ir
■ų F-F-.įtiį
dant
darbo.
•
tai ju svarbiausias darbas -r
f 1085 Broadway.
—Visi klebonai gavo iš d# likvidavimą. Rezultatus
naikinti burži;ji; padarę —
į
Distr. 36. *— Greonpoint
jEmergency
Work
Būraau
pinigus*
: Čia' susitvėrė kaM koks
[ registruojasi; 104B. Meseaplinkraščius dėt nedarbo.
jaimų vaikinų klubaą* Vra
Įįi role Avė.
? Spalių 9 A “Darbininke” didelū ♦ nesusipratimas, jet ^Imisvė0 su Bimba puola
AplinkraŠtvje klebonai pra
į
QT7EENEi
šomi registruoti bedarbius,
tilpo klaidinga žinutė apie tėvai * leidžia savo ■ sūnums Vabaliuką, Pruseika bimbk
j
Distr. 23. — Long Lsland pranešti Biurui ir, jei yra
Šimokaitytės-Janaeen laido- steigti , neaiškų klubą, kada ninku* visais Btldais Šmeižia.
galimybės,
duoti
darbo.
Biu

į City, Astoria, $teinyray,
tuvra. Būva parašyta, kad pas mus yra Ir* Vyčių 90 Gi kriaušiai savo dolerines
t Elmrinirst, Winfidd, Laureį ras padės darbus apmokėti * MISIJŲ TVA ttKA.
piirė gimoliimytė, o turėjo kuopa, labui grašiai gyvuo į abiejų rėksniu gerkles
t Hill, Snnnyside registruoja- prie bažnvtinių įstaigų, \
būti toki žinutė: Rugsėjo 30 janti. Ji turi savo sporti kemša. Dolerinės vyniojasi
į si: Queens Co. Court Hanse, E —Brooklyno vyskupas iš
ninkus, kurie vra įsigiję ge taip* kad niekad ji; rėksnių
tų dieną vakare su mišpa
siuntinėjo parapijoms Įsa
f Court Sųuare, L. L C*
x 3* L, mirė >Mra. Natalija ra vardą. Klebonas kum kišeniuoee pilnai nesimato.
| Distr. 24.
Flushing, Co- kymą organizuoti Sv. Vin rais. Pinuos tiys misijų die Ši mokaitytė-Jam»en, Išme Vaicekaiiskas visųop^ aiš Mat kriaušiai ju turi* tai ko
| romų Newtovm, Eluriiing cento Pauliečio sušelplmo no* bu* pašvęsto* dėl Tridu- tu. /Laidojama buvo išSv. kiai upąžymi Akad . 'katali gailėtis.
um už dūšias skaistykloje.
Pamokslai bus sakomi rytais Aloyziaus bažnyčios, Great kams jannnoliams Vyčiai
Lietuvių Dailės mylėtoji;
9 vai. mišių ir vakarais Nsck, N. Y i -8v* Manio* yra geriausia orgnniaaeiia.
ratelio
paveikslų paroda dar
.,x.
>.
Vtafims.
7:30 vai, PerTrįduum pa
vis tebesitęsia* Parodoje da
mokslai visiem* bendrai, Belyvauja
9 artistai — tapyto
o
kančioae keturiooc dienose nuliūdima vyrą Jurgi, tėve*
jai. Patartina lietuviams tą
tomis valandomis pamoks liūs ir sesute' Eleną. į
parodą apUtrikytk Labai įdoLaidotuvtanis *-* rūpinosi
lai tiktai vyrams (lapkr. 4, JLAtuvUlYBuiti
rniųlr grašių paveikslų ga
Ą 6,^7*) Sekmadieny pamok gnterhn nA. Ytentieju*.
^y y da didesnis Didėjimas tarne lima pamatyti.
slai visiems; antroje savaitėw .
jaunimo. Lietuvėm Vyčiu
je t y, lapkričio 3^-14 M
kuom persipraanizavp ir ilpamokslai tiktai moterims
ri^k^rbanja raldvba: Pirm. ■MiiiaM

k VALANDOS:

Nw» • wL rytaM S tel tekus

KT-4WffSTT*

- cumpMus

UIU BUMUI,

PHsnikaBR, talkate fetetorttete
lokiam* ir Tlnoklemn pMlIInkMUte*’
mama MteuįteMta vtota Brute-

l/ne-UMpatite Jau teguli liJHaa
Jprtl Mty iteNHte Mtenat
taua*. MmrHi ir Brtto K

MOOKLYN*N.Y,

.toru BUUKm «**,

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
' AmA»VteiMi Įįpofloi DtriMM
Vlenintlll kataliku ipauatuvl
irkrautuvi apylinkių

KEAMY*WM,N.l

.

•tovylM Ir k. O* Kritote kmiU >
yrirMM turinio te<telto«i knyri N
grritt*i uttirudto -s m itetoviUMli
y«ratate

‘‘ItosHBfcdM’* Aostlra
‘Vyteuto” WMMt«ri pfitote *Dur*
Ibintakuf nMHaraa, pcuMUKrutM
Ir parduodu ktokibte rDurbtetelto*
'Munurkte
~

žilius

*nT«ntts.

4

■ *, „

,

'

•

'

MtfrMdtento. StftoMiMlMttfo

Ir AtolMtotete' tetepteto SH ė uuA1'

Ita MIHtU ir "*Mrt lM*te" Nk
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