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peekyri ketafflrą jkMbiybta

dinas save pradM
Smetona priėmė j
mnėm laikndN
nia*’ atstovą, kai
šakojo savo a
Lietuvos * reitem
rinti.
I> Hmetoną pai
dabar rilpinam^
prezidentą rinki
mą. >Havivaidyhii
rinkimą j»tątyiflj
kad balsuoti tai

jatatgeoM 360,000 driertą.

Sra
dą taattata organfataijai laikraš
ti* apdovaaojo hebrajUtai mede-

Brau M dorara rateikta arkiry*-

knkŠrionią ir žydą itatlikti.

tetarta* Bulgarijai pakelta* j De
legatai. Tai dw& pagrindo ma>

Leonardai StetaUa, dienraščio
“Draago” redaktorfaa, JLLJLK.
Fcderadjo* rioe-pinažotaka* šta-

pravtttariikOM valrtybiee mL
Makta Atdenki* rtOritait.

asmen*, kurie tai
l>ę, moką matom)

vąMininkąi.

»ia dtanomia mini saro 20 metą
literattafo ir vianoamtfaio darbo

Prf«idento

j
ri1

sukaktam.

OMrg* Wukteftra praaaakra kraigą* BkiraMt ’ 'Btaridram
Wadhtagbta
atiti
ki. iBUbninga* MMia* Tcvfctovn
IthHjtai* 150 tratą ■ąfekktarta»s

ūkio šeimininką
kai neturėtą te
nors būtą ir su
įlinkai

Lapkričio 22 d. £ m.,. Ch-oagos
lietuviai katalikai rengia, banke
tą ra programa, Gimimo Famdta
Ir. parapijos mtainij, 17-th and

ta

į

lapkr.
Iralupk r. T.—LiiL
ikad Rudja nerimtą mvo
tt p. A. kražtte ’HJetuvos Keleivis** mis dfcnomig Lietuvoje mikarimsanme*
šiauriau.
tai išeL pninrikh kad vieton tauti nima J, K Arkivyskupo
Mandžttriją. JaĮkmijo* vy-

ninką ryriąuąybe* uždaryto
i i*P« dienitaŠMo “Ryto,** Katali
ką Veikimo Centru* laiikriPW*- ei<> 9—10 dd. Skiriąs naują
kataliką dienraštį “AiiŠL.
ra, : •
- ■ *'
* ižtafarti
Į) 4*taty- JU&SBMAIMB «AV0 15 JttptaMijam
^ĮM9 TST4Unfn a
jmrodę*,
nw>AimoB.
I tik tie
mnavy*
$ioK? M ir Law?re«ret Mm
ihh -dimomte aldermanas Jw
W. McCarthy nuteistas W
bti tik įnėn. kalėjimu ir^l,(MM) pi
LJ» T*’- nigine imhauda už rinkim
teduoti, pinigą politiniams reika
•Valdi- lam*.
f babtą:

Pranciškau* Karevičiau* 70 rimttyhė įgaliojo savo atatometą sukaktuvės.
vij pranešti, kad užimtoje
Arkiv. Pr. Karevičių* yrą dalyje japoną kariuomenė
daug nusipelnęs Lietuvai ir nepadarė jokią nuottalią
visai lietuvią tautai ypač Bilaijos nuosavybei ir nepa
kovą dėl Nepriklausomybės darys.
Japonija priminė, kad ji
laikais/
buvo neutrali 1929 m., kai
:
buvo kilęs ginčas tarp Kini*
jos ir Rusijos, todėl ji įi^j*
ja dabar Rusiją nesikišti į
pavojingą vietą.
. .....
• •• ■ *
— Nuo lapkričio
1 d. panaikinta Vamią korieenfmėijo* stovykla, į kurią
buvo siunčiami “visuomenei
vėjingi asmenys.*?
Tokio, spąlią M ’t~ dT*r
šiol tokie asmeny* tai* siun  poną kariuomenė, gęn
čiami ar

PUI*KM VMMy
šilimų. -
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da

kalėjimą. •

flta vrvMk keadro 'darbo dreve*

HIMe jTWri mCNH*

(MINK MUM
’UM ’ IR

p. Mtataį araikteame ir Įtekime
ilgiaath? metę!

Londonas, Anglija..—Rietmej
paprotys
ŽHNUA 8OET HflMEYlpiriiiAfrikoj
žmonasesąs
BnAfjlmut
ihiail

<į

,

»uAAHviu

PBUNOS.

arijui*
linijoje, kuifc Migo W
tą Rusija ir Kinija.
Mūšyje užmušti bei sužei
sti 300 japoną; 300 kinit’Čią
užmuštą ir 3000 sužeistą.

lapkr. 8 d. — Iš
Suomijos pranešama, kad
ėiai depresijos laikais par
jtesimiiė didelis Lietuvos
A>iė York, lapkr. 19 d. — davėjai turi daug vargo iš*
]/ų)kr. 6. — Iki
draugas, mokslininkas prof.
Mayoras Wąlker lapkričio kąlektuoti sutartas sumas. šiolei buvęs Lietuvos atsto
Niemi.
tėvai reikalauja vai prie Arentojo Sosto Dr.
į 20 vakare išvyksta į Bali- Supykę
Amžinos atminties prof.
grąžinti
ją
nuosavybę, bet Jurgis šaulys paskirtas Ne
fomia pas gubematorią Ja
Niemi palaikė labai artimus
mes Rolph Jr., kuriam jis dauguma žentą, kurie #ue paprastu 'Pasiuntiniu ir
santykius su Dr. J. Basana
D(trn^tadlf lapkr. 16 d.—
lClticag^ Ilk — Lapkričio šikai išsigando ir išbėgę įteiks prašymą paleisti iš gali išmokėt?, atsisako savo įgaliotu Ministerin Vokieti
vicium, kol šis gyyeno/su 17 d, apie 4*45 Vai po pietą Įmik susėdo į belaukiantį
Vokietijos
žymioje dalyje,
kalėjimo Tom Mooney, kurs žmonas grąžinti.
jat
generolu Nageviciun^ rašy- 4 ginkluoti plėšikai įsibrovė automobilį,
Hestijoj, rinkimus į vietos
Tai kampelis, kurio dar
jau yra iškalėjęs 15 metą.
tojū kun. A. Sabaliausku ir į lietuvią Metropolitan Sta
nepasiekė krikščionybės švie Buvęs atstovas Vokieti seimelį smarkiai laimėjo
Metropolitan State Bank Tom Mooney yra nuteis
joje V Sidziauskas paskir hitlerininkai—vokiški faši
kitais Lietuvos veikėjais.
te Banką IVest Sidėj tikslu
su.
tas
kalėjimai!
iki
gyvos
galyra
gerame
stovy,
nes
turi
tas atstovu Anglijai. Iki stai. Jie surinko 290,000:
Velionis gerokai iškėlė apiplėšti. Banko preziden
gabų
vadą
pI*»L
Bnindzą.
vo&
Jis
apkaltintas
bombą]
šiolei Anglijai atstovu buvo* lialsu. socialdemokratai -**'
Lietuvos vardą Pakaitės tas p, L Bi*enza laivo prie
padėjimu,
kurią
spi-ogimas
K. Bizauskas.
valstybėse.
168,300, eentralistai (katalta
šaky ir keletas klientą. Plė
kapu* G1UUMA.
užmušė 10 žmonią. Nors tie*
Ar bus paskirtas atsto ką partija)— 112,500, ko
šikai puolėsi patekti už gro
sioginią įrodymą' nebuvo,
- 1932—1988 MITAMS UHCKV
vas Ay. Sostui ir koks liki munistai
107,000. Pralai
IZraliu-
tų, -bet durys buvo uždary
bet Mooney, veiklios darbi ‘*Dik>n 230 nr. praneša, mas ištiks K. Bizauską —
MUDUTAS 1U D1FICITU.
mėjo socialdemokratai, linu*
tos. Tarnautojai pamatę
ninką grupes .vadas, buvo kad Pidgaerinos kaime, By* dar nežinoma.
dit s partija. Kataliką par
plėšikus su rėvolveriais ran
teistas.
tą Galicijoj, š. m. spaliu
Varšuva. Lenką ministe? kose puolė ant grindą. Plė
tija laimėjo 8000 balsij dau
lapkričio T^Lie- Jį pripažinusi kaltu ^ju- mėn, 7 dieną apie 10 vai va
rią kabinetas spalių 31 d. šikai Šovė porą kartą į du
giau, negu paskutinių rinki
pateikė seimui 1932-1933 m. ris, bet jos neatsidarv. Ban lajaus iuieste buvo susirin ry ” vėliau atsisakė nuo ap karo didelis sprogimas iŠmu metu. Komunistai su
valstybes biudžeto projektą. dė laužtis, bet tuo tarpu bu kus didžiule minia žmonių; kaltinimo, ir teisėjai tą pat gąsdino jau miegančius gy^
rinko 22.000 dauginu, negu
Biudžeto išlaidos siekia 2,- vęs prieky prez. Brunza su pasižiūrėti, kaip bus bando padarė, liet tai neišgelbėjo ventojus. Atsikėlė žmonės
paskutinį kartą. 452 mil. zlotu, o pajamos — šuko griebti^ šautuvii* Ple- mi Latvijos du nauji van Mooney iš kalėjimo. Šiuo* pamatė kapinėse, kur ilsėjo
Fašistą ir komunistą lailapkr.
6.
—
Klaidens orlaiviai (hydropla- mis dienomis ji*, jo motina, si žuvę kovose dėl Ukrai
>.375 mil. 77 mil. zlotą de
mojimai
rodo, kad VcįkiefL
pėdoj išeinąs
laikraštis
ficitą manoma padengti iš MJia KUM. 3HBA, O. S. A. nai). Orlaiviai turėjo suvai 80 metą senutė, ir sesuo nos laisvės kariai baisą vnL “Lietuvos Keleivis’* prane ja krypsta į didžiuliu* kraštelegramomis į zdą. Nuo sprogusios Ixnnvalstybes ’atsargoa kapitalo. LUjerenee, Mim*—Lapkr. dinti kovojančią priešą ro kreipėsi
tutinnmita.
Kun.
Ed\vard
Shea.
Walker,
prašydami
pagal- Ihm tapo išmėtyti kryžiai*' ša, kad pulkininkas Skolę.
'
18
d<
Lenką vyrimisybes sferose
; "*’’Wf sugriauta koplytėle ir net rnpakK Lietuvos karo at*
kalUma> k^d, sąryšy su O. S. A., ftv. Marijos para- Vienas orlaivis, . iškilęs bos.
aukščiau,
besileisdama*
Že-[
Walker
susukdiiėjo
byla kur buvo matomai išmėtyti stovas Umncnzijai, išėjo iš
laukiamu ĮĮpoverio moratd- pijus vikaras mirė po ilgo
riunnrim®imm valstybė* sirgimo. Kun. Shea buvo į- inyių užkliudė sparnais Že- ir skubiai vyksta į Ūalifor-- kaulai Ukrainiečiai dedu kariuomenes.
piritas žymiai švęstas įkunigiią liepos T rniau buvusį orlaivį iV’įvykb iua, kur jis tikisi pateikti į visas įstangas, kad lenką Nesenai pulk. Skorupski* KlMnČM lapkr. 7.—Fina
biudžeto W
sumnžvsi*** ar net visai iš* 1917 m. Rv.^Marijos pampi- didele nelaimė. Abu orlai-jgubematorią ir išlaisvinti valdžios otganąi^uinshi pik- parašė prancūzą kalboje šanitak kad n* A* Voldemaviai nukrito. Nelaimėje uŽ’|Mooney. Mayoras Walker• tadarius kurie savo žiau ktiyga, kurinio atvirai pifi rs< būsiąs m^kiria* Valrirtykias. Biudžeto projekte i h buvo keletą metą.
TarvKm nariu, M tik
Lenkijos iiŽsienią skoloms Laidotuves j vykstą penk* mušti skridę 5 lakūnai ir pareiškė savo tvirtą įsitiki- riais /durimis iššaukė visą šos Lietuva Lenkijos unija,
padengti numatyta 280 mfl. tadikyjI su iškilmingomis
-s- viena moteriške, vieno lakti- nimą, kad Mooney yrą no gyventoją imsipiktinimą ir j Knyga susilaukė Lietuvoje Utam* išteisintas danišką
na žmona.
kaltas.
’
didelio pasmeikime.
stotą*
Jmišiomis
jmm tinkamai mihąustą.
mišiomis 10 vai rytą?*
rytą**
kronu tartoje-

Plėšikai Puolė Lietuvių
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• Befryttatj SvetalilJ, Whtar St., Cambridge,Mra. Pradžia 7:30 v. vaitai 1
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(Programą išpildys parapijos choras, p. N. Karbausk*Jr. vedamas.
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Bus ir solistą. Kvtečta ItaiMei. 1
■c

niurnose. Bus iSteituohw|]-bai llepal)1>ilgtlu
i
P*wWjudamas ir nejudomas tur
tas tu asmėną, kurie iki šiol
negrąžino bankui skolų.
Čia paduodame tik kaito
riuos miestus ir apskritis,
tau- bus- Lšlieituoti tui-tai.Į^“'
is^uk?’
........
„
Minioje — 66 lieitaei,jos.Ljujs susipj^timas iiK*nkas,į fap ir KiJHlr:
Gardine —• 39. Lydos «P- Tmi pasisekimo tik i>aj>icJ«M Monplui iįDMeari. ĮMctrifedA
A
- 38, Dysnos aęto. |rosai ir buteliukai. Kny.
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Okupuotoje Lietuvoje “Itarbiiiinko” Katalogu

Keli buvo įsirašė Lietuvų^^Si «X,7tik«ji-o
m> sutvarkymu* Bet jMsr ga, laikraštis - reti sve- nų* *.
čiai.
tatatetito
St*dj«
—
»tį
,
neutsargunią vališio ratas
Šv. Kazimiera Draugijos Verti Jono M. Širvintas—50e.
V
A *•
M*
teiuvfao Kun. P. Južkritk—15« . skyrium
S? i
if’ .-X* Ji. **□
.*>1 - M.
.. ■ ■
;
Žagariuosc,
lieti
Iįri«T0« tenldai/— Išleido
tegavo jo švarku galą Jr
Nuo 192b metą čia veikia
totatti Kryžiai:LStteijo^
J.
Šeškevičiui
ir
B-v8,
Katt*
oruos;;
Mattte tatattb, baltais
ūmai įtrauks. Nom grėL 1svetima mokykla, kur vai I Graudi Vertai*!, MaHiaGe- -*
-- ' - - jdu* •• AaVrita
....40e. . Otaril*' Įflrterfji
KUM
X
«MKWX
KYLA
visas
apylinkes
lietuną
inftlūnaM
MUstuNlyLBKUTOI MOTA
mažaiUClTACnos.
ką teišmoksta.
S?
rtybią sutikimui. Taip pat tai
raus
didumobuvo
galvoje
ir nm kučiai
GAUSIO®
TOJKM1M
nimtte.
Be
to,
Punske
veigjvmKUT ML (fflpri.Atas,
bet
Vyšniauską
ištrmv
yra Miku, kad jd kokia vai* įarbje žaizdos. Be to, iš
—
----—r-*
kiti Sv* PtineltM Nekulto’
riffelhta
3175-1M
k?apžiūrėjimo^
jau vigai tetdaužytą:
spėjama, teikadi Vįhi^|tt|ų^žemė« Bankashoją^^d»ąg. yiy lįetnyiąk
Prasidėjimo
dntugija,
ku

