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ptllslmryh, Pa.—Liepos 24 d%kilo gaisras Little Misters
of the Poor senelių piieglaudim name, Dvidešimts selrtym
akmenys sudegė, 29 astnenų dar nesurasta ir 1<M) asmenų
nugabenta į ligonines, Prieglaudos namas visiškai sunaikinius,
Heserys it broliai viefiuoliai parodė iH’fiaprastų pasi
aukojimą gelbėdami senelius. Vyriausioji Hcsmi-Motina
išnerta iš degančio namo Misteriškoj padėtv.

MEXICO CITY - U«pM 26 d., Vera’CruK vakUfeL
Tajada•fenui pradljo kruvina kavą prieš Kataliku 1
nyčią. Vladas kunigas užmuštas, kitas mirtinai «M
I tas, įrečias lengvai sužeistas ir keturios bažnyčios aj
įgytos. Taip pat buvęs pasikėsinimas nužudyti
vikarą*
*

3000 SŪViy PALEISTA ČILĖS RIAUŠĖSE
SMARKUS SNIEGAS
ŠVEICARŲ ALPĖSE

- Bernas.—Šveicarų Alpėse
smarkiai prisnigo. Jungfraujofe yra-10 cent. sniego.
Temperatūra žyiniai nukri
to.,
‘
SOVIETŲ RUSIJA UŽPIRKO
10,000 VEISLINIŲ
KIAULIŲ

Šiomis dienomis Sov. Ru
sijos prekybos atstovylx’ pa
darė su “Maistu” sutartį
nupirkti Lietuvoje 10,000
veislinių kiaulių. Tai pirmas
didesnis $6v. Rusijos užpir
kimas.

GRAFAS ZEPKUN
RUSIJOJE

Santiatjo, lliile, liepos 24.
— Čilės Universitetostudeii
tai, kurio mkahtvo prezi
dento Ilmnez atsistatydinti,
gavę užtikrinimų* kad jie ne
bus užpulti ir areštuoti išėjo
iš universiteto rūmų į gatvę.
Kaip tik studentai pasirodė
gatvėje, ginkluota kariuome
nė juos puolė. Kilo riaušės.
Paleista apie 3,000 šūviu.
Du asmenys nušauti ir daug
sužeista.
Prez. Ibanez laikosi tvir
tai. Jis atsakė į studentų
reikalavimų šiaip: “Aš pa
laikysiu savo administracijų,
kad ir gyvybę reikėtų už tai
paukotL”
Nesusipratimai ir protes
tai kilo dėl premiėro Blau'(pier atstatydinimo. *.

A

N. A. AUDRA PRIDARĖ DAUG NUOSTOLI
Bostono Gatvėj Užlieto*

. ’

Praeito jamkladienio j
kiek anglijoj gyventojų pietų ir vakare perkūnSli
IV

. '-3

Didžhuais ponulyje cepelinas ''AkrorC”

ri rugplUžio 8 d. “p&krikžtys” Prezidento Herbert

Hoover žmona.

TALE PROFESORIAUS ŽMONA Fl 9 PAGALBUS OOSTON’O PROVINCIJOS
KUNIGAMS
Maskva. — Dmitri Kiyni- prašydama ] uoti leidinių iŠne, Vale profesoriaus žmona
pranešiu kad ji prasiusi pa
galbos Lady Astor ir George
Bernard Hlunv, kad ji galetų išvykti iŠ Rusijos į Jung.
Valstijas pas-mva šeimą. lai-

važiuoti, ha ^httvn atsakyta Ik* ptūrilĖ jjmo. Ji jau du
metai kgip] B^rta nuo šeiI *
motę Joįįd■H' rt^kaltimo ji
nėra?
Lady A>
Jj
Lit

Ketvirtadienyje, birželio 30 d.
pirmą valandį po pietą Gerb.