.
1&20
mėtis
Vilniaus
lie

kojos ir
rankos.
kys nuo kalbamojo panižo- Igužykte
yra sutažj^
r ^šiftt)ėio«|šiomis
•■'liepomis ’ pMelbėįj^ kitikaiimu intfs pra'
vadovauja getb, kle
fctori>» ap7M»k«. Du tomai $1XX)
skautų
draugovė,
gaį-riai
HutyiuŽkmtu
galva,
ir
kru tuvių
franW kdnlus.
Išimtus
liėifacijik
. kurios
tan-džiuoja žydais. Mat, niiU
bonas
kun,
Bvedw
<
’
ia
vusi
leidimą;
nuvykti
stovy*
tini taip kad jis buvo mni>n«ir»< Vtrte ?♦ M .;
y *0a.
tarimo* paliauta, pnak«U
tl J. Gmtis ,
tckv» žmogaus pavidalo, Vy* Idmrti į Amtw apylinkę. taip pat jaunimas spiečiasi
Gtoatoai JPnu
Mibi| skautai ten ikImivo kė ir šio to mokinasi Per su
fe* A Vllattk
lą MinUteria ptununtė TauTa proga turiu pabražti šniauska# tuojau mirė. Pėe
lias savaites, * žkkmadie- sinnkinma dažnai jwimm Patai X Tarvydu
tą Sąjungos gen. sekreto Lietuve* VyriMhiybM gilų licijii tiria priežaatp
: toto M*n»~»okrittki &
niafe
vielos gyventojai, grįž kiną ir liettiviškH dainą.
riui tokio turinio notą.
įritikinimą, kad tok# plenu-i
MILAM SKKULIAMT
dami iš ImžnyčioHj užeidaa- Ajjskritai, čia jaunimas ttektilymei. Parta Uorių—Afe. negyvoji gimti: temt, van
“Turiu garbes pranešti, nx> kilnus paaiftlymas bus
duo, oras. Parai* J, Baronai—iOa.
JAVUS,
vo Itesiliurčti ktamamą kruta. Aiemot buvo nuren
kad aš gavau
®ksce- visu valstybių visiškai pri
IMK M.
laužti. Įjotą kartą buvo at- gti vakarai šiose vietoaer
lenHJos 1931 m, spaliu 2 d- imtas. Taspriėmimas daug
Ga*ma
-----—-—u*
cirkulUrinįlaUkę 257. IX. kli^ priaidčtiį į>riępteBisc- Spaliu įnėn, 21 L Šiauliųv ėjęs ir wbte klebonas; kinų Punske, šl>niakieiny, OškiMtaji 8k*ltfmsl Kiygt—
(DaUa.H). 8n pavdksUia_75t,
niuose, Kampočhmse; W
kuriuo Tamsta, vykyduma* kimo bendrosios nusiginkla* Vaito Verdulią to., to’Ju<ws
-r
liant javinę dėl neatsargu- susirmtoio jaunimo, kad linfhlosct Vąieiuliškčj, Krei
k Ilk.
mo Sfaciuini ;wTš^Wcktr4člgtij» padormt 7?k«ušiais metais rugsėjo 2S die- turės visą laisvę partegti
vPjposis Pristavonyse, Pauą priimtą raportą ir te- f sutvarkymu klausimo, kuris ną km. gyventajaas Adolfas tams išvykus Vilniun. $ir- Tiunuose, Vidugiriuose, t>£* niĮgatimai. — ParaU kum
vtiMhii. __— ----- Mb.
-- ——UOe. Mino fetyrimii Mlfejoj
žoiiueiją, prašei pranešti, dabar jaudina visą pasaulį;” Bemeikis įkišo mašinon ko mflną i>ostemako policimn* džiuliuose ir Vaitakiemy* Tsnaa iUteskia
Agtete^tite Maldos State.
Kwij,1018jr WM. Para
ar Lietuvos Vyriausybe yPer vakarus be vaidinhmĮ įteA — Vtete Karų P. SanraM Kufl. J. M Jonaiti (Kakai
kuriu
tetos
žmonių
kalbuvo deklamacijų, gyvą para pasirengusi priimti gink- : MAUJAA UfOTDBMTAA MUM buvo impiautn,
^liohaa) ___ ___ _ ___ ^_2te
tanm. surašė protokolą ir Į veikslą, monologą ir dainą,
Pflrnatete VftdoyilfrL BtediM
laviinori paliaubas, pasiOly- admimiktbaouoa ūmuos
AVOGKRĮŲ MUATYMM
padavė kum J. Šimkūną hš to mtyti, kad šios apy ritate Kragrmi. Patai
Grandai Varkmai. Sudari ir
tas minėto plenumo.
D1L ŽEMAS.
tonan už tai kad jis agi linkes jaunimas susiprato# tat. fe EMyi, M. L C__ -1.50 išleido “kdn. J/KonerriČiua^—lOa.
Atsakydamas į tą laišką, Kaunas. Elta;
MAtefckiUtoyje. JuokiaI
Tralįų
tavęs prieš.,, lenkus. -Tai ir darbštus. Jis svetimiems
Moteryste MaauardimybA J.
aš turiu garbės pranešti Jū- apskrities viršininko piane*
Cte
aptayniM
kelionėn
j
Pa.
Lteamltitt.fe
Kas. D-jtei laiTroškūnų vaisė., Klumpiu kos teismas Lydoj, kun. J. nepataikauja, brangina tąfij Ekscelencijai, kad Lietu- Šimu, šią metą spalių mėti.
dlnys, Kt*&* ,------- -—'•
ryKą k atgal Mikalojaus ir
flimkūnij iStefeino. M ^>-1^8?^'jirtSa".
Smddaiaiiia Įadkaia. ParaM
Ghylros Ivauoyu-** toddi ,
vte Vyriausybe priima p«- 14 dieną Traku baro TV m vienk. pas pik Vincą Betknroras padavė apeliaciją.)
kūną
susiginčijo
švogeriai
M*gm»Parralkiitii___ —450 L. Kucayižim . r ., ____ _ _40e.
siūlymą smdUiikyti 1 metu jono ribose, Sasonio eževe|
Aves^'fel^ltte. Ižlddo
dėl žeiąes. Ginčą rezultate Vilniaus Apygardos Teismo Į Punsko apylinkės snsipra*
rgYMlftontea Mark C, fe-Mu.
laikotarpy^ pradedant nuo kuri kelia administracijos
atšaukiamasis skyrius tris Į tūtoslietuvaites dabai* siuRa&tfoą Mokym ĮfotedU
japkričio 1 d., nuo visą prie* linija, žvejojo mūsii ‘pilie įvyko muštynės, kurią me
kartus svarstė byla vis ati- Į dinas! tautiškus drabužius be galo įdomiu nuotįkiri (keili,
V,
Petkūnas
buvo
sun

ka.
Sutairt K. J. Skruodyu—5Qw.
p«r įvairius kraitne,
monią didinti respublikos čiai »P. Mcdveckas, Br. Šve*
dėdamas dėl liūdiidnką sto- h* kepuraites, su kmiomis lwa€t
Likkite
MuhiMtmt Ateiti
kiai
sužalotas.
Padarius
Parate Julius Vente Vertimai,
ginklavimąsi.
Ji< tačiau, davinius ir Pranas, Igiias
J. Belčikčmio
‘.... . $1.00 Prie Ma>p. f
Pagaliną
žio
menesio
23p
e
bijo
pasirodyti
ne
tik
kos.
nii—__ _—
turi pabrėžti faktą, įsak* ir Jonas Steponavičiai iš gydytojui apžiūrėjimą, ras
fraiuateia Demokratjioe Pa-.
dieną byla buvo išbaigta ir | Punske, liet ir kitur,
ta,
kad
nukentėjusiš
buvo
M«>q
grindai.
Pirate
Utele
iniai paskelbtą 'tuo klausi SoitieliŠkhj ‘valse., Kvišcte*
50a,
zys Puida —
mušamas
kažkokiu
aštriu
kun.
J.
Šimkūnas
galutinai
Gegužis
Mfcnw
—
.
Kun,
P.
mu plenumo rapoite, kad uos fcvienk. Jiems bežvojoftadėilria. Kaina .... . ..............—500.
daiktu, nes nukirsta dešinės j išteisintas.*Gynė adv. JasinDŽIAUGIASI MOKYKLA.
Nutikdama su ginklavimosi j^t/ $ 'ki-ūmą iššoko du
JO*.
; rankos didžiojo piršto vir-Įskis.’
paliaubomis, ji neatsisako lenką kareiviai ir; pagrobę Šime, padarytos kelios įvai- į
Vaiką Darbymečiai — Rinr*---- ——
Dttsnyčia, Krasnavo vals. tdUČlrn kalbos mokslui____ _ 50e.
- mm reikalingą priemonių
pįlię?hįs
maldakmtgia
Mūsą
kaimas prie pat de- feteteto — laiškai vieno
normaliai vykdyti legalius■•ir Praną
—
*ir *'
Igną Steponą*
vaiktlh, Verte B. Rakauskai 15e:
inarkaęmės linijos. Gyyen* , MettevtoM^ Kotai™ ...
status, liečiančius karinome virins, nusivarę į savą puį
*apdaru $3.00 ir MM
MttVMu
nMjH*'-*,
nę, reguliariai vvkįyjųkal sį. ' Laiveliai ir ‘tinklas paj
Kurijoj —
W medžiagos atnauiinįiąo it šilimo mūsą pusėj. Iš, kė
t* irime- VariŽkal—giTvbAe "
palaikymo programą ir sth rantyti, kad piliečiai ^piigrob
, rY.'^sx:«
I
vakartliama te gegužinto *u. •
vyks šią metą lapkričio ir sll kaime gyvena dvi senuos gaidomis: Sutaite Matu ori*1'
daryti atitinkamas atsargai ti Lietuvos pusėj.“/
*• ■
* *
t
. atrado
^BOogruodžio mėnesiais
bankol^ų, kaus• kitiems
, ..
Iš kitos pusės, Lietuvos: ląiievią apsaugits‘departa
aū. Vieno veikia* juokai. 8tc
■ I Vaitkus . '..
„ 7. ^ •..
Vyriausybe leidžia sau pa- mentas davė parėdymą pa*
lietuviu© Vaidevntie -——11*
irikšti įsitikinimą, kad pa sienio policijos rajono vir*
Mūsą kaimo
jaunimas Atsargai te Ugnimi. Verte
Mepabytopte-keturią vaUte
gausus,bet mažai susipratęs.p
kan’
siūlytos paliaubos galės duo šminktri išriesti lenką pa
utį dramte Pirate kan. Pr. |ĮL
ti geni laukiamą rezultatą1 siėmė apsaugos’ kuopos vaTunte. Kainfe—
ir galės patarnauti taikos dą, pareikšti protestą prieš
GūfakiKfM Vyri*—2 aktą
komodų*;
sarate 8. Tany.idėjai tik su ta sąlyga, kad prieš šį įvykį ir poreikalau. daįl' «i
i'~*?—
»*g«JteSl
visos valstybes be išimčių ti, kad mūsą pilioriai būtu
Išplaukia iš New Yorko
llfttą Gudrumu, 3-jq veikaM M “DBOTTMIMGHOLM’'
jas priims, nes, jos nuomoygrąžinti. • .
'
•aą komedija. ParaŠi Sririją
Gruodžio 2 M ž. m.
oocukaa ,—;—
. ...... Ma
ne, vienos valstybės sušilai-j .
-------- —-r— '
M. L. “GJUPSHOLM”
Uba<ą AkMlMnija ir Utan
skrity —- I
kymas galėtą, jei ne visai- MALūMAS SUMALA tMOGŲGruodžio 8 d. i. m.
SaUsa
komadijoa p© 1 ak •
— 35, Gardino — 28, Brapanaikinti, tai bent žymiai’
---------—
Rcikalmtk ffietilttlįai KalCfllnh
V Pirate Sekiją Juovuksa^Mii
Cirkttlktra.
slavės — 36, Ašmenos —
sumažinti praktišką kalba Butrimonys. Alytaus aps.
fcdecM—Drama Arig akInformacijos ir laivakortę girtinaų.
Vtrte Akelaiti - ----- _A0a
Spalių
4
mėn.
13
<L
Pimios
30,
Švenčionių
—
32,
Vil

mąją paliaubą reikšmę. ’
Inos pas tavo agentę arba:
SWEmsU
AMERICAN
LINE
niaus-Traką — 76 ir tt
Brama*—8-Žia dalia Atetiot
;
Ttio būdu, taip galvoda bažnytkaimio gyv.' Juigh
W Siute St,
Booton,
•Gimt Tautoa Genijui." fe*
Tai
tik
nuims
arčiau
žinąVyšniauskas
ammano Vyriausybė ‘yra>
___ _ 67 metu
- __
r
mažai k!> teišmoksta.5!:
mosę vietose tiek bus lici-Į
privesta savo pasižadėjvfžians, pirmą kartą atyd^iątnciju. kitobe apskrityse. - W
paKeikalmitį ^.,^
_ T; . •».
)t»ą priimti ginklavimosi pa-|vb f Butrimonių/ nneMėl£
tktį-5 p0i Verti j. M. Kr* ‘
Idaidaugiau
kl,d
nM*mhl
»
lietuviškai,
1
2®*P»
Riaubas suborinuoti kitij vai- esantį M. Guryutio malūną,
ima _ ‘U—-——-»•
Įbet jiems,/matyt, vaikui atitybią, ypač kaimyninių vai- norėjo pasidomemti malą*
|eitis nerūpi.
Idarite —---------- —41.00 hite; yaraM k V,
JAUMTMAM VunCTA
> 'Sllyel Inkstui ir
jikgimas Ifei• ^■TO-rw--r. .
.>Ai. ; ...

Žinios Iš Lietuvei

!•
I

’

r

»

MM* «

t

i.

KALĖDŲ EKSKIHK

»Jr 'jt"T - ~m

Įui>n<».

MŠMlHlNSlfS
tureliu

Tik Vienas Doleris!
LIETUVOS ALBUMASU
Tik už I1.OO.
Kiekvienų puslapis labai
. graliu, paveikslu .papuoštai.
JCiekviennt? betuva privalėtą
ųgigjrti
kuygĄ. r 41b«mo
patalpinta atvąrsdai viaų.iy*
HMmią žmoniųdirbusių Lity
tuvM nepriklnufcomybei ai;
gauti. Jo kaino buvo $4.<W‘
Dabar gausi tik už dolerį*
.

R/AkabukU

onABinNrHięoM
IMW. 1MOADWAY

rysto i rimta Dipt, jeigu pakrikimais ne
bus atitHlegtaH. Jiuga-Ttsne išvalo kOn< riao llrt pertj, karte aUpnimt orga
nus ir iššaukia škaudęjlmus ir tltegUns
nervuos raumenys ir s<nariuose. Po
ėmimo- Nwa-Ta»e' J*r tru*M laikę
jlte ęcatVyHe jataitte atlpreehte ir,daug

—
| Bėt vis dėl to ynt vilties.J
Pilnoko
dangė.
Šiojįkad ir dusnytieČiai prakra Į
apylinkėj Lietuvių Šv, Ka* |pštys savo užmiegotas
1
zimiero Draugija turi IŽįir eis kitą kaimą gera, pa- Į
kur susirašęs beveik Įvyzdingu keltu.

ritiieite_ '•Arba' »<i ibi patirti
tmogte te Gyvuolyi.

tta*.

tr”*

io omig w
* '*A

MijM tetabft ĮĮtAtefl'
Mu*l vWV jpWW*j

ia»

'eoMtUArteo iUtuvkintriige>
to biblioteką, kuris įkaiti "IMI*
lį” didŽtoh ktatehį literate*

yirttnmfA

Jtttetete odte AHtefe
BaMate tetedteHe ifdMĖfe

|1MJ (birt ii.TI)
(hw $1.15)

|n kuris Inteligentas, rietiek ku
rio* ftteferijoe jh
te to

paaUįrk—mttaą nerfigiet

Jtete Katfte BUte

dijlM. ft prtniiaM «t y *'
ate Jteins Kriatena. VtedteL
aai ta saidomis .. . '■
Tte
Dramte; 1) Gomasi; 2)
^tteb*t akt*; S) Lterte
Jtetekktei -* 4 akte; parite
F, TAJnryH**
---- .
<1*.

KmaŽda MtettiteM^-KseiteAk

M. ?-*** •te* '

HTUf Usfa te*.'

Ii D

(veikalai* ir

Vriką tatial:<i«Hi H11)

f “MALDŲ RINKINĖLIS”

»«t jo lydimo phkHIm. Brt
dtayž** dergei ktekari' idoeMmite
ir ttedef bitą ^dovanotina, jtb

begyventą, jo neprenumeruotą te
Mduitytą bent mo 1WO metą
pradMoe.
<*toinfo kaina Amerikoje: tekt
—AlJO, puma.—43.50; Lietuvoj*.*

Itdmo. IŽguHi UpžUne Vii,

I ICMI.. .'„-į ■'■.ln..|--rr,-l.:l|ll..,7) r.-i,, „,ti niMiįitlti''
yASIMAUDDKT MUMCUMTA MALDAKMYGI? KAUTA
. tm K4 ^voo «nw MAW maumkmygiu
•
t amat
KAIMA

A teto drama.

’į"^

^te^ivbSt
Malta Gtlybl Iitorito
ggvenimo uategumaik Gaukite bme
:
;________ ...........
> /...
-■.... . ...
_|piiriny» LV-to totatete to
......... 'Lv ,,, •.... ............... ...-J/.;.''.;.,.’......... .11.'.-L../....J........ ..... _lteč*0DybAi.' £4*t«rią kaltai
kg Nnga-Ton* te vilkinime Jis yra f
pardavinėjami* npGrklnlnkų. Jeigu |tiapttektelnkaa MturI jo, pamikite jį
lAmkrti dėl jte u savo urmininko.