Kum. F. Strakausko klebonijoje
151Rogefs 8t., Loveli, Haas, įvyka Bofton’o Provindjos KoniO ĖUĖJVAŽIAVIMA8. W Mm

Lt) h donas.—Paskutinio gy audringas liehis prl®
ventojų surašinėjimo davi daug nuostolių;
'
niais Anglijoj, Valijoj ir Boston’e (■būties^ Foaį
Škotijoj yra 44,79 mik gy Charles ir kitos gatvėn b$
ventojų. 1921 melais gyven taip užlietos, kad laiveBj
tojų buvo 44,518 milionai. buvo galimu plaukti. PeH|
Didesniujam Londone gy nelis trenkė į Liuteriu
ventojų yra 8.2 milionai;
kužę ir apardė Inikštą*
•
Anglų radio žiniomis, An Pridarė ii daugiau
glijoj ir Valijoj vyrų yra 9 tolių, (■amhridgiujir W
mik, o moterų 21 milionas. smarkus lietus ir ledai .
IŠVYKO UŽSIENIN

_ Kaunas. — J. E. arkivj’s- IR JUGOSLAVIJOJ MOTf
DAUGIAUNNGUVYię?
kupas Pr. Karevičius išvyko
Šveicarijon pasigydytu Iš Visose Europos vaistyk
ir kaikUriose kitu kenti®
bus menesį laiko.
tų, visur yra didelis iw
perteklius, Kuliami a