MALDAKNYGES

uaktaA

Knygutes labai llnkamot, dovanos vateaMaate vprw >h>.
moH Komnnuoa ir kitoms iftUmteM.
>

ytym sdBAkyMa* tiųtedte sakanMa aateteB*

- -nAminui"

■m. —M It, puma. —ton.
Admaet KAUMA8, LatevR* A*
Uja Mr. 3,.
.

ĮĮiii

i'.iiii ifi.. i

i

bi YriAimWi *firifiWj

**Dmbminko” adminmtruttijgg. norėdama ptaphtintl
turimas knygas, skelbia didelį nuplgmimf—iunsiduoda
Įknygos už pw kahm Kha attiM» $5.00, tarpute knygą
už $10.00 vert?& Pinigai turi tai prisiunčiami ml ufete
kymu. Surašykite, kuklų/Imygą-narite*
Su uhakynuiis pm^imem^veltiblį^nGi parduoda»ąi<
knygų ikaiAiui «prtibcž»mtw.
* *
NeuŽnifrMdte^^
lygospu«WmipiglntaA l»t m
užsakymu turiMti prūnyta heht $6,0^; f #

-'DARtonHKAS'
366 Bro*d,.y,
So. Bortu. Mm
««•»**»’»*

DABBININKAB

/■! Wl <! I

„įl įlįKg.

PIANĖlIMiS
i

šooirrauod no chk*s<

vauja gražinote parengi
vėj, 7:30 vai vakare. Sokių^
vi«a«
pelnas skiriamo* »a-’
muoee.
.,
šelpimui mivargusių Šeimp*
J. Olšauskas žį kartų ma*
LIETUVIS PERMOVĖ
I
j. B. K. H, A* Btetoao nų Kalėdų laike. Įžanga
tai pasirodė. Jam pritarė p.
LIETUVĮ.
npąkritiea* adtatžUtimte į- rama 35 centai, mota*
Hintautienė, Bet jis pažade
vyks lapkričio 29 &, 1 vaL 25 centai. Širdingai kvta*
jo daugiau pasirodyti lap
Lapkričio
11
d.
V,
Atkopo pietų šv. Kteimkro pn- čiame visus dalyvauti.
kričio 22 d. kai bus choro
Haitis ir Kliūna* buvo išė rupijoa bažnytinėje salėje,
Labdarių Komitette,
parengimas. 7 vai vak, 354
......... .. ....... .
t
ję
medžioti
į
Huntington
41
Providence
Htr,
WorceaPark #t
.Vorirood, Mom,
Bėk(IKRAI PAVYKO,
Visiems jmtartina atsi kalnus. Drauge su jais ėjo ter, Mana.
Atkočaičio brolis Pranas ir Vinte kuopoa ptažomte
madienį, lapkričio 8 d , haž
lankyti į choro gražų paLapkričio
15
i
pnmpijte
tūlas Hali. Beeinant keliu, atriųidi kuo daugimiriM at
uytinėj svetainėje įvyko
rengimą.
*
)rakalbte. Kalbėjo kun. J.,jaunimo klubas suvaidino
KiŠiuhas paslido ir parpuo stovi), neg Mis ąųvažiayįmaa Vbame pmulyje kalbam Ir
Tte^ tnįįlįif.
rąžomą apie Vilniaus kraštą, Opia
fragždys, Montello ftv. Ro trijų veiksmų komediją
lė Žemėn; tuo metu netik?- yra labai svarbus- Broliai Jų gyventojus lirtnvM,
tatata
oo ctfetMM te
Phinksnonc,”
ko parapijos klebonas. Jb “Svetimoje
tai išsišovė KiŠino Autu ir BemitėabViąi išvien dirb O betgi mažkl kas apie jote M
Hmm tint? * '
abai gražiai 4r įtikinan Vaidinimas gražiai pavyko
vai ir šovinys pateko V, Ai- dami daug ką nuveiksime noma, nes retas kas turi pr*f«t •
'immf by a Amtiečiai ’Oaiškino apie komunis- ir publikos buvo daug, nors
kočaičųii tiesiai į nugaros orgahbacijąi, o miegodam susidurti batarpiikai su Viluta®
į
HklGHTOr VAJHTT
krašto lietuviais,
mą žr komunistus. Prirodė, orasar prastas pusitaikė.
#r. PraKftflt&tf Sturtį vidurį Greitai nelaiminga* —viską pramiegteime.
JrifU įdomaujasi Vilniaus krai
Fw(lo Vajus. sis buvo nuvežtas į ligoninę;
kad dar prieš Krintu buto Matėsi atvykusių svečių
ti* gyvenimu svetimtaučiai, tai
žmonių, kurie bandė organi iš apylinkės. Ypač buvo
kur ir pasimirė, palikda
juo labiau turi juo įdomautis te
zuoti, ir gyventi komunistiš
mas dideliame nuliūdime
Mūsų
Vajus
nekasi,
nors
taria!.
malonu matyti C Heselte.
F
M. t
.
Deja. Daugeliui lietuvių, gyvu*
motinėlę,
brolį
Praną
ir
4
kai. Tie, kurie prisilaikė re- Kazimierictes, atvykusias
- h įsĮne
sparnai,
bet
gana
gerai
iŠ
nančhj
tolimuose kražtuoae, už
sesutes. Velionis huvotik “
ligiite-ilgiateia^
Hartford, Conn, Pas mus
tųmarių
Vilniaus krašto lietuvių
BAZARAB.
Kun* Švagždys sako, kad lite viešnios —" tikro* Tete-Putote vargo metutee atsi 19 metų amžiaus.
gyvenimas yra nežinomas.
musų dienų komunistai, ku nybė. Ariu laimi atsilankiu randa geraširdžių žmonių,
Šv. Juosapo parapijos. Tą spragų galėtą išlyginti ri
PAPUAI PA ŪĘRSJO.
rie laikosi Markso, Lenino. sioms.
kurie,
gailestingumo
ir
prie

ms jau ketvirtus metus Vilniuje
.
metinis bazaras prasidės lietuvių laikražfh
Stalino1 ir kitų teorijų žus,
lankumo spaudžiami, auko
“vnjnAuglirom”
•taip, kaip, kad Žuvo senovė Prieš vaidinimo pradžią ja šiam gražiam tikslui —* Dviračių dirbtuvė dirba lapkričio 18 d. ir tęsis iki
She—What
cėMlte Um
28
d.
“
Vilniai* Rytojui” ražo pla
kalbėjo
kleb.
kun.
A.
Vaš

itea ofnwitji
pilną laiką, o dažnai dar
je, kurie neprisilaikė religi*
Koplyčios Fondui
b*—u«v ąn art jo«?
čiausiai
apie viso Vilniaus kraite
Veikiančioji
komisija
dir

jos, Tikrieji komunistai yra kelis, kviesdamas jaunimą Žymiausis iš šių aukotojų būna ir viršlaikio. Žmonės
lietuvių gyvenimą, nušviesdamas į
GASONTHKSTRPS
katalikai, o ypač vienuoliai.* į klubą.
yra didž. Herb. Kun. J. kailio, kad * taip bus tik iki ba, dėdama viste pastangas. jį vfopuai&ri,
Visų katalikų vadas yra Veikalą vaidino: A. Va- Bakšys, Švento Jurgio par. Kalėdą, o vėliau ir vėl bus Biznieriai ir apylinkės ūki “Vilniaus Rytojų*' skaitydamas
ninkai gausiai aukoja, kuo sužinosi, kur Vilniaus kraite Ha-, ’
Kristus. Sekime Jį ir įgy linčius, S. Aidintaite, J, Ja• klebonas, Rochester. N. V. blogiau.
vendinkime Jo mokslą šei nušonytė, J. Jankeliūnaite,, kuris . paaukojo Lietuvos N. B. Smith kompanija mi užsitarnauja sau didelės tuvis verkia, o kur džiaugias!,
sužinosi ko jis siekia ir kaip jis ,
mose ir valstybėse.
A. Kvederis, J. J. Varnai’ Laisves Paskolos boną. Tai jau dirba po 5 dienas į są pagalbos ir paramos.
gyvena.
Prakalbos klausėsi apie tis, K. Kavaliauskas, O. nėra pirmutinis pasireiški vaitą j pirmiau dirbo vos 2 Lapkričio 8 d. klebonas “Vilniaus Rytojus'* išeina du
p r 3 dienas. Bet bedarbių kun, J. Valantiejus labai kartus per savaitę.
300 žmonių. Buvo ir Leni Radzevičiūte, A, Kartonas* mas Jo dutenumb.
no pasekėjų. Jų vadui leis Veikalų režisavo J. P. Lu Iš Chicagte, Nekalto Pra vistiek daug. Ir darbo sun gražiai užkvietė į barazą. “Vilniaus Rytojuj,” stovinčia- '
ta kun. Švagždžio kalbą lėti* kas, snflerium buvo O. Kin- sidėjimo Parapijos, šv. ku gauti, mat; reikia gero Kvietėjai nemoka girtis, bet me Vilniaus kražto lietuvių tautU
visus maloniai kviečią. Vi n8je sargyboje, lyg veidrody, attikiioti ir klausimus duoti. tautienė.
Pranciškaus Bįftnėjų Drau kai bosus “pašlapinti.”
siems užtikrintas mandagus sispindi visa tai, kas dedasi Ge
Bet vargšas . komunistėlis Vaidintojai savo rolės at gija prisiuntė $25. Iš Sd.
dimino, Vytauto tėvynėje.
patarnavimas.
ATLAIDAL
taip įklimpo bekritikuo liko gan gerai; ypatingai Boston, Mas®., Mateušas S.
4 Todėl kiekvienas lieUitjs lai
D. J.
skuba užsisakyti “VUniMM Rytodamas, kad užbaigęs pareiš pasižymėjo Stasytė Aidin* Dragūnas aukavo $10 ir iš 40 vai. atlaidai garbingai
1*”
■
*
kė, kad komunizmo nė taitėwOtilijos rolėje. Ji dar Braddoek. Pa., Kazimieras pasibaigė, Klebonas kum 8.
Rąžykite Šiuo adresu; Vibw, ul.
Rusijoje nėra. Kada jo pa* pirmą kartą pasirodė sce Glėbą prisiimt? 45,
Vembrė buvo įkinkęs visas
‘‘Dooujonr fuUtr «t«r cua «• rite
ar> Jteska 8—1 “Vilniaus Ryte
klausė koks skirtumas tarp noje, bet labai gražiai, už 'Šiems geraširdžiams au savo jėg&4. kad tik geriau
•tupu wi mJa um «¥tfto«r
M"
sodalistą ir komunistų, tai kų ji susilaukė pluošto gė kotojams tariame širdin nusitektų, Į talkų atvyko
Kaiaa nžrienyja ristais motMM
Priai Adventiniai kokiai.
atteki “didelis,” W > lių. Jos aižki lietuviška kai- giausią
daug
svečių
kunigųTw*
*
"
ačiū.
Mot
mflaų
dė,
. ,
„ v<
I
durno ir skirtumo nepaaiš bft visus džiugino. Bravo kingumas nebaigsi* Šia pa- ka buvo labai graži. Visi pa
Labdarių draugijosšokiai
kino, nes nežinojo. Pasisa Stasytei!
dėka. Kaip atsiliepime mi- rapijiečiai dėkingi savo va bus lapkričio 31d- L, Uk. Maža žmonių teturi progos ne» '
paprastiem* didvyrių dirbama—
kė, turįs namų ir esąs pa Periraukų metu buvo jome, pirmas ketairtadie^ dui kun. S. Vembrei.
klubo salėje 12 Varnon gat- M. PečkauakaitS.
tenkintas gyvenimu kapita* dainų, kurias sudainavo se-uis kiekvieno niėnesio vra Negalime
nepaminėti
lietinėje šalvje Ir jam nesą šutės O. ir A. GrigiutČs, oJ paskirtas ypatingai maldai vąrg. S. Pranckiečio, solis
jokio reikalo važiuoti į Ru- Radzevičiūtės, O. Stankevi-1^^'^08
aukotoju čių, p. Pranckietės ir M.
SU?Čiutė, P. Dangveckiutė, O intencija. Ta dieną nuo 8 Manasaitės nuopelnų giedo
Publika gražiai pasijuok? Savonis. Jauniausia daini- vai. rvtė iki 8 vai. vakare jime.
;
.
iš Lenino pasekėjo “kriti- nininkė buvo A. Rutkaus- vrn nuolatinė Švenčiausio
Labai grali knyga audeklo apdarais, 192 pus
koe.” Programo vedėju bu- kiutė, 4 metų "‘amžiaus, su Sakramento adoracija
iš
RŪPINSIS BEDAfc
lapių, tik Už 75 tentus. “Darbininkui” prisiuntęs
yo kleb. kun. S. P. Kneižis. įdominusi visą publiką* prašymui malonių vienuo
\mAis.
75
centus gauni jono Kmito gražias eiles.
R^)£Konoa atiaktmai7 Garbė priklauso tėveliams, lyno geradariams.
Mūsų miesto mayoras
jonas Kmitas^vienintėlis Amerikoj lietuvis po
Easton, kad taip gražiai auklėja. Lai Dievas mielaširdui- Keefe labai susirūpinęs be
etas. jo ejl*3 pilnos patrijotiškų jausmų.
Pa.*—Tamstos prašymo ne-, Keletą dainelių sudainavo gni atlvmna mielašivdin- darbių želpimm Jis sudarė
Bar-Ata aU bsMoa plnit?
Siąnkutakym%į
Sb«—Certalaly.
galime patenkinti, nes ko* pp. V. ir O. Sintautai, p. T. mems mūsų Koplyčios Fon atitinkama komitetą, kurs
Ht—lVa have o«ia ntat teor ttet’a
do
Aukotojams.
t
'•
“D AR BIMI1TK4"
rūpinsis bedarbių šelpimu
resnondentų pavardės yra Į Olšauskui akomponuojant.
airful “yalta*
Drkingp*
Švento
Ne Htat BroMhfty
Sratli Morton. Mate
laikomos paslaptyje ir nie £ių dainininkų balsai laimi
šią žiemą.
LARYTHING
P^anViskaus Seserys
gražūs. Juodu visiir daly•
Barba#?.
>
»< *
» »i m. .
|
kam neiShiodamos,
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Darbininkų Kalendorius
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Visi “Darbininko” Prieteliai kviečiami į platinimo talką.
Jau priimami užsakymai. Visos kuopos pasiskubbddt anksto užsisakyti

; UU
Tk A
A ' KDlnl
D D T M* 1 II
V
A.
O
W
H Ik Ju 3
366 W. BR0ADWAY,

takMteb. lųtaMI* M, i*L'
Oi- iii litai Į»miiBiįi.n

J
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tokiems žodžiam^ tai būtų
jų frririjfoteri ir kaip noru
savotiškai juoa ištalpiiri,
bet ji namirivokl ir patslpi*
ao. • Nes tie žodžiai labai
tikslūs ir kaip tik šttmdfe.
rims nuostabiai netogingas
išvada^ kurias tuoj pama
tysime.

mokų, —- ir (ietuvo® ianti-

. I. -L
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STEIGKIME, KATALI NEDARBAS IR
darbininkai
KŲ KNYGYNUS

tą, bri jo toitfjus išiaiM iš
kauuoMs . uąt iki Juodųjų
Vtonoje jiašhtirių prieg<
KVT
XXšnMU0K. K 0. lW)(lflT10M W
jūrų pakralčfcfe kad jie pfe
landos mokykloje atsilankė
m
SbdL 1SL
<i* nMt
Baskai iAmb
matytų, kiek padarė nuo- Katalikų apaudoe vajus J(«e. Toks knygyno įkūri turtingas pomts. Jis atvy
Molių lietuvių valstybei, ne išvedu aikštėn gan įdomių mą planas yra lengvas ir ko pamokos metu. Jam be*
Aet < OetoHr ą WT* BteteBSįSISIS
leisdami tautininkų vyriau- faktų, kurie parodb, kaip pigus.
Mūsų pašnlpinės sišnekant su mokytoju, Vio t
geros valine darbuotojai draugijos, idėjines organizai
MTMCMimnote Utmu
mmnmusoa judu:
^ybei
atstatyti
Lietuvą
nuo
išvados to
nas mokinys buvo paklmiHgali
sėkmingai
veikti
toje
rijos ir mrialirijos galėtų
kios: kad **Byta»v drau- jūrų iki jūrų*
dirvoje*
Neseniai įvyku* luomi užsiimti ir bemįtani* taą pasakyti, kas yra rie
iNtee MM» p«r wt«k mrty?įMe Vte*ąri«t
iMUaH....9^0
džiąs tautininkų vyriausy Bet su Siuomi tautininkų
biausias, Visi vaikučiai ty
rip. 4M» W
mrij... .SW»
ifcttt
šioje katalikų spaudos sa prie kiekvienos parapijos
žygiai
prieš
“
Rytą
”
dar
nes
bei
sulietuvinti
Klaipėdos
lėjo
ir mąstė.
♦
DARBININKAS
vaitėje, HaldŽ. V* J. širdies susidarytų tokia naudinga
užsibaigia.
Huderinę
jį
su
ir
Vilniaus
kraštą
jatitaisyTada
svečias taip pareiš- *
iWBSTBBOADWAY
.
SOUTH BO0TON,lUa8.
parapijoje, Malden, Mas*,, įstaiga kaip katalikų kiiy
<<
kv : aš turiu kiaulę, labai
ti Lenkijos klaidas, kuri “juoduoju mteniacijonaliz- paaiškėjo, kad katalikai tu
Nereikėtų tuomet gerai ntiĮsmėtą ; ji bus rie
mokino, kad lietuvių kalbat mu” (suprask: Katalikų ri ten viešą skaityklą* Tai gynas.
išleistoms katalikų kny
“pogonižka” ir Dievas jos[|BąžnyČm), tautininkų laik
yra ne kas kits, tik riešas goms pelėti ant lentynų. biausia*
nesupranta. Paskui palie rašti^ matydama kad dar parapijos knygynas, kuria
Tuojau# atsikėlė viena
Knygų
pas
mus
leidžiama
pernaša
spalvų,
peršoka
mergaitė ir pamiškė: žemė
sti ktyžuočiai, kurie su
me kiekvienus atsilankęs gali gan daug,.'bet jų apyvarta
HkrikščioniŠku#’ internaci- ant raudonojo intemaeijopasiskaityti rimti; knygų ir liaudyje taip maža, kad at yra riebiausia, nes ir kimi
lę inaitihasi žemes gerybė
grasina knygų rašėjus ir mis.
16 laisvamanių spaudoj įvai rys nenroka valdyti šalį ir vą, bet lietuvių tautines są daro jį uRyto” talkininku!
knygynas buvoįkurtas 1914
rių pastabų ir įspūdžių. Is- neatspėja, ar nenori atspė* monės buvo nugalėti; toliau Girdi, “Rytas” suprato, kad metais* Tuometinis klebo leidėjus nuo platesnių užsi Kilo ginčas ir mergaitė
pŪdžiai, žinoma, pilni ma ti tikrųjų tautos reikalų, tai niiMkrajota iki Juodųjų jū pasivergti lietuvių tautų nas, kun. D. W. Lenehan, mojimą. Ištįesų, mūsų skai buvo pripažinta laimėtoja,
lonau* pasitenkinimo. Ne- ne tautybes idėja čia atoa- rų ir Kaukazo, kur kadaise juodajam ar raudonajam paskatino Moterų Sodalici- tomoji publika taip .maža, nes žemelė išaugina įvai
,vhn laisvamaniai pateisina koininga, bet jie patys už buvo Didžiosios Oetnvos intemacijonalui tik tada jų išplėsti tarp parapijie kad knygos turi apsigink* riausius vaisius ir suteikia
Lietuvos vyriausybės cariš- tos idėjos sudarkymą. Jiems sienos; galop apsistota ties bus galima, kada toji lietu čių katalikišką literatūrą. luot kelių metų kantrybe, leikalbigiausio maisto.
; ką spaudos laisvės paneigi* gal ir pikta, jei kas jų dė Popiežiaus nuneiju, kurs su vių sąmonė, Vytauto Di Jos priėmė pakvietimų ir kol jos kas paims į rankas išv. Petras yni pasakęs,
skaityti. O mokančių skai kad sukaitės dirbsi, sukai
4ntą,.bet, kadangi -čia uždą* mesio į tai atkreipia, bet ką savo “bajorais” ir Bartalo- džiojo dvasia — ta galin
supirko
keletą
Šimtų
mmdintyt mūsų išeivijoj vis tik
rytas katalikų laikraštis, tai*via bedarysi: nęgifri liurbį hio “konsulais” norėjo nu* goji lietuvybės tvirtovė Ims
gu knygii.
Tai buvo tik didesne dauguma. Mat, nė tės valgysi. Ir taip žmo
viskas esą gerui.
Girdi/už jo liurbiškumą; Jei kas versti mylimąją tautininkij sunaikinta. Tą supratęs, jis
pradžia. Laikui bėgant, So- ra kam Žmonių paraginti nės0 darbų pamėgo, kad be
mes stojame už spaudos lai-r papeiktų siuvėją UŽ sudar- vyriausybę*..
ir perėjo į raudonųjų jndalicija pasiskirstė į keletu prie skaitymo, nėra kam jo negali būti. Jie eina ieš
svę, bet džiaugiamės, kad ’kytų drabužį ir siuvėjas Kaip matome, mššina ku- ternacijonalirių liogerį ir skyrių.
Kiekvienas sky naudingą knygą į rankas koti darbo per laukus, miš
skustieji
visam
pasauliui,
su
jaią
sutartinai,
į
ją
ati

Uždare “Rytų.” Mat, gir
riamą^ fantazijpe garu, te
rius kas mėhėšis padovano jiems įbrukti* -Toks para kus. Mano supratimu, ge•
di, katalikai patys engiu kad tas žmogus nepripažįs pama tulžies aliejum ir ne darė saVo <1iĮgnį.,f '
davo į knygyną po vieną pijos knygynas, su nuola- riausia darbi) gauti galima
&
>• laisvą spaudą, tai tegu da- ta, drabužių ir nori nbogas kontroliuojama sme genų Tai ko susilaukėte
ten, kur dar niekas nedir
susi knyga. Tuo būdu knygynas
tiniais
paraginimais
skaityti
t bar žino, kas yra būti per- vaikščioti, tai, ištiesę, kiek v/rūdais, nuskrajoja toli ir spietę prie “Ryto” katali greitu laiku taip išaugo* kad
lut, kur yra didžiuliai miš
•skiuhfcf
Kada
katali- vienas pasakytų, kad siu nežino kur apsistoti, nebent kai, kurie kitados liejote Šiandie jau gali ir į namus ir gerais skaitančiųjų pa kų plotai, tušti žemės late
vyzdžiais, daug ką galėtų kai* Milžiniškos dykumos
%ai persekiojo laisvą špau- vėjas padarė labai kvailą užkliuvus nesąmonių miške, savo kraują, vydami bolše* knygų paskolinti.
—*. jie nepasako ir ne išvadų ir prie to turi ne* iš kur jau neranda išeities. vikus, lenkti® ir vokiečius Tas gražus pavyzdys- yra pagelbėti sveikai apšvietei’ Jaukia, kad ateitu Atomo ir
Ievos vaikai ir iš pilstymų
į
pavyzdžio tame daly- pamatuotų pretensijų* Ne, “Rytui” ne nesisapnavo, iš * Lietuvos, o dabar išdrįs sektinas ir lietuvių pavapi- išsiplėsti.
Nemokslumas ir nesusi’ padarytų deriingiis laukus,
’t tee prie Krikščionių Demo tas žmogus nori nešioti dra kad tautininkų siuvėjai pa sote pakelti savo balsą prieš
♦*
pratimas juk tai didžiausia išsitaisytų gražius namus,
kratų rėžimo neparodo, dėl bužius ir tai gerus drabtv ims tokią plačią “lųierą” kitus tautos ^an^umog prie*
to® priežasties, kad tokių žius, ir dėlto" tą siuvėjų ir valstybiniam drabužiui. Tik sus —■ internacijonalistus fijo per Alpius ant Vil mūsų yda. Dėl to nesupra- laimingai gyventų ir Dievą
peikia, kad jam blogai pa gaila, kted jo nemoka pa maeonus, usairpatorių-fašis- niaus
įvykių nėra buvę.
po juom lūžo le tipio mes nukreipiame savo garbintų* F.
Žinoma, tokį keistų pasi- siuvo.
energijąir pinigų visai ne
Kanada* į
das T™
i* ' ‘
’
siūti ir kitus ūš tai kalti- tų wttne»yj n>/ •'
IMBbugimą feikia kuom nors, \ Toliau “Rytas” pasakė, iuu * Jei
ton pusėn, kur reikėtų. Dėl
Tai
Kolumbas,
pasisam

Yra xH»$moiiių, .kurion^
mbitų
nesusipratimo remiame ne-* Amerikoj priskaitoma uir melagingai motyvuor tad “tautą tai ne klientas, uždarytas, tai gal tyčm dai apibūdinti nenutinkamų žo dęs nuo žydo vežimą,
katalikišką spanŪą vien tik pie 3,000,000 oiganizuotą
į S Juk net ir eilinia^n so- kuriam vyriausybė tiiri labiau paerzintų tautininkų džių Žmonių kalboj.
i
Išgelbėjo
garbingą
tauti

Po
4,
L rialistui gėda prisipažinti, primieruotin ir pasiūti vai- vyriausybę, kad ji bent “iš etas Mickevičius mėgino ninkų režimų*
dėlto, kad jos gagentai drą masonų.
T^kad džiaugiasi dėl spaudos ybinį drabužį... Tauta tai piktumo” ’ pradėtų ką nors apibudinti nesąmonę ^ke j Ar šios eilutės viršyja sesni ir veiklesni, ir moka
£ varžymo. Bet kuomet už- užsakytoja, o vyriausybė —i daryti Klaipėdos ir Vilniaus turiomis eilutuėmis, kurias nesąmoningus
tautininkų pasiūlyti katalikui tokią
Ne kiekvienas gali pada
k daromu katalikų laikraštis, jos užsakymo vykdintoja, o
knygų
ir
laikraštį,
kokis
prasimanymus
prieš
4<
Ry^
ryti
ką norą nepaprasto, bet
krašte, Juodąsias jūras ir pritaikius prie mūsų san
r tai ir socialistas, ir komu ne atvirkščiai?1
jam
nedera
skaityti.
Orga

kiekvienas gali nudirbti pa
Kaukazą palikdama toli tykių, galima Šitaip sulie tą
nistas, ir fašistas maloniai Jei “Vienybė” būtų su mesnei programai — užsi- tuvinti:
Patys skaitytojai tegu nizuoto skaitymo įmonės prastų darbų nepaprasta
pašalintų daug blogumų ir dvasia.—Booker Waahingbučiuojasi. Tai jiems tik- pratusi, kad kiekvienas svei gardžiuoti. Dar daugiau to- Kai Kava Mustafa, Didy- sprendžia,
* ros Velykos. Mat, tikėji ko proto žmogus tik suplos;• kių fantazijos takumo pa- sis kryžiuočių vadas, '
netikslumų iš katalikų* K* ton.
|
mo.-.neapykanta tai toks ceį mentas, kurs sėkmingai sus jungia vilką ir aviną.
Tačiau fašistai nuėjo to< Mansiai. Jie nė pusė buruos neužsimena apie spau
dos Varžymą* Jiems kitii
• pridtaj spaudos cenzūra ne
tik pateisinama, bet būti•• naį reikalinga tautininktj
valdžios palaikymui. Bet
C laikraščio uždarymas tai jau
tokia radikali įmonė, kad
b jai pateisinti reikia iŠgalvoti atatinkamų misikaltimų.
♦
k. Tautininkai juos ir išgalvo. jo. Tuo tikslu “Vienybe”
r padare “Rytą” ne tik tau1 tinęs idėjos neigėju* bet ir
L pačioj tautos išdaviku. Girdi, tautybes idėjų “Rytas’*
L. net prilygino kumščio ideo
L logijai, biitrokrotizmui, absoliutizmui, monarchijos pa“ darni, Kinų sienai ir nuo
, progreso atsilikimui.
Tai skaudūs priekaištai
bet jie buvo daromi nė tau
*
: tybes idėjai, tik patiems tauL tininkams, kurie savo siausamu, oportunizmUj netole
z Mutizmu, savymeile, žiau
■ riu persekiojimu kitų sroHniAda Jam. M Ztofc I
T*Dw«
dte® te
‘ rių, Žūt-būt pėsiryžimti užr
t ailalkyti valdžioje ir kitaip
•Fteirib*. »•*«**
? grynai egoistiniais sumeti. -X*r
y mais taip sudarkė tautybė®
4*lr*W * . . 3
kad ji jų tankme tik
So. Bocton, m
366 Bro®dw®y
(risto kaip binrokratiz
įima, nbsoliuti'Zttms ir Kmų

Tautininkai ir “Rytas”

t

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

Prasidės 1931 m. gruodžio m. 1 A irbaigria 1932 metų vasario m. 29 d.x
Apie darbo eigą bui pranešta. Skiriamos reikšmin- i
gos dovanos, kurias gaus ir talkininkai ir napjig|i skaitytojai bei L. D. S. nariai* f
Jau nuo šios dienos “Darbininko” Prieteliai prašomi kreiptis informacijų rei-1
kalu.
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' BLAIVININKŲ BŪSIVIINYMO CtVTX0
VALlfTSA
Kwu.L^lRtad*-ta*. tatai: K** lėtai JtatataMHm.:
' Ks*. X MtatataiH-I-tai TtaHta*-; 'B*
ptm.; V, X Btatalta-talt.B T Mta ta„ Wmtair. Mm*. <K taStartai—IM, B. Otatatatallb A**» W«tatar, Mtak K. Bta
ny« ir J. Svirtata-Mta
Km, rr. X J«ta*W«-wtakt*rta, 4K Wbtaor M., Chtartae. Mam.

(trą**, kuri ragy*
DRAUGIJŲ VALDYBŲ]
KAS PADU AT8AKMYBK | SAVO krutinėję
t> ragina: “Eik, nebijok, paADRESAI
1
IŠ tikrųjų daug
KAUKAI?
kartų norėjau mt ir,painė*

ginti. Manau sau, gausiu
IY, KAKSmUOta W
pinigų paridėsiu į bankų
“fttad vaikeli AMtotokta
tto/Og
ūu>tiu
*
VALDYMO* ADMU1
niektai iš tėvų nežino* Vė*
Eik kur nors į “Movie*** bent sykį į Mvaitę.
Hrtaatota*
J. OrubtMita*
U< l'ttmxiu Hr., Ik.ulvilK, Mta * <
Gidhūu nors ramiau na- i Vitą jaunimo patvirkimą baus gyvenime galėsiu apJtaltaMfta
važinėti pasaulį, tori man
rie*-l’ln»lnlMb*» <■** 4. nsrJMlteta
mutae apsidrbti.”
Pana- wmeMti judamiem* petveiktita B*wta su ta ta*w* Mm*
r
#WvWltaą
Fort, KtatlfliukM ** V. 1‘toto*
Itmt būtų neteisinga. Bet, tinis, daug žinantia*’
llf B»wmi SL, So. Itatą* Mtab
ia tėvų pradeda rašyti ta-|kad jodomieji paveikslai tu- ftie išsireiškimai yra nuo
Fl«. Utatlnlnta — M. Stata
Mstu Maitas* Mta
bjM^VMitaAZtaM, _
s SM M JUMS St. S*
vo vaikelių gyvenimo trag«h rt be gdo didelę įtekmę į jų širdžių jaumtobn. kurie gal
LfcUulMkta — V. Balttt*
tatii Itarctr Kt„ S* 9*84* ]
daug
tortų
savo
gyvenime
dingt
istorijos
lapą.
kasdieninį
gyvenimą,
niekta
T* ta Bm<«« 4
bią vasarą įvairiose valsty niai jau yru blaivyto kovos
ytMMi ĮHį iHrta Btata*MM*
pergyvena audras, draskau*
Matalta — X snibta
negali užginčyti.
bėse įvykusiuose blaivinin fronte. Kai savuosius įtrau
t WlnfW Su ta tata* Meta
BiWtk Mik* *w»rt«kliwta ta* tatrąl
kų susivažiavimuose rūpin ksite į tą darbą, ta(U bus apie “Movies” ir jų iH-! Kokią išvadą padarysimo či»s jų jaunas širdis ir do
MtaUfan] kkkthiM tatataftaMtm
X<*ben
‘ik*tlo
ras mintis.
Nebemiknlo
uut aa k Štatam »u tan|
tasi, kaip labiau jaųbną įt lengva ir kitus patraukti. kiančių galią į augančią iš paduoto sąrašo j HeeeUHvvvV *w*xwBU tatavOB
pirmiata
minėjau,
kad
judo[aumiomenę.
Miųm
reikia
5
ttiat,
tūlas
profesorius
Bu
raukti į blaivinimo darinį. Apstžmrėkifet
- tat <t*Aa* *itaiw**MH* "taną
TV taAHBA tarKUTOv BVta
Br. KmrM žinoti ar tėvai gali taip len-' gierto susidomėjęs šiuo kišu inieji paveiksUį sudaru jų
Blaivybės* senieji veikėjai
*T.JOMO1V.*L.?JUUJ
<vai nuo sava pečfcj nu*
^iriii# ir mintis nėtionnalimu, ptaišventė pasidarbuo
tiki, kad šių dienų jaunimas
Mt-JOt TALDUA
M ta toa tolC
statyti vaikų auklėjimą ir ti. Klausinėjo daugelio jau- liomj*
PB4AWIJO£
duos moterų ir vyrą, kurie
PlrmUIntaii
—M.*k>b<
iave«ti kitai mokyklai, bu
Męs' aiškiąižinome^kad
išeis į blaivybes durbininkiį
Tbtata* OitaHsl
Siuomi pranešu, kad: Pil* tot^Movies,”
judomuoeius
paveikslus?
pirmąsias eiles.
«ta s* mto 4Ti»vr, Vk»-riminiataw — J. PMmtaM*
Ir visi tie susirūpinimai įųjų Blaivininkų Pirma Judomųjų paveikslų reik Kokį įspūdį tie paveikslai torio lipdomi visa jo atei na. taot. •* auutjUMt Mtatoaiis t 24 TImmma r»ifSį So» tat«* 1
Prot, VattlRinkM — J. GltOMta
tis. Žymus Amerikos laik*
turi rimto pagrindo, nes kuopa, Watertey, Canm, šmė, tai jau he naujas kisti padaro į juoaF*
S ThMM>». p*rk, s* ' Bota*
raštininkas James Corbett
ŠK B«Stinl*fcM —■ M. Mkic
jaiinimas yru toji jėga, to* jau užsimokėjo į Centrą šimas, Ilgokas laikas kaip Atai pasekmės:
ta Jt Htatb Si., tto. Bota*
ries pagalba visuose lai metinius narių mokesčius Amerikoje nuoširdžiai vei Paklausus trylikos metų išduoda štai kokią eenzuIMtainku
A. Nmk&iIom
kia tam tikros draugijos, berniuko, kokius paveikslus rą apie judomųjų paveiks . to oamm tau s* •»!**>«« ta K. Bn»4w*y, So. Bota*
kuose visi didieji darMi po 25 centus.
MarMIlm — X Saikia
? WMWd Su to. Botai. Mmr.
yra atliekmni.
Davė lų doringumą. “Nuo gau
Devintu kuopa, Iawren- kurių svarbiauaiaš tikslo* jis mėgsta matyti.
sio
1,
iki
leųikričio
1,'
1931
OrRRgUa
talką talrinkltaa ta tMta
išgelbėti
jaunimą
nuo
dorb
<
rtta
ta*
Ypatingai Amerikoje ’ tu ce. Mass., ūgi Centrui pri
tokį atsakymą: “Almėgstu
ntaldianj kiekrlano mtata t ta
ttaat
peržiurėjau
visua
naujai
išuio
sugedimo,
kurio
dažniau