Tvninfiradf liepos 25. —
Didysis vmr
LĮtvinoff ’o išleisti p-iįia lu knnpfls pas ilaptųjų So
Kaunas. — Pagal pasira iižmiršti ir LitMinroa/ j
BAHUS PASIK1KIMIMA2
Zcpi>elin” laimingai, atlėkė
Krynink į užsienį. Litvi- vietų policijų, bet ji tos poli
Sekrttorftu
šytų tarpt, konvenciją, kuri ir ten moterų apie lOflįl
NUSIŽUDYTI
iš Berlyno į Leningradu.
noff’as griežtai atsakė, kad cijos viršininkų nerado, ir
jau paskelbta uVyr. Žinio daugiau negu vyrų.
Cepelinas turi 1(> keleivių, Varšuva.—Laikraščiai pra
tai ne jo reikalas. P-nia Kry- taip nieko nepešę išvykoj
Sulig paskutinių gyvi®
DUKTĖ PATRAUKĖ TEISMAN se,” nuo liepos 15 d. uždraus
tarp kurių yra prof. Samai- neša apie nepaprastų pasikė
nine jau tris kartus kreipėsi L< ttiugradų.
*
ta moterims dirbti nuo 9 vai. jų surašinėjimų, Jilgta)|
knvitseh ir L. C. Ėllsworth sinimu nusižudyti Varšuvos
TĖVĄ
*
vakaro iki 5 vai. ryto visose joj yra 13,929,989 gyvėsį
KU KLŪK VĖL RODOSI
Pavlovskio kapinėse. « Viena
Sun Kriįncisco, liepos 25.— pramonės ir prekylxw įmo- Iš jų 6,894,000 vynj ir
•TTest Toiimsend. liepos 25. moteris išsikasė duobęšalia
Tūla Gladys M. Jacksoii iš
nėse.
035,000 moterų. •
■
— Pirmų karta po ketvertų savo -motinos kapo, išgėrė j
kėlė teisme bylų prieš savo
‘metų “atostogų” suvažiavo nuodu ir įšokus į duobę, ėmė Sandus!;Ohio. — Lieims grielKsi irklo ir juo smogė
tėvų, reikalaudama sumokė
apie 500 Ku Klux Klan į sa pilti ant savęs žemę. Betne-[21d. du yru iš Cincdnati kirminui į galvų. Kirminas
ti už dalbų tėvo krautuvėje.
vo naktinį posėdį.
laimingųjų pamatė kapų sar-• plaukiodami laiveliu užlaja- apsvaigęs ima smūgio apsi- Teismas dukters ieškinį
Visi 500 delegatų buvo ap gas ir nuvežė jų į ligoninę.[je tarp Sandusky ir Cedar vertė mikštyn pilni. Plauki
Liepos 24 d., Royal Weaviug koma
Pairluekt,B.I.
siginklavę. Juos aplinkui Kad ta moteris išgytų, yraĮPoint pamatė plaukiantį ne kai dar kartų kirto irklu gy- patenkino.
nijos streikuojanti darbininkui, skaičiuje 1400, padaijl
Barberry Hill saugojo poli labai maža vilties.
Į paprastų gyvūnų. Iškarto vTimti, ir tada pagavę ištrau
monštraeijų gatvėse ir buvo nuėję į miesto butą jais majt
cija.
I nusigando. Bet įsiįlrųMiię kė ant sausumos, kur jis pra DAUG LIETUVIU VASAROJA pasiskųsti dėl policijos žiaurumo. Majoro neradę oi
LATVIJOJ
,
jie savo protestą prieš policiją pareiškė spaudos atstovu
dėjo judėti. Abu didvyriu
f
SUVALSTYBINS RAUDONĄJĮ Į
MIRĖ PENKI FORDO
ŽYDAI NORI TURĖTI
pabijoję* kad kirminas atsi Paskutiniu ' laiku daug
Iš Cih’ Hali apie 400 streikivrių ėjo link Royal W«
KRYŽIŲ
DARBININKAI
VALSTYBĘ
gavęs nepradėtų jųdviejų a- Lietuvos piliečių pradėjo ing kompanijos dirbtuvių. Policija puolėsi streikierhat
Dagenham. Anglija, liepos Kaunas. Teisingumo mi-|
Šveicarijos mieste Bazely- takuoti jį pribaigė. Po to, lankyti Latviją. Yųiač šių vaikyti. Įvyko susikiifimas. Policija labai žiaurUilį
25. — Nusileidę į Benin upę Misterija paruošė Raudono-]
į
I je įvykusiame žydų sionistų pašaukė Clevelando muzie vasara. Antai Rygos Pajū žėmis skaldė darlnninkų galvas.
5 darbiniųkai tilto darbams jo Kryžiaus suvalstybinimo
Sužeista 20 darbininkų. Darbininkai stlvikmija dl
suvažiavime karštai pasisa- jaus vedėjų ir laikraštiniu- ry atostogaujančių žmonių
prisirengti pateko nelaisvėn įstatymo projektų ir šiomis |Įkj*ta atstatyti senųjų žydų
‘Mmsai” jiems nukapojo algas. Jų ifikabVvimaH