411 B ta
VImM tatakt.vdMta taisOMfl* . - tati. FMrtata
ri būti atkreipta tinkamo siuntė savo duokles. Būtų
žiūrėti į paveikslus, kur yrą
SU S* Bota* Mta'
eistus/
paveikslus,
ir
atrasia
mūsų
jaunimas
išmoksta
mo dėmesin į jaunimo blai- gerai, kad minėtų kuopų
daug peštynių ir kur vfe
—— P
lau, kad iŠ siptyniasdešimts
yiaiinų, kai taip neprotingai jMvyždŽiu pasektų ir viso įvairiuose judomųjų paveik W kitą žiauriai kankina.v
eivijos
ateitis.
Nežiurirtt
ar
namuose. Vaikui padavus
yra vykdomas w neprotingas Blaivininkų kuopos — užsi slų teatruose.
Kitas berniukas, penkioli paveikslų, trisdešimta aštuojie <WEBlKOWKAr^
probibicijos įstatymas. Se mokėtų į Centrą pradžioje Klausimas yra svarbus* kos metų, atsakė: ‘^Pamatęs u paveikslai rodė žmogžu dešimtuką negalima sakyti: ar ne, jie yra LlETtH
“Štai sūneli, dešimtukas,
nieji yra Įpratę į girtavimą metų.
Sociali® gyvenimo veikėjai iudoniuosius paveikslus,, pa- dystes arba ptasižengimus
*
nieš Šeštąjį Dievo įsaky rik kur nors į “Alovies,’* ga- tėvų vaikai. Kupinkime# jų.j
ir juo« sunku beištraukti iŠ
deda pastangas parodyti sidarai pamyks, vis nori
gerove* įsidėmėkime.įkta^
Be to, prašoma visų kuo
- ■/
lėsiu nors ramiai namuose
tos‘klampynės. Bet kas gi
kaip daug bloga išmoksta daugiau ir daugiąH matyti mą/*
rimus, kurie riŠari mi jų j
ateity blaivybės išganingą pų parašyti į Blaivybes sky jaunimas žiūrėdamas į pa panašių paveikslų... Kar- Baigdamas, klausiu, “Ar apsidirbti.”
štikrųjų mes giliau supran Mėginsiu piešiau Šį klap kasdieninių veikimu, judta*
darbą tęs, kas jam vado rių apie savo veikimą nors veikaus.
Aplankę kalėji
1
jjinu, elgtouĄ
vienų karta į menesį. Kuo-*
vaus?
mus ir pataisos namus, mes pamatęs tiek daug paveiks tame šį begalo svarbų ir o simą pagvildenti, Mw lie
Di de Am
• Dabartinis gyvenimas vi pų raštininkių * tą lengvai aiškiai pamatysime,, kad lų... kuo daugiau matau, tuo pi| klatwimą?,# Klausimas tuviai savo vaikelius nega
gali
išdaryti.
siškai reikalingas tikrų
miteų jaunoji karta yra la labiau noriu tolti įvairius yra startos. Tėvai turi limu paleisti, kad jie eitu .Modernieji lokiai yra ns kas
V. J. Bldmkus, bai sugadinta moraliniai.
rodomus dalyto... susiraitęs aiškiausiai pamatyti, kad jų vėjo keliais, kol susiras
blaivininkų. Kas gi gali pa
ta, kaip t seksualinio
P. B. B. A rast. : Jeigu klausimas apie jau* pąriimu.^ pavagiu arba pa- visa atsakomybė už vaikų tad dorinį nupuolimą. Mū Mmboliraytoas tisiniais joMĮjk
siaukoti dideliems darbams,
*
* ♦
darinį gyvenimą nesibaigia sų jaunimas yra mūsų iŠ- —Prof. 8L laUMšstaa
jei ne skaistusis jaunimas.
i •
tuno gerovę nebūtiĮ svar imu.’’
*
Iš jo stipnjjų asmenų rei- Alkoholis, kaip įprasta bus, tai, be akėjo, nė nesu*, Trylikos tortų < mrtgto*
kia sudaryti blaivybės puo sakyti, stiprinąs kūną, ga keltų tiek daug ginčų i<uŽn prisipažino i klibai mėgs
limo ir gynimosi frontą.
minąs jėgas, esąs geras vai m
tu matyti tonmet jauna
tr* “pnes.**”
Jaunimo karščio, gražiu sta« nuo šalčio ir nuovargio. Vieni skelbia, kad pjudo mergina pavylioja kitos mo
notų, tvirtų užsimojimų už 3et visi tie plepalai yra iiė mieji paveikslai neša dori ters vyrą ir pabėga kur
teks pralaužti girtuokliavi rns kita, kaip žaliasis už nę žalų jaunimui, o kiti, nors.
Jočiu savyje tokį
mo plienines tvirtoves ir jų dangalas ant baisių balos kati tik tas kenksmingumas troškimą... kaip as užaug
vfrsūtoe iškelti laimėjimo bedugnių. Alkoholis visai tra jų tik vaidentuvėje. O siu ir busiu jauna mergina
vėliavas.
nešildo jr nestiprina kūno. dar kiti, gina judomuosius tą patį Jarysitu**
Vyresnieji
blaivininkai
paveikslus, kad tai yra ge Septyniolikos metų mer
(r. Pdroiits,
apžiūrėkite, ar jūsų įpėdin
riausia gyvenimo knyga, iŠ gina išsireiškė: “Kvailiškai
♦Svaigieji gėralai neteikia kurios jaunimas gali daug mėgstu paveikslus, kurie tu
nei sveikatos, nei jėgų, nei ką gero išmokti. Kurių pu ri daug karštos meilės, gla*
« HI
šilimos, nei džiaugsmo, o ti sę mes gimdine ar peiksi monėjimosi?’#
SUPERHETERODYNE
ktai padaro žmonėms di me, bet faktas pasilieka Devyniolikai metų vaiki
■ wHh
džiausią žala* Ir todėl, šxi* faktu, kad judotnieji pa nas atvirai jtoaakė:u Judodos, kiekvienas protingas ii veikslai turi magnetišką mieji paveikslai priduoda
daug paskatinimo prie di
geras žmogus turėtu netik žmonijos pataraukimą.
i
desnio veikimo. Žiūrėdamas
Amerikos
judomųjų
pa

Kits nevalioti svaigiųjų gė
r
ralu ir jais nevaišinri kitų, veiksiu mėnesinis ieuma- į paveikslus matai kaip įbet ir kiek begalėdamas tu las skelbia, kad - daugiau vairūs vaidytojai lengvai
rėtu stengtis šį Hauni ir ža Uegtt vienas šimtas milijo gauna, paima# išplėšia, ypa
irif* taftas
nų žmonių kas Savaitę lan tingai mata? toip jie dide
lingą paprotį naikinti
ko judomuosiiis paveikslus. liu lengvumu paima pini
’
JŽru^11—
L. Tolstojus.
Per keturisdešimts nuošim gus iš bankų, pakelyje su
inmIIr
čių lankytojų yra jaunimai laiko Žmogų, atima pinigus.
Abstinencija yra dalykas Tame sąraše paduoda, kad4 Kitur mato kaip kaa kerškrikščioniškas, abstinencija daugelio tėvų užklausta,
yra laiko iššauktas dalykas. “kiek sykių jų vaikai ląn- 1a į stiklą pundu. Viską
Kerą tai įsakymas, bet lais ko judomuoeius įMiveiks- pamatęs maim kkip to yra
vo pasirinkimo
dalykas, hisf?1 prisųmžino/kad kiek- begalo lengva. Atsiranda
lt ta< Šit whM>>n iy«
knis nesvetimas nei istori
■MM
4.
jai, nei Apreiškimo dvasiai. >
VįĮ}ik\
Eggėrts.
PASAULY LAIVAI
tatataAMMMAto
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Tvirtas medis pajėgia at
sispirti audroms, bet silp
nntė nendre lenkiasi prieš
kiekvieną rejelį, ir laimin
ga. kaip laiminga ji būtų,
kad turėtų kokią nors atra
mą, kur gulėtų atsišlieti.
Jautum medelis paprastai
pririšamas prie dviejų tojių» kad vėjas-nesiftlmotų ir
neimlaužtų. Ir blaivybe yra
toks pat medelis, tokia nendi'e. kuri iri^ko atramos
tvirtame ąžuole, stiprios it*
galingos dvasios žinonėst*.
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EąM

puati DU to naujų pajfgų M® vedamas. Nors ir buvo
norių
“
darbo diena, M bažnyčia IMCS.A.
IV!** ■
’—Į
’ BųtvmiynN.w
IKOMLTM, W. Y,
*
.> ■
buto pilna Žmonių
Šį sekmadienį, lapkr.’ 22
Gmedlta «, seknuntai, tuoj ĮJM12 kp. sritoetintararirinkiGarbiems jaunavedžiams d., tuoj po sumos, yra žau-tasarari, parauta rvetetakasa- mis įvyks gruodŽ. 20, 6:30 y<«
■
KITOS ilNIGS.
linkima
laimingo gyveninio
dar negana subnmdtm pil
kiamu L. R. K. 8. A. 89 Itarimm hyk» U* » k> m* kars, Karatais Ahgelą parėpta
svetabU kampas Robltag b &>.
Klebonui
UaUvnihkui ir ilgiausių metų.
dai dalyvauti kaip Šv. Var
kuopt* metini* >nwirinki-|Mrimait.rtĮWriili.
4th gatvių
Imenai
reikėję
ištraukti
net
do, taip Sodaliečių darimoman, kuriame bus renkama
Tak£ matatfkiu riri raalriaktl
kolonijos para tėję* Tiesa, kai kuriuos jau* dvyhkų dėuitų, JW*k jie jo
kitiems
met.
valdyba
ir
at*
g.
munr
ygTi,
fa.
Ir
olrimakMI duokles kurie esate
dą gyvenimas smarkiai netniuoriu* jau matyti Šių akiai kenkė. Jau šių mvaistovai
į
apskrities
suvaŽiavixjxn
iąs
kp.
mlnestata
aadriaM
skritagl
Nepamirškite ir naują
a. Visi, kurie šias škil- draugijų
suairinkinjuo**, tę jis* grįžo ligcminču baiJForcesirr,
Š, m. mų, kurs įvyks lapkričio 29 tas įvyks eekmedicnj, gruod. S, nerią strivMti prirašyti prie mtsą
•krito, jau geraiJKno jj^ria dėlto jie dar negali giamajai operacijai Linki
apkn mčn. 4 d. staiga mi* d„ New Haven. Conn. Ymlmejana ># aaaaan >v« Aadrisjara Immgtae ergantata
ah badais statomi dT»-j<Bvai
Kviečia VaMybs
hutai juose
juose veikti.
veikti. Kitas me geriemaip pasMkimOr
rus mųno vyrui Antanui gyvai reikalas visiems daly-|p«* svstabij, 1128 Lobs* NL
;
♦
* •'» .
ir tautybės rūmai. Ap* p^pijoee sudaryta Jauna*
Džiaugiui, aš ir mano dūk- rauti, k»d gBlttam&n ifcrim
to
*
Chor2
Skyriai prie viržmL , Senas
parapUoium, B. klės susilaukėme daug užuo
kti tinkamus omenis i
į; Šv, Vardo Draugi-p^i^ draugijų. Pas mus bu- Mslduti., 78 metu turtda jauta. Per *4Darbininką”
ĮU Taipgi atsiveskite nota po ris*
dybų įr į suvažiavimų.
ta B
įmopebiai panašiai ikta y^nu j^ku sunumytaj tas, mirė pereitų savaitę.
ea prfra- vyku ėekmadknp gruodžio 20, A
norime padėkoti vhtaai mŪNeužmirškit pasirūpinti |£rtt
Valdyba m,, tuoj po aunoe, Iv. Kata’iero
U Vėliau teks kalbėt
Alfonso Mokyk* Jo galvoje gyria trūko ir fcų prūdeliams, išreiškusiems
parapijos aallje. Kriotad risi
ir su mokesčiais, kad nelik
Ugniau
apie nuderu ta Aluminiečių Draugija,huoJoaiijui&niejimo jį «U- mums užuojauta ir šutei*
nariai ateiti Taipgi atahtadte
NBW MAYM, OOMN.
^unsaiį mūsų parapygrisiems mokiniams baigų- įparriyžiavo, nuo ko ir pta- teiktiems mūsų brangiam as- tumėt suspenduoti ar net iš
W8.28 kp. Binarinis raririnkb savo draugus prirašyti prie Bos
braukti.
—prijoję.___ Tačiau šį karti
Mokyklą
Bet
mas įvyks sekmadtenj, lapkr. 22, kilnios orfankaeljce.
TCii/vnrus
4
K# pravartu dirstelti į viįbrėžtam pasirodė
adienj, lapkričio 14 d. Ve*
4 J. Koum’ehk 1 vaL pcTrietą, bahtyHnlj svetefHitų garbingų rūmų
riauraa
Mokslų knis gyveno 1314 HolHns '* Nuoširdžiai dėkojųnčios,
Mj, 888 Green St Kviečiame na*
dbtboit, micm.
riue(et) ateiti. Gera proga uirimoHhtaų dalį, tų dalį, be kartota maža dalis jaunuome- Btreet. .
Eleonora V^etlieuėLDS.
72 kp. raririnkimaa įvyks
kčtl duokles.
Valdyba
Mta
tušti risi kiti huM^ Unko, kad iš jų negali
sekmadieni, gruodA 20, tuoj po
Ubai ir pastangos — hū-l|na įdaryti visų Lietuvių
Šį Sekmadienį, 5 vai. po Dukters, Plarida ViUik^č
pemMą, Iv. Jurgio parapijos mo
kykloje.
Viri kuopos nariai yra
■Ifc jų pagrindą.
Į organizaciją, nors tai įritu piet, įvyks jungtuves Moni
rir Ihrija.
.Vorw?ood, Jfoss. *— Lap*
LDB, 75 kį>. mlnarifiiai susirin
kviečiami
atsilankyti j iį tarta
tvirto pagrindo kiekjlmv^
branduolys,
kos Andšiuliūtčs su P. Ben
kriČio 10 d. apie 6 vai. va kimai įvyksta kiekvieną minėsi,
kimiMtarai statinys, kokis jisLpfe kurį galėtų vėliau kit dorių. Panelė Andiitilifit
kare du jaunuoliu Krupavi-b«k»*dlray,jx> 15 J., ir. Petro Ir
Valdyba
WESJFEi,mSS. čta ir Kisielius važiavo mo- p^
svririnlje.
Mritų, bematant turės ŽO UtapieriL Dėl to tas riv jau seniai dalyvauja Para
^papijos gi pagrindas, josĮtanymas turėjo atpulti.
torcikliu. Važiuojant Wol-Į
sygny. wsį
pijos Choro ir savo maloniu
C. M0UKLW, N. Y.
PARAPIJOS
bta kertinis akmuo# yra Į
bfldu įgyjo visi; prielanku
pole susimušė su autųmobi*
yjg
Minrafaii suririnH
flmiodžip
20, tuoj po sumos jVTėidHeMnietuviai vistiek
ta kita, kaip iaunuomc- K^p
Sn^rganIzuotiT mų. Didžiausios laimes!.
liu ir Krupavičių vietoj <l^*Įraig,įvyks gnio:Uio 20, tuoj po vyks LDS. 10 kuopos rasirinkimas
yfc Mūsų jaunuomenės kai į
kruta-juda,
nesvyruodami mušė, o Kisielių sužeidė, jnii^ K Praarilksus pmpk vai. Taigi kviečiame viena narius
hhta dalys labai gerai su_. senu savo papratimu, štai Pastarasis nuvežtas į Nor-taMMj. KviriJjmi riri aartai si- atsilankyti į i| auririnkhM ir uiGirdėti, jog šių savaitę
Kas iš tikrųjų reikia, tai
HmokStį minorines. Atsiveskite h *
^aukuotos, ir gyvai Vei (suorganizuoti visą Lietuvių adv. -Vincas Laukaitis iš-neseniai bažnytinis Šaunus vroodo ligoninę,
susakyti ir t&taokiti vinrata.
Sa. Viena dalis, tai ūhotaJhręgtanČių kartų j kokį stojo iš miesto tarnybos. Jo choras turėjo Šokiui
. . • .•
į mokesti*. Taipgi atetvsdtaw savo draugus priraiyti.
Šokius savo ir
Valdyba
ta kuri viri žino. Kito Sportininkų
Dabar vieton įeina p. Madas Rašte* parapijos naudai, šokiaipašokiai pa■* ■*
|*i<w kimtei orgaaiKMųosWia Nekalto Ihraridėjima||au besimėgina susitverti, pis, visiems žinomas-vietos! siaekė nes pats jaunimas di r ■ , ■
- -į'"".
■' I
' ■•: K*HB*.VilV<>*
novmgjrW *. x.
^iu Draugija irgi ne-tap
seniau
minėjome, lietuvių darbuotojas. Neuž bo klebonui padedant, todėl
LD8.11 kp. minerinis raririnkiPereitę sekmadienį pra-1;
.
. J, ., •
?
hmdžia. Nors jų įstatai ne- «Bowling°
kuopelė; jau ilgo . p,, Juozas Kalttška padarė gražaus pelno. Da aį^jo Bt. Jurgio lietuviu
maa įvyks sekmadieni, gruodi. 20
uWBnTOKmUM.
hrikslauna tokio ; sutelkto!
gyvuoja uBarięet- pradės, eiti, savo pareigas barty smarkiai ruošiasi prie parapijos ftrai. Šufję-pu-Į LDB/TO kp. BSftfakima. Įryk. tuoj po sumos, bainytiirtj svetairttono, kaip Choro, kuris! Dgll” tymas. Sunku tačiau sąryšy . su Miesto - Posto metinio milžiniško parapijos rapijiediai darė geru bwnį|kn»d«- W d, ♦>»i 1» a.ylilrt»i. Mj, Svarbu, kad visi riame susi
rinkime dalyvautą ir u&imokttą
į&fe kartos savaitėje tori- įrie sitų
prisidėti Tvarkymu. .
tazaro, kurs įtyks Lapkr.- laimėdami įvairius daiktus. |K»Wiw>a «smM
bm tart
duokles, Parodykime graią pavys,
Klika, vis dėlto savo uždą- visiems — dėl dviejų prieNbv. 21, 28, M (ThanksgivParapijos ftnj tw h«
djkitiems.
Mriris
Sodalieiės gražiai]
Pirma, kad reikia * Ketvirto.Radio Kbąearto ing Day), 38 dJ cL, laike ku sekmadienį, lapkričio 22 d.,|^SS
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Įy vis daugiau panelių ap-|
tokia geriau pat patarnauti pne
tenkintų) specialistas Žaidimgiamoms
vakawnėnB k^kurig tų pareigų ĄaW
nenštenka.

atlikti, mūsų nuotnerię, bG7.

jMmeni įos pačios
/**) tų pradžia labai svarbiam
antrą iš eilės m^tinę|paTapįj0£ darbui. Žinoma,
"sakAnenę. Ir nedvejoda-L^ pritarimas daug nutaB dirba.Pereitų jekmal^^

Į

ateikite.

frakam, knmnet OaljnMM*
gportuoee, o jie ji (J. Tvarofias); 'Oktotal,”
„
„„
..
.
.neturi. Antra, nfra kol kaa Choro. daina; “Gale sodo
L ®
Draugijos ’rie’tiaĮ(in|į^no vado, nurimąnan- rymavo,” Pbeiaus (A. Boia, kad išaugtu motėje fcddinmo^ kurs ai*k-..,„
—,,; “Nerigraudink
helio solo)
kanos pasiSventunai įmtJJ ttU¥jnti jaimiuiliM raergt^Se” (Šimkaus chos. motėm para^jmi l(ei
mJgiamu<M! rilidaina); ■“
W Roeary,”
^The
* Ptie to ir rengiM’-Lyortuoae. Kad atsirastu ra- (indo, B. Juška) f “Munka,
tmuojn laiku
(non, frjMieią^.ariiM^^ViuMgriSok-C^
„ x
M Darbų

trui. Į 4į besaro darbų stoo viaoa katažOkoe organi
neijoa: $v. Ktrimiero, Šv.
(Jnoe, Marijos Vaikelių,Kudikčlio J&tam, Tretininkų,
Moterų Sąjungos ir ChorM
— veikia iirijunaę. Kuo
Iriekvienos šią organizacijų
, ®e to, buvo paskai- £o vienų asmenį sudaro bulyta agglų kalba pųĄuta A- i&ro komisijų. Jau Šeši as
pie ViiniiL ir lietuvių kalbą mėnys *— A. AtkoŠaitis, K.
Jaękntm’o laiškas į Lietu JutkeviČius, K, MalašienČ,
vius/
;/.M rf, ĮL Volskienč, <X Karaliausjiięnt, E. Kuhnšienč, pasi
-:'-r

0WVMLATO,0«10

eekmadienj, gruodi. 20 d., A m.
Mažųjų eŠOtt? pramo.ą^Zc. |Lkmrią Aričj įvyks LD8. 5lkp Svarba, kad į žj rasirinkimą atdtą
------- —Isilnrata sSshtakimas. Gerinami vfai neriai Ir bent po riraą naują
.TreŽiadienfi lapkrifio
VaJdrt* narį atdvestą priralyti prie mūsą
iraatko orfanJaaeljoe,
d., bažnytinėje svetainėje įvyko parapijos mažųjų cho
WATBKBUBY, 00808.
ro vakarėlis.
Jaunuoliai gruodžio 1, §v. Roko svptainfje. Lapkričio22 d., 1 v. po piety b
gražiai pasilinksmino.
Vfci nariai praiomi ateiti i lį rast «yto hDS. 5 kuopos susimkimsa
tarimą Ir nisimokfti senai už •ftnoe mokyklos kambary, Congreta Ava. Ateikite viii. Valdyba
trauktas minėtas duokles.

renka dovanas basapsuMnuMEm šventę
rui. Klebtmaa gi pats atai*
4tenį jau buvo girdėh, k 41
d^jęs
Jauko farmerius ir bizj dalyvautų.
(Duok Dieveį
WWA
‘per Šimtą bilietų tada ^lv0[ka(Į jų būtų ne tiek maža,
nierius *** iš viso to gali

lr
apardavusios. Dėlto galima
į Katekizmo pa*
laukti labai vykusio vakaro. ttiokad)
suteeiki* tik džiaugtis iš to jų1
*
įjungti tų sporto grupę sį
Miklumo ir linkėti joms dųj
kokia tai dvasine pateiga,
SdMaurio pasisekimo.
kad patvirtinus ryŠiu& Iš
tokios organizacijos mtbmh
. KMp BtoųAo Ktlas
hi parapija medžiagų atei
JdHMimos?
ties darbams.

---------- --- I

Gnioliio 7 dT. 8-tą vai. vakare

uerarasiMu

Mes priimam lAETUVO^Į

Valdybe

vrjtaaavm. v s

BONŲ kuponu, už pilnu* tpg, 1( kp_ ^rtrinktau. jvyfa
pinigus*
| grnodžta mčnerio 2 d., 7 vai
Perkam LIETUVOSBO-taksre, bdfaytray* svetainė
NŪS ir mokam pagal dieno* Į Mariai kriečisisi gausiai ateiti ir
r ■ ^ ■1 ’’.
Į atetati savo draugeli (e) prira
. '.. taa
.. . ’ VaMyte
aanrr nTATB, va. . .
Šiandien mokam TfrdoleJ
■.,. .;.
LDS.
107 kp. mtaerinis rarirbirių už $100.00 ir 35 dolerius
Btxwnow, MMB
kimas
įvyks
grąud. 6, tuoj po su*
už $50.60. Siųskite Lietuvos! UHB. 32 kp. rarirfakbaM įvyto
Bonus registruotame laiške Į penktadieni, gmodBo 4, 7 :80 v. moe, iv. Karimders psrspijos eaMj.
o tuojau gausite Banko* Č^Mk.»ItaabitateM}, 26 Linooto Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
k.
■
Ateikite riei.
VaMyto niiimoklti mfinerinee mokestis ir
naują įtarią atsivesti priraiytL
Mūsų krautuvė atdara ir
Yridyba
-tj «
i s*
’ | tM>
PHttADBIMIA,PA.
vidaraiB iki
8 valandai.
„

ma spręsti,, kad husaras bus
Bfomaten Mos. — Lapkričio 12 i,10.30 vai. rytų, pasekmingas ir pelningas.
Taigi ft\ kviečiame visus
Šv. KazunįerO parapijos bąŽ
atsilankyti iM Westfieldo,
nyČioje įvyko iškilmingom šv.
Norfhhamptono, Easthampmišios, kurių metu priėmė
tono, Pittsfiėldo, Holyoko,
Moterystės Sakramentą' žy
Worce8terio, Ghunby, Sprinmusis lietuvių veikėjas adv.
Antanas Mileris ir p. Ma-I gfieldo j bnzarą ir Šokius,
LD&18 kp. irasirinkim** įvyto
Parduodam laivakortes ir tanktafenj;' gruodį 4 7:30 v
kame visi bMte maloniai
tildą Ališauskaite -** Mc! fet
dįeh
^yhme Gefą Gm»^
priimti, apdovanoti ir pa siunčiam pinigus—do1eriata| vaare, mokyklos ksmbery. Atel
Ginn. Jaunavedžius amži
—į Lietuvą, Lenkiją ir lAt-hite pratai. Nepemirikif* ubimo
ubų dar neužtenka. BeliekaJ:
*
....., *,'
* •
vaišinti. Lauksime!
nu moterystės ryšiu jmjnnViją,
|\Mid*ąktee,
YaMta
Klek**** Ir Baltro
K to kas rašyta. visiem gž kleb. kun, Aug. Rėtmifi*.
Nuo dabar ant čeverykų,Į
w wj>an nnsv ’
asistuojant kunigams Bakaakiybėlitj, malkinių ir kad
ivb
nhi ir V. Puidokui. Dgly*
drtj numušam 10 nuošimtį. Į
UaJ
vavo ijiar šie kunigai & &
j8kaitis,M.I.C.,B.t JnšdsU mtstačj, 41 Capfcol Avteme
Atsakantis ir suprantantis sa
AMntCMrnąY OOOM I gMu0dte ris nata atdtl, me y
kaitis, P. Juraitis it
Vų- ve amatą gersi 1 SAjMtos tuojau*
E*0** ĮmevarMą reikalą dti knopoe aaa
i
sys.
| P.BARTKBVIČTOS, Sev^
Ita.
paoa
4507 Skh C^ĮIterštai sv?.,
IT8 Xa IMa
Masteli* Mm* ( | Taipgi maleačkHedhimokltika
-..- ............ ■ ■ .______ _
rtą yra afaGNcf statai drak
LDK I kp n*

VARGONININKAS

AUS* K iraURKASl
bHNtvVni - OBABOBIOB
m*,
mm,
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SPAUSTUVE »IALEMDORIŲ DIRBTUVE
AOtetm ■
visokiu* muaot

iwkvtl **n*rWwi1iAwr>

mm Ta

KALBNDOglUS

tffanlftSflhft
<«IK;Uil»M

gertareta KsMMlal BsVms.

W0ROTmnt, MAS*.
LDS. 106 kuopos susirinkimą* įvyks gruodi. 1, Auta Virtą pa
rapijos lalij, tuojau* po rampa
Viri nariai pralomi pribūti, nes
turinis svarbią reikalą.
Kviečia Valdyba

LD8, 40 kuopos rasirtaktaa* b
vyks gmodA A d., tuoj po raino*, .
iv. Mykolo parapijos avetatalj.
MaknaĮkk vhi nariai ataUankyU
k mtarfara- mekeatla itataclti.
ūr **s*rii*
maibua,tb.

LD& Mk> stasbib susitari
mas įvyks gmodA A tuoj l» pa**
katlnią iriMą, pobahiytiolj mtatai). Kviečiam* narine ateiti, w*e
yra keletą svarbių ramawywų \
taipgi atsivykite k save drengiM
pTTnMIjll pOt WWB

BaireoM, <Hno
LM 7 kMpra MririakhMa |
Jį V J8
vyk* grnMUh 8, 8 vtf, vakare
sekmadieni, antrinta M balny*
britaųttolj* mhMK <1 Vis*
ilnčj avataMi traj po smmI
Eąeųra iriB K NaMlB