kus, kurie atvykę apžiūrėjo tarpe lietuviu esama % dau kad
teisėti. Jie sav<> teises gina ramiu pikietavimiL IMfi
ir prigėrė. Visi jie dirlm dienomis persiunčia jį tni [valstybę Palotinoje, kurių
kirminų ir rado, kad jis esąs ginusia. Patys latviai tiki, jiems diaudžia pikietuoti. Toks policijos ir “1nisuv įm
Fordo dirbtuvėse.
nistorių kabinetui.
I dalnir valdo Anglija.
18 pėdų ilgio ir paeinųs iš kad panaikinus išvažiuoja ilgimas yra smerktinas.
*
x. <
P Iš visų valstybių sūvažia- pietinių kraštų ir yra gyva- mąsias vizas lietuviams, feve*
, 1.... '
.7'-:
;r rO—HMlĮlg
Į vę žydų atstovai kėlė mintį,, rių veislės. Tas nepaprastas eiti* skaičius iš Lietuvos dar
Į kad žydų valstybės atsteigi- kirminas busiąs padėtas mų- daugiau padidęsiąs.
Į mo darbai reikia pagreitintiJ ziejuje.
Dėl to dabar išleistas iBerlynas, liepos 26. — Sugrįžęs iš Londou’o premjeras [.-„
—...— ---------- —„...—----- —
liustruotas vadovas po Lat*
Amerikos Lietuvių R. K/Fcderaeijos 25
Bruening tuojau apsilankė pas pmidentų HindenburgJ 4||fiR||Q (AlifUI VUKIR PRALYTI PlHlRlI
viją lietuviu kailiu. Redaga
H906—1931) Sidabrinio Jubiliejaus Kongresaa^
kuriam papasakojo apie 7 valstybių įvykusia konferenciją. Į AraUuUu uMIUv Vnlnvv rilllv 1II rimuli
vo Latvijos užsienių reika
vyks Runnūeio 24—25—20 dienomis^ &r. Petre
Bruening, sugrįžęs iš užsienių, atrado Vokietijų visiš-Į
lų ministęrijos simidos sky
Lietuvių Parapijos Svetainėje* So. BOaton, Maa&•
kai neramių. Jo vyriausybei gręsia pavojus, tijdėl jis tikisi Į
__ ,
riaus šefas, dr. A. Bilmanis.
Kviivimnc ir prašome visų Gerb. b’edoraeijta,
savo vyriausyheje padaryti atmainų. Tikimasi, kad į vy-1 „ . ’
.. . ...
K„į
sisake, kad jis esąs iš Neiv Vadovas laimi mokamai su
riansybę įeis nacionalistų (tautininkų) ir soeialdemokra-Į.
*1lį°
11 '<Me l)0
skyrių, Visų į Federacijų prikTaUsaUčių Draugij^
Yorko ir kad jis esąs vienas darytas ir galės eiti geriau
tu partijų vadai.
.
ę u^ko
visų mūsų GeHiiaĮuajų Dvasiškij<u ir visų
iš daugelio vaikų pasamdytų sia informacija nihsu tau
- rėmėjų ir priėtelin kuo skaitlingiausia dalyvauti!
V,šamo kmh, vu-spatoua didziausm netvarka. Pasta L
Bostonu .vyro prašyti pinigu tiečiams. Čia surinktos visos
Federacijm Sidabrinio Jubiliejaus šventėje*
'
įstaigos nepriimaJmnkn čekiu.
1_ .
7
• i-t
X
'
. \
.v ,drabužių. Tat naujas būdas ir daiktu iŠ kataliku kunigų* Žinios, būtinos Hek komerI^adarykime Fwlcrwijos Stdabrhuo JnHlię*j
Visos dirbtuvės dirbantiems darbmnikams išmokėjoĮpinigus iš geradariu Kum Herlihy tą sužinojęs santui, tiek turistui. Prie
tik pase atlygini.™,.
‘
v Vienas iokiį vaiku iiSa pa‘ tuojau pranešė policijai, bet knygos pridėta* koletas že*
jaus Kongivsii Amerikos Lietuvių Katalikų
KraStutinės parti,i^- kmmwi8tni h- fašistai varo <h- s1l,irfj ig(W, k,tonu,t tewL Vaikas suspėjo pabėgti.
te*
.
-j
melapių ir planų. '
džmimu agitaeiB prieš vyrumsylv.
; hterliby pnutėjo klausinėti Policija išleido perspėji Į lietuvių kaili} <eVadoAmerikm Lietuvių R* K* Federacijos Valdytas
vardu .
J
IJi'Imm 25 d. vakare j Berlynu atvyko Amorikra. yzs*V7|i?njp j|s atsirado tokiame mą visiems, kad sužinoję a* vns” verstas lietuvio, Imtviirių reikalų miinstcris Stimsoii, kurį vokiečiai grožiai ^dHsiįurde ir varge. Viiitarpn*. pie tokius ^vargšus” tuojau jos? universiteto lektoriaus.
z ko ir priėmė*
jai praneštų.
A. Rnnlinničio,
l