B. L. SAMIUS

MoiraaaMiM^aUluąiatMiMB^Nąi^^
t
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P. fialmens padai* skai-fe^
luv,. Klmytoję pririnko P?’®’!? nž nd<«aM* l«kekpįtaė a,idttori>
Me-fc
’S
3
K
BVDABTB
MW
l BAVAITB
BBDABBIAMS.
tuvių matėsi tik keletas.
dvejl metai P™*’
Elevated
RaihvayĮ
Silsimi kasius su kalbėto- Į ‘ Bortui!
’
.
kompanijos’
darbininkai,
ATBAIK) M OALOIŲ
Viii- draugijų atstovai
kurię
yra
susiorganizavę
’į
maror
mMig-UMttoa
Galinta, studentė* M Ok**itiiuii
priratet atsilankyt.
vA-wwviK
susirinkime nu Lapkričio 18 d. L, Dukte
tė ir Ad. Zagurskaitė (U unijų, savo
Pirm, X Žtaveok
tarė kassayAitę^skirti vienų
proga atvažiavo iš Brockrų draugijos komisijai rū PUIKUS KUKCKBTAS.
Sekr. A, Vairiawfe
nuošimtį hu<i savo " savaitU
tono) AL Ivaška, J. Bet- vienoje
pesčiu buvo surengta vaka
krautuvėje,
lartri>
v
nes algos. Tokiti budii jie
hauskas ir keletas kitų.
Čfo 17 d. nų*(piricti iž vienu rienė vaidinimų <4Pm>gc*‘ Choras, j^avo jaunojo var &VlM3I01fię AJfKB,
OUAMA9UBTOT09
kas savaitė
* sudarys
apie
JBra.
lių” artistams W to vakaro gonininko p. M, Karimusko
“artlertiMUio
” tri*
bonkutea
vabdab. • ift4,000
liedąrbiams,
kuriui
Lietuvos Vyčių TMos Al*
kvepalų,
čdamo* 3 programų* dalyviam* Po J n vedama*, jau beveik vi*
[esą
apie
20
darbininkų.
‘
.
mnAsvTA*
ratu.
t girdo kuopos vardu krei
doleriu*.
Bau gi puri* vakarienes Vincą* Tamulitl- aaį ptiairengęs savokonccr- PuliiinaL Kntanavo vif
L-.rS1
į
’
SS'Žd
I*I*r«ial7d.teM>X
piuosi į Bortono ir apylin
i-odČ, kad tai, buvo ne k vč- na* savo automobiliu vežė ui, kur* iyyk* lapkričio 22
Turimo lietuvių mok)
krivio
16
<L,
a
vai.
vak.
BosĮ
A
<
kės lietuvius, prašydama* ton PubUc Libraty auditoLo*tU’ u^,u?®J^B“' imlai, bet pepraatag lietau* į namus vakarienė* G' daly d<' Choriatdi gerai jmičim kuria visi džiaugiamės
moraliai paremti X V. 17 itiimo
?
vandenėli*.
1‘
‘ viu* Et Mežkaiuikaitę, w. h koncertas Midus tikrm
ivvko advokate n S lb«’
6Ht 8t’
lijoie
įvyKo
aavoKates
p.
h, l«.
M
ums
300
doleriu
?ovytĄ A. Grabijotilitę, tL vertas savo vaido. Nu, o jei sų vaikučiai mokinami
tos Algirdo kuopos sporti Almene* paskaita apie
l
gimta kalba. Kiti
WMt- *ra*JUKf * ' ' ■ Averkų ir “Darbininko”
ninku*; kuriems pagerbti
dur priminti apie solistes, taip pat čia siunčia j
yra rengiama vieša vakarie
l^olkija rttemč, Leo Yar- reporterį Važiuojant ’ Blue kurio* jau dabar net sieloj# vaikus,
HillZAvenue dešiniųja pu^ «i pamaekimu, tai aišku, kad
ne lapkričio 22 d. 6 vai, vanish, 22 m,, lįMmmtų Gedušiais nietaisinuM|vatažb
kare Šv. Petro parapija* sa
tj, 20 m, ir Antanų Staji* staiga jš kairės pusčs smal koncertas bus tikrai pavy^ je pasikeitė kai kurie
kiai užvažiavo autoinobiK*
lėj, 492 B. Beventh st, So.
kų, 50 m., (vui southbostokę& *
ja supažindino Mawichm|
džios mokyklų mokytoja
tillo žydo Shapero valdo
Bostone.
čiai)/ Jie yra apkaltinti
s<‘tts tarptautinio komiteto!
Choras dainuos harmo* ko dabar kitokia tvarku.
Sfln^ŽSilįiSfef“5
J.nS
Visi kiti sportininkai už Įunmnmkė p. William Lm Į
____________ apiplėžime Pr. r^įtlaikaugavo darbų gauna
ai? Vvell Putnam.
| Bostono prohibietjo* a-. |tienė*, gyv, 150 W. 3rd
kad. V. T. suskubo dar feek! Hdto, durių irgi netruks. vai galėdavo per po*1
lyginiim), o vyčiai netik
Ši nuiterižkė Ritainkundė,
lietuviškai, dabar j
1
į šalį pasukti, tad išvengta Vietiniai *oTi*tm-W gražiai kalbėti
kad negauna; bet jie tiesiog
kad praėjusi Wtadienį, lap
verčiami
tik lenkiukai '2
pasirodys.
Dainuo*
gailiaudidesnio susikiilimo. V. Ta-i
nenori jokio atlyginimo, tik
kričio 14 d., i pu* pę atvyko
nnilidno automobiliui su šia Naujos Anglijo* mlistė
jie nori, kad lietuviai juos
try* vyrai,* pgpra*č ajau*;
imhelė Mnrgnretių Grybaitė, Dineikai. Šiame
lankstyti ratų sparnai, j-;
remtų, tai yra, ateitų pasi
jai gi ateirakių*, Yarnirii laužta* tremas ir padaiyįf kuri dainuos netik solo, bet jo veikia dvi mokyklos: rai
žiūrėti kaip jie stengiasi lie
jų puolė ir įrtuine ’{ miega
diška ii* ietuvių “RyW
kitokį sužalojimai. Važiavu ir durių su panele P.* Kilttuvių vardų išgairinti tarp
mąjį kambarį; kai vyrai i**
kinte. Panelės Mazrimiute, Draugijos mokykla.1
siesiems
didėlių
sužeidimų
žiūrint į valdiško* mokyklį
svetimtaučių.
ėję, jf neteradm savo 130
nepadaryta, bet jie. gerokai' Paraskevjrittt^ irgi «avo
mokytojo reikalavimu*, M
dolerių* -.
Tad visi seni ix‘ jauni, at
sutrenkti.
Hfip. gražiais balseliais publikų
mokiniu* leistų į jo n
pavaišins.
einantį sekmadienį, trauki
Teigėją* visiems trim*
lą,
tėvai daugumoje vaik
buimtirakm* * ptakyrč' kau|
mo į parapi jos salę, kur da
Be vietinių solisčių, daly
lyvaus visi sporto rėmėjai,
eijo* po 500 dolerių. Teis
vaus taipgi ir iš Ko. Bosto leidžia į savo lietuvių 3
fr Tamsta nuo jų neafsilik.
mas įvyk* Čiomi* dienomM
no pauelėst Gralnjoliute, kyklų Be to, čia nėb
*....... r1*"*™ n.
o tuojaus nusipirk sau tiKaltinamieji neprisipažįsta Jį reiki* užaūakyti m« Amerikoje Petruskevieiutė b* p. ,T. Alį gyvuoja šv. Kazimiero Di
kaltai*.
* ' ‘' *
kiętų, kurs kainuoja $1.00,
tanelis. Jie dainuos solo, du-, jog skyrius, kurio nariai
* . ■ ■
■ ;-i»^ ..
' •1; \
rodo nemažai veiklumo.
už kų galėsi pa valgyti ska
etų ir tt
r -ffiMtal laiknUUieV eMtBBMi k*&
tadbbob (TKAinaaiViim);
nių valgių, atsigerti skanių
Tas gražias dainas malo
taej* tetari litai,, puta noH da
ATSISKAITYS TAKSAS 7
< DUNOg BlAMOGA'.
’4 ■
gėrimų, pasiklausyt gražios
Htai. •
w * nįu* Irilsus. išgimte lapkri
It AZ4$
programos, o kas svarbiau
čio 22 <V parapijos šaleje^
. Paskutinį ketvirtadieni irtvito, mm t
kth* ta pot), • ytair kitur afeta!
Cambiidge, miesto i
sia — pareikši sportininkus.
Šio rnenerio Misijų Draugi ^j‘ (trtįi k Amerikoj)*—tri<nb4 Windsor st, Cambridgė, At- pinkas išsiuntinėjo ml
įikBe,/
' XKZ.
Tikietų galima gauti pas
ja iš New Xork rodys bg& bnagtai. .
'■■.
■'i
.
i
•;
vjmus užsimokėti
Vyčių kuopos narius, jų
nytinčje-saliį įdomius kni; Ltaorvą matyri ritatydaiuu Kasias
taksas. Jis savo r«
kad tai buvo gengsterių dar* tanių* katąlikišku*
prietelins ir “Dnrbininko”,
lavime pareiškė, kad iŠ
administracijoj.
^ifctajrHrtBeių
užsimokėjusių taksos7'
šiųjų judžių.
“eomedy.” W AHjt 81’Nr.‘“li^^
X. B. K. ’ B^racijos' IG atsiskaitomos iš algij. =.
vo laikomas vienu iŠ žymiau
ir labai įyv» mtasika. «>.
skyriaus
susirinkimas atsi
šių detektyvų. Su juo kar
Tel B. B. 0441.
.
___ ...v4- *
BUVO ATVTKBS MBWTOK
į
*
:
Vaikam*
Md
kintami
pa

bus sefanadien^'* lapkričio Nemanyk, kad be
tu valiavę policin. Goggin
veikslai
bu*
rodomi
'
2
vaLlj
IVAIBių
DBABUMŲ
'
22 d. tuoj po sumos bažnytb niekas tiesos neišmano—4
sunkiai sužeistas. :
po’ pietų UŽ 10c, auaugu4
nėj svetainėje, Cambridge, rabat
Lapkričio 17 d^ Bostone
ADVOKATAS
Šiems gi 7 vat Vakare ilžL
Mass.
lankėsi Prezidento IVilsono
■
414 Bmdw*y, So. Borto*.
* -.■■•
/ 7M. AB.im
kabinete buvęs karo sekto
JRoom 3,
Iš
Pelnas
eis
parapijos
j
1IBTUVIB
torius Nevton D. Baker. Gyvenimo vieta: 98 Central st.,
4M W. BK0ADWAY
GHASI. UKP*, M. D,
Hmleon, M&a& ||| || Du4Xtu piaao ir abtitoU vhtoklas dai.
Jis buvo pakviestas į biz*
(tarpt F IrDorchaster Sta)
HtMiann ir*>
I n»totlko« pamokas. Gera protu p*Tei. Hiniaon
.
Išmokyti moalkoa paa r»r» mokynierių sąjungos * liankietą. Tol
Btarib Btao*, Mmi. Vakarų ves rieto* Labda-Jljį
. LHTUVU GYDITOJAS
Luilalkome yąUnalos .ntodoe yy■
'
'
•-■•»
'■■
’
.,■'■■.=!
ĮĮtota- Drt.ataitartoto praiau ateiti
prakirta atataB
kuriame pasakė kalbų apie .... 1 ............ '
eMHB^ krthtM arte
’.... '
i '.
Ilblle dieną nuo 0 ryto iki 3 vai.- po rybes — Ši. Vincento dėl rHIkuadraboiliia. GndHatulasakryPaulo draugija. 1 Ki^esliį^ Į j Wk«. PumwiTirt(«tagtanplrkrtt
' Mmi. ir HMi
.... .H,....... Į H pietą paa:
ekonominius klausimus.
Oltao VdMdM: 34 ir 7-8.
tame (atarn) akyte sunito*
K I ‘ UIE t* MI A
111 Yrtontin* BtMaMTitivii
į tatoMtotai ponra« LIXM
-ae tlntattov Įrtta*
Ai Ji lltdBLU
||H
91S B. Bro*dw»y
Baker yra minimas de
’w tosutoata'
mokratų kandidatu į prezi
CAMBlOMli, MJU».
"T
TT?
dentus.

ČAMDG^MMS.

VIETINES ŽINIOS
rife*

“Misy uinušjis”

ffl.J.UlMSUS |||

' ■' ' KkMJTOV* ■ ■ ■'
PMJL'S MENS
SHOP!

ATSIBARĖ MUZIKOS
NOKTKU.

1 ——* —

HEITUM

TaL So. BMtM MM

UUUU-SIUUM
Batai* *> tJnlraraltat*
CORN1LL TTNIVMRIHTY M A. B.

PAIIDUODAU LAIVAKORTES I
J Ir « LIETUVOS i>?r vlato linijai
SIUNČIAME PINIGUS jLietavą
•
Litais Ir Doleriais.
APDRACDtrAME Namus Ir Auto-f
mobilius nuo Gaisro ir kas reiks-Į
Hngru
.
|
Perkam Lietuvoj Bonus.
i
(“DARBININKO’’ NAME)
|

D R. (KA*PARAVIOW»
M. V. CISPEI
t

Baajaja Virtoj*,

53* B. Broadmy, S. Borto*.
*
•
Mm • nu it ryto fr mm Įkaitei
* ir am* • U* • v*L vakar*. O«*

i

nu## *taa* tirtarytaa

Taipgi Kitimu ir X-ray
............... .
PHOTOGRAPHAS

Įlota krautatata rtUtoa šauti vi- |Į|
aortą taaatalukUM trMkią, pla*- |Į|
tęriaviam aatdlta*o«, ptioto. alio
ta. vtatą Ir Yiatafo rarntoo. 810- [j|
Į mm* poptera no 5c. Irt 20c. tot g |
roti. Stiklą rtaokto dfctemo. AftL |Į
kitę persitikrinti.

Manadierit Iii

"UBE C«»l"

4KL Wrthta<tai
M
SAatami
BM^^Bom* W
- W«rwo*A Mii*
'

*•. Bartai

*. Jtoa, 90HMV.

80. Brorthray, 80. Botai
■4

METUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Gydo įtotria® Ir kro«i»k«*
vyrą, motorą Ir raitai. Vartota
X-W Stena*. iityrimVi vhiurlą ir ptaW«H lipL ElmamlateJit
krauta, žtopumą. Ir Mjtaudalus wo l*boratori)oj. Suteikta
n;ą taukai* kitur *yv«mmtlew*. 13 metą prakaito* , ,
*X !
OFISO VALANDOS: 2-41MM 7^8-jti Valų ,
fa*«»h* t|

aornu tono*, JUM.

HinpifliMlftĮ BĮtfrįMf ’
rAtoVnmlViiM
’

Noriu vfeiMkiii bū?em®s bkhj
apletitL tfid parduodu pigiai..:
Kreipkite BTAM MABOT ?
“1 Brooiihray, M Borto*, Ita.
Tel. So/Bootoo

umosioniLA
tatoetlto Aooteito* prtr*B*l kata

Ofiuo ralundos nuo 9 Irt
ttta»
i:KMS ir auo- *^80-0 vakar*.
Beredoflita nito »-42 vrt.
gutatomla w ® irt •
vatara.
HtdiliomM Mto t Iki 11 tat 4toH
ertartU

r«»Ri

HXkttLW0

TMIMMB8 Iii t

Brasta Urtmt Btaų Draugij*, taiMtir Mm*.
Ink* BADAKAVOMMI DUBOJ (nAUKMCnM DAT)

26 D. LAPKBIČIO-NOV, 1931
įžanga vyram* 50c.; MrtorbM M rantai. 4 ’ \ J

9«.Bait«B 140B

batckmu

Gerlitema VuMika:—Sali** tart yInm ii ptitiaortą. SretOito,vte
iun 15 imtoatotMą C**tarMrt*lu>. OfMtora rfcM 11 amtMą Nto} B
, .
~
---- . --Itaitotofli
------------- H
- Be i/>|m
«|iylJhkFJ
Bert Orrta
am! Ifta ŠtMMcol
Be« vrtrtt ir toMMv norimą. * MffUrtlą mtitate
Taiti **nl, Jauni, t Miniai ir M Aptakią yprrtmae
tilt r
>»r*i iirtmtai k«d vIM taMte uiiwnWiMi.

MVUfcU K

otoao
IY) .■ .?
Li»tuv« ijuptiatl
V^aatan B < BW t—♦

■

gos, Patrftklmo, Remto*
tl«no Ir vtooklaa Ktatajta
Nwvi», Oda# ir KrtoMfcM
abiejų ly«* ItaM.
JtotortaMtf w*rt »
„ Ptaltorima* tikrai *pto*a»**a*
netatailų, litahlą Ir kurtą-

26»* METINIS BALIUS
0TMOM9 BAWi<
40 Braukt Btrart.
CtortMMto, Mra
Pntolšta 4 vtMg pa Įtotų k tarafate irt vMM raktirt

athtart nauta rtrillta
MOBirOOD BKOTO BTTOIO

amtba btvbua

Notų; Tataot >474

DR.J.1ANBŽIVS-SĘYM>HB

Durnus

Bot nfca BteoraŠO' rara

A, L, K APO ČIUS

! totaMbc Sštt Beatai 3W

Gyvenimo: 33 Roaemont Street.

««B.MtOADWAY,

Liehnie DmttirtM

M. BtIMS,.

G. C. STUUS

Oaraa tapti*
tavtiktato
MrtMraii*ta$

306 Bro*dway, Bo. Borto*.

111B wHt^wwwHWHitwmi^<iiR<wiMw»w»iHwwmi.»iMtiiHiiiwiiiiwii>iiHww<H>feiii<iifei!iifeįpiiiwriiiiBwl,feniĮi»iniiHį>!i4

90. BOBTOM, MAM

Tti. So. Boatoo tart

M7MB. (ko«p«Broadw*y)
Buto*,

(antros tuboa, Roma I)

Tel. Hubbard 9396.

100 WB8T BBOADWAY

TJBTUYIS DAMT19TAB

ADVOKATAS
* ‘ Darbininko ’ * Name

Bostono Ofisas;

NNlMtHEMĮĮ
DAKTĮIlUimiVĖlII

NE VBMTUS

Veda ▼takia* pravio. Daro f!•
■ rm Ufrtfcto dožamorto*.

80 ikate Stmt, Boom tŠ

“Darbininko” Name

«■

w uiraiMiTii m*

MZ. J. UUNMSUS

3t8 W. lro*dway, 8o; Bortuv |

Tel. UMWM»jr 4M.

JMZta&taUB

Tel. «. B. 3307.

G. WA8HINGT0N UNIV. aūLLB.

SM Brorthray, South Butai
B e»!dtaeij«
•OSBarrard St, Catobridfe, Mam.

ŪPTŪMETRISTAt

timn

nymo ViėŠpaties bažnyčios Į i
MSP*
Gerbiampaioa kuopos ne-|l
Jono kapines.
mmirŠkite į šį mūsų apskrifhi ValantisĮ!
ties suvažiavimų savb ątsto-Į
vur atsiusti* neshiririmč la-1
bai daug svarbių apskrities
. ...................................
H'i'ujS *1 'Tu'L-l'‘- ‘ ,-. * įįl't *' Vfi jl9. I. K. VTTABTO
fAhAKDOI:
MHmaa; STagg s-sttl
amas,
liūdnas
ir
juokingas
ųtft dalyku aptarti ir
APYLINKES ŽINIAI
Mat
A ryU S-S vak.
QK B MlMAm daineles, tarp kurių bus J.
tiems metams nauič apskri-Į
Samti»miiah aaakfario
tie* vnldvbn iSrinEti.
I*pkrifią 15 d. Šia jvykoŽilevičiaus “Anoje Pusėje
DANTISTAS
šiol redagavę šį skyrių kun. Jonus BalkAnas,
Ar.
O
ho
*
parapija.
Lapkričio žaidimaa
21 d* įvyksta
-Taipgi Siame snvažiavi-Į^etbolo
ir SoEžero,” kurią Čia choras
(kMMMM VfiM A<m>
į^-^JįAY
enes Angelų paf, vikaras, perdavė tadagsvimę . nic turšime laimšjimni irĮkM
iiooAi.
tm,
dainuos
pirmą
karią
Bnxv
Karalienės
Angelų
psn
di

Namą TOtCmu: MfeMtfm S-4S7S ’
Vietinis ryKi> ttiergiSpaustuves Komitmii, kurio pirmininku yra deSimti
lapkričio
23
d.
priisidės
džiojo
eboro
didžiulis
kun klyne, Buy ir solistų.
'dolerių iSteirii. Ke-|n«
tymas
suaitiko
šit HarriJurgio pnr. klebonas kun. N. Pakalnis. “Vytauto misijos
ir baigai*
lapkričio
šokiaissvetimtaučių
TransfigunamgrSkite
kuopos.
khrfds1< ertas
80n0 suOo-eds
PWMrs.
*
d. Mteijaa
kttn. J. ration svetainėje,
’ kalėdinį leidinį taipgi redaguos ne kun, J. 29buvote
pa?mę,vestikietflmš|tyW!.
niūsų vytčs kampan
laimfjo
k
Bružas, jėxuita& Malonė Marey Avmur ir Hooper
, bet minėtas komitetas,
Migrųžinkite,
kite pasinaudoti.
.0
Rtreet, Bruoklyn, N; Y*
& Xttkošei’fčtNt*
visi jM‘rgyveno tuos sunkius
Apskrities RaŠt Šokiams gros Brooklynie
YtaHtata Tl*.
WėtaVmf*wjL t*ftaSIPm wwMMwknygnešių laikus. Vartojo
čiams gerai Žinomas D* R stato, ta Kta»taK,
Koncertą*.
TUckIIUO
t
tapt J*ta tap
aiškių, žavėjančiai akcen
ita įtante* irnytM £*tlM i*
K Vytauto 0rkestw J.
•Uiyti ritaStaJokoT MhtaMtal'
tuojamų lietuvių kalbų. Bei*
Rei
Lapkričio 15 d.f bažnyti- M. Avižoniui vadovaujant* įta Mtettat įrtmpta'flta w*ite tey ;
imt mcmu* tabta:
kia ■ iMĮymSti, kad
lįko"
Per koncertu gros klasiŠ-itatatĮi
IIi auksinio obuolio is>
Lapkr. 15 d. — Sekma|g TORUA (GtaW Myttata*
jaunuomenės konrortaK. kag kvarieta^ MMidimjg
'
fo akare HHHijoe uŽsi- dek01^eijos, jų pritaikymas,
jo*AhtataMI ta Mtatataį-t Utatii tatai IlguMI Aly
didelėmis Iškilmėmis, taipgi išimtinai “Vąiro’’.j&jjĮjn pagirti injiWj jįp. •T, M. Avižonio,T.
ta ***** • r** *****<-, »-*-**.^**#>B®c*
KUUMIAUM
vo apie 1,500 žino- nam) ranki} darbu. Linkiu niiomenę, kūrina choraa la- A, Prferetekio it M. StcM HMrii .,w . ,.
TRUMPI SKATrYMSLUI—
talnd |r*ita pMMoUtyMMU tr
> fcštadiemo vakare pas- tina tatn prakilnios sieloa^į gražiai‘gieda bažhy?io- no, smuikininkų ir K. Ra“DAUBlNIMKAy ym tlhfaMiMlIi ta italriM tyvtata «taiU> /
jminimui pnaiaekimo W.J(?f „Hrukua, savo giedoji- diskas pianistas*
RtaM. Patai J. Tarvydui. .Ste.
Slatm Uahrma ayvaakaa vaMretta.
pflcntaMK, htHMM. kM<*rt«NM,
pralenks ir didės
&
Didžiojo koncerto dalis •’PATmiMlNtar
r ’ ągSt
- tteaaa
.
usyti sūri rinko art i gražiame ir svarbiame tau4m„
TURTO NORMA-MfcaiUfoklMMi Ir vfaoklem* pMmnkMnlMsusidaro Jš choro dainų jrt*ięJauHifewcAr «**» ritami I kl ptaflkalytmal. Patai U*- .
B«P-Įnea parapijaa. /
Mim* Mnafianolt via* Brooki vytų. Buvo daug at- tiSkame darbe.
ala ,*««*•«•« »,♦**•*,»*♦*'«, ,*-»4oc.
]yn»4ita|Mth«, Jau laitai
visiems atsilankiuauTm ^ėlĮ^JįSįj^JE?® ®tettou «Mta|
mu. Misijų laike parUBKBIKTA MRRGRLS SU
kytl ta* ilMMM INKMttt
SERGĄ.
BARZDA IR BARKDASKV* •
bdl
proga
šiemet
išgirst
per IfJOO knygelių, uzkarną. Itaptii ir Mte Avt.
Mir?.
TIS-ayytaa
Stasys Karalius labuil
_______
varg. P. A. thilkės nauja
JOM* KLAROrei favT
“Žvaigžden (Kauno)
: ATSAROUI SU UGNIMI.
nta darbo Įmonių takata.
Vert*
U
ktatao
tam,
g.
A..lQc.
MttRtb, JT. Y
sunkiai
sorgu.
Pri^
SaWkrifio
16
^rf.
•'DARBININKAI"
t«ri
Inta
|MMT|
išmokyto
choro,
kuris
dai
asmenų; pasakyti 33 pu
amro "KAIMO lYPONAA”
TeklP nuos gražias tautiškas, link- "DARBIN/NKAS" yra tate *M*
i, išklausyta apie 3r kramentus^______
nlM k intatantu iaiktaltiB.
KATALIKO KAtNYČIA K
gpftžinriik įgalinta vii#
“DARBTNINK.
-----“
IM pHefiurtles TO mėtų mvo
?25J£
**•*•*
DBBIOKIUTISMAS, Patai
Bubienė.
PR.7
Federacijos
vietinio
sky

, smžhiM sukaktuvių
______ *W. T«»« MUHl»l........«0*
komunikantų,
Knw. P. Van<tfį(t^
# aow fitatH
XXlX’tM TARPTAUTlNlB
irę lapkr. 15 d. Ona riaus susirinkimas įvyks lap-1
ntaaltatitaa.
| KUCSUBIBTJNIS KON0KSĮ
on ietie, 370 Hąoper krivio 22 d., tuoj po sumos, Į
AmHM* “DariHalnlM* katotaa] SAS. Patai kun. Pr. BMya,
| DnupIĮ
JiMitnMMBfų- firUJO,. « Ltatvaj dk 40 aMriktata||| M. L
j
HW ntt^irlno per vlną T*pkrW!^» !»&•
Bv. Marijos ligoninėje bažnytinėj svet, 207 York
*"®ARBTI(INKO* taroMi: Twm II
PRAMONINISDKMOKKAn*«|. '.. .
unobiliaug suražinčji- st. Visų draugijų bei kuo-)
ata. KkSm,JM^mtabkllSS U *H0S PAGRINDAI. P»ta»
Todėl urpralafakite progc* Adii
Ua»b
bavo laidota į #v, Jono pų atstovai kviečiami būti-Į ir;,* Agota (RakuoeviJWO OmnO St., Bmcklyn, N.Y,.
BOIARVIZMAS-Kfcatal yirai
atsilankyti,
nes
yrą
daug
Į
mb lapkr, 18 d. su iškil
|eiutė) Arbačauskienė, 45 m. žtaomi praTMime, kad Jargte
| ra taltvtaM ir ja.ųrMyJ
nia pamaldomis; ta svarbių dalykų aptariu
|amžiaus, gyvenanti 64—36 Tmnaėoris yra fotiiotM rinkti Ptaf. Dn ▼. Myfc«W^P»tta tauta
SOCIALUMAS IR KRIK?^
k dieną mite Bladas Pas“
Darbininkai
n
ptaSumeratM
it
jCIinton aven Maspeth, N.
ČIONTBA Prof. V, Jirmeto lOe.
ticuų Canser ligoninėje,
Atiteks Vtem krites DariMi
Y., paliko dideliame nuliū *kriWmwL . Jh mtaraatija «a mtotatate taraata yn» StattetalM
MOTKRYSTt m MUM*
NA. V«rtl Ji Gatab.,40e.
įidotas &v. J(rtio‘kapuose
dime vyrą. Andrejų, sune felbrti «h* pWtew Lietuvon.
VteaiAtite kstriftų gpiuriavl
LIMPAMOSIOS LIGOS ir
17 diena,
liūs Juoaapą, Praną, ir Vin Krripkit&i pu:
te ktartata apgrltekejt
tap*MMwtaMta<? P«*
-Pnettinonia serga DomiMDr.A VState.**...v**,**8l*
■ MomitlM SBĮMTM* ’'
ricas, 264 Penu
jų Nedsinskienę ir’Joeephi-

DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
JERSET Irti f j Hf Je

NAK)N-IWr, M
*

DR. RIDAS L VENCIUS

AMtbRM'VMMMll & Ii'

BROLIAI imi : Tfcry*l* aktama jta
Ir Mk

ANSELŲ
MIMAS.

URMUI!
NfiMIVklVmi
rmjiNiioy

ONTM PIKIS

DIDŽIOJO NEW YOttH

JONK B. MHNZMTIS

MIRĖ

.

“ŽfflfflYS”

VYTAUTO SMimiMl

SUVAŽIAVMAS.

423 Grsnd St iih W ». M St

-Lapkr. 30 d., Hv. Jono
/tojo MŽnyčioje, 8 v.
e diakono šventimus priB aubd.Jonas Kariavieius
Jonas Lensevičius*

nų Vekterienę.
Yra šaukiamas šhj'metui Būvo viena iŠ pirmutinii
gruodžio mėn.. 20 d. (sek-Į Durių A. Ik R. K. Mot Sųj
madienyje), 1 vai* po piet^Į^O kp. Maspeth, K Y,
šv. Mvkolo parap. salėje, Laidotuvėk buvo lapkr. 17
15 K 23rd Street, Bayonne.|d. 10 vai ryte> iš Atsimai

DOMYB*. X

a
m i iį.,11 miaae—a—oaiaaimsaaaaafa—a——a—aa;
duvchia *®rau
<

k BRBOKLYN, N. Y.

j*in«ę vnv utam?

Baskęt Bali ir Šokiai
Lapikriao-NoV. 22 ir 28, 1931 į
Cfrmd ir Msniįiyir Mtt.,

JPBOI& PARAPIJA

Brooldyn, M. Y*

Sokia^nuo 7:30, (lame nuo P vai. vakare., .

r Įžanga Vyrama 73c*? Moterim*—50e.

Sfaiits** Šrtiioįe

MvsfiouUti:

Dramos ratelis “Vairas,”
rydamas Shvo veikimo
puikiai suyaidino
ažros Sūnus?’ Vaidino
ienio ir sekmadienio
Tais, lapkričio 14 ii 15
Per abu vakaru publikos
pilna sale* Vaidinimą
jo punktualiai. Visi
Mintojai pasižymėjo sn• rolių supratimu, rodės,

>. .

Origis*! BeUhojM.

VittM Kriafiams Dalyvauti.

LmmAM

*T‘

JONO KMTTO

Mana (pmoi). h««

Ctateltia
SUNKIAUSIAIS LAKAIS.
PataK A.
ANMBSONO PASAKOS—

Ir pMMNte takte** "DsrH Aiko”

ir Mtatata tetarta <M 9 tat

Ii kslionm po suso.
PA IB ASD4* Putas Prmtaetų jo*..............
*.w
PETRIUKAS—talkai vMM
vattato, Vata K BataNkM ISe.

baidimv VAINIKAS-**tai taMrtUta* te BtaNĮ*
MM m tatata. MM 9L
Grista* .......................... *...**50e.

Aattataio vakar** dtautafe J.
taimlr. <M tatvirtatato te
tatadtato vakaram—J. P. Motai
tafita potanMta vakaram gar
HM taRktt » *Baal RtafeT ta
kalva tai Botarmtaa UaSjrama.
SaseoKHMO, k»4 mlaState r^kalala—/M l»iiWa—
“muno" muartrva |

mteMdK, arMUya.W.'
M B'vray, Sė. Mistert Mma

MMHMikM,:

KUm »-*»•

tataessiss—as—stafmsnimssaissaisiessstamtata

10:2.
Vaikinai susitiko su L.VyČių Mauros kuopos tymu
aiškiai 49jl5. Audimas buvo
tikrai gražus, mandagus ir
įdomus.
• ’
.
/
Vytės turėjo žaisti su Bayonietėmis, bet šios neatvyIko. Mūsiškės buvo labui nuĮsiminusioSj bet kai laimėjo
prieš
svetimtautes, \ jų
džiaugsmui galo nebuvo*
Pertrauki) metu buvo šo
kiai. Visi atsilankiusieji
I [gražiai pasilinksmino*
Raporfm>.

NEMIK, N. Y.
SiMtt*vht HfafjiHimt.

muilui S*U GHUUSlį
lUIUGį
Geras laikraštis yra kiekvieno Žmogaus geriatirias ir tikriausias draugas. ?
,
Dabar viri pripažįsta, kad laikraštis
NJNKA3,f vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo
vatdo.
tfPA^BimNKASff išeina Su kartu kiekvienų
savaite—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra
si naujausias ir teisingiausias žinias, grnŽiauaiuR
pasiskaitymus, Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir
gražių jttpkų* Plačiausios Žinios iš nepriklausomos
Lietuvos ir Vilniaus krašto,
“Darbininkas’* metams.
“Darbininkas” pusmečiui
**2.00
Jei imsi tik vienų karta į savaitę.,. ,*h00

ęutr mami

savo

anmmitt

Metams* *,
Pusmečiui

...15.00

...nao

SPAUDA YJU DIDŽIAUSIA PASAULY GALYBŽ. TAD
‘
IB NAUDOKI JA

“DUBOraKO” SSADSTUTEJE
ATUBKA IVAIMira «P*TO0» DAMOS

«W AtaOSO* mHU? KtSlM *MMM MW

Šį sekmadienį, apkr. 22 d.t
šv. Jurgio draugija minia
40 mėtų sukaktuves. Vaka
re įvyks iškilmingas minėji
maa» naujų narių priimi
mas-

Meste knipkkis rsk

“DARBININKAS”
N«W. MOADVAY
M.
M. fa. Bm«M ta

fAHŽAO Stepono ApfcUk. JI*
Uyyko į Amtriką katari matai
prtei didį# karą, bet jo gyvenimo
vieta Afca finom. Jfo paeina M
Dtfrbteą vatefituo, Svfiaoą kai
mo, Lanklmio paraptym. Jte pats
arba kaa apie # fino pranefidte
“Darbininko” adminfetraaijaiMS
W. Broadway, Ša. Botam, Mam.

CLASTONSTONO
FoftatataK kaip tavMMta talj,
antata tatatva* h- R. Stato atda
ra tm R r. lrjt« Utį S. tai. tatata

- 4St
AMD >T,
RKArarr.VTr w Y

i

TW. Nvrtovm 44H

*NT. J. VMMfflEJUS
QwWrtw tr

tMary EMHIe

&4-41—T»od 9L, (4 Uxtart«« Av<)
Artf GrosiSt.
MAMPSTH/U

«us
Mm*F**taWi
B

N. T.

FwW

K. P. ULUS MC.
llll.UCIKil
■y

Tri. Grtorpdnt

JOSEPH GARSZVA
G-RABOBIU8

J80IUVAM*

BALSAMUOTOJA8

• BAXOH.IV*

..