SUGAVO NEPAPRASTį 18 PĖDŲ ILGIO KIRMINĄ

DVIDEŠIMTS STREIKIERIŲ SUŽEISTA RIAlt

VOKIETIJOJE VIS NERAMU

JURRJEJINIS FEDERACIJOS KONGRESAS

Iš III

n

Snicfells Lietuvoj

■— -— 4 * U ■ - <1*-

JkujKvb

ifr/’Mfttį Grikių taisė. KR*

iflt nrfliltMlMtiTl

»
~ >
želio 18 d. bevažiuojantį m* Kattnafi. Vukteumnuinką
TunlnomtežinioIfflię lyiKTTBgTJA LINKAMK Mfcinrr UlGfcOBTI mon akim Katiimitį užklumi*,
derliai
*tao»e itais me
byla yra lated dldrte, taidatMnMO IftSBO UETUVOI xi smarkus 1 Mite. Norėda
tas
bus
uelafe
koki. Todėl GlAiUW
BBHUnKTCL bonkrtauja letikiį tBtteri,
įū kelią tomą ir jai ižmigrimas
lietaus
išvilgti,
pradė

.įthipi'da. tiepo# 7 4. .
iiėti raikės keltą dlebų. Kaip jau dnteir pirkliai stengiasi Kjuurroraito nunum Iki šiolld Užsidūrė
jo greičiau važiuoti Kaip
DYKAI
vbienis žiiu>mu, praLVolde- fetis IŠntioniUbfi ir tarife’ Birželio 19 d. suėjo lygiui teatras, upėm, operetė,
popiet atvyko 19 ametik
tuo
n«
’
tu
MigrmudęB
perrfW virta* Olb
Uatonm žinių,
:Ml Inetą, W Adutišky Vii*! tas. Pasiliko tik vlernm Untiglbeią ekskuiiiju, dr. Puskiinas fhtaė į rąMtmjtaį umita po paeit raukihm iš
d. Miką pata
vyHulteyfate
JL” teūtah
ninUs krašte blefe
pMgįu Vadovaujama. Uoste kad
irilttmi* arHfc
’ <
lini
tatjįyfe
mėgino
Iierkelūm4į j
taBilui
IbteHutev
Beįietliktas
Krifej
mite autiko Matt. Jankuj
T^‘
pbiMtute tufe ųmrateta itai s utt ta
iiguire
m
į
Lietuvos
pusę,
ir
mMą — tefe gra
tadtoriuM, feulią rinktinės
nuf Hmkč febutiteinii vit<k^
Jimitaviitti
visą
Dūkšto
y-,
įfetrattklitm
M
VyHiuifef*
wjte* Bruvelaiti*, Čia viešįs
Tai teme vieiiintelis Rytą
tft (MgmldteklM-Jbitaį
lėtąLietuvos
sargyte^
gaiptnšiilita
vyHaiteyfta
Hkietis advokatas Bra
Lietuvoj atsitikimas, kad lie iAt» LBMKAI fIiBGIA
dl|
4ū
iftklltte.
VHJfIAW LUTUVIDS
ted vntel jdbra ktate ir kurt jte 1 LteHim ntadjos talis tumis kuinga^ taip ligai gali
nte ir Kkipcdp^ lietuviu res išuMč. Kilo suKišniulvvldutte imlitttae IŠ nkiytu- sfitte Itadyta feBta da* vienoj parapijoj klblmtimiti.
Kįyiu Ekakutsija atplaukė uuis. Aukų nėra.
Kaltinėnų valse, lenkų po*
Imt
EkskurBb ViSd ryH į tMntai.
y- Kuli. Benediktai Krišto- llciju padarė visą eilę kratą
hi talfed JjidlHftįlUt voirtte- ta Butanu vibU tmfetro- paiiis gimė 1870 metais ge* ir suareštavo kelioliką lietu
l|0t vadą šauliai, pasveikt- rtiiihroĄB PAKAiKnrrt
— Tryškių
PuImI- tiirttljudu Ir ta kttHr tteiks*
K pipia^e tautine juosta,
nmb d tttWW pareita eis gūžes 20 d. Taujaukos kai* viu, VII—4 U. Utenos misietčs dK biivu gnisrnH.
imi įiHvS vyrlrtutaiv B*
tAtrtl
sjievidlta
Ftan- me, Taujėnų valse. Ukmor- nio bare uždarė administra
i; kitiems svečiams,dovanogy vcimmrtH imsim duržitiū ir
gėlią. Ekskursijos daly- Prienų taikos teisėjas, rem kiltė. ^ Sttustdią įMidarytū atetoitH imHtUb Todėl dnlMtr goj tnsuratųjnmsikni ntsfcrfe gts apskr. Pradžios mokslą cijos liniją ir sustiprino pa
aviatoHni, fe JiUkAmteii. O ėjo Ukmergėj, Kunigą semi- sienio sal^gybas.
teiriūoteMiėira fėtenta
dą dauguma ta pačią die- damasis vietos savivaldybių
:OteJ litų gitind i. Turtus nt»jiė ifeįta skrieti šiomis tiifriją pabaigė Vilniuje. Vi Babar didžinusfa darbyll&tekirstė po viš:j kraš- įstatymu, pimaikino tiiikipraL Vnldbitmtu aktyvumas
karavo Žąsliuose ir Bvenrio- irietis/o žinomų ir gyvulių
iną^ į Prienų miesto tarylią.
— Brienų vaisė., Mtrltdčlų su ntetitiitu prH pulk. Bite*
uym Po to buvo paskirtas neleidžia į laukus.
į ^t^ekskuTsija atvyko Chi- Aitas sprendimas dar nėra
l^^konsulaK Kalvafttes feritinis ir jis gali būti ap- kiiuf tiri mfžhmbm priteMan- Mką, ar nte i tol tau, kf4 tutii Utį* VbthtiHit - klebonu j Adutiškį, kur prn«
t fe kilus giiterit, slidinė Ži ras liustatyti, ar ką tuvi tat/■ *i ** —i
' '
f Ui -Švedijos svečiai at- skųstas vyriausiajam tribndėjo eiti klelmno paivigas <4Dziemnk Wil.H Įiraneži.. HlUMUt
linsko
Aiidrhdts
mtellttis
hdra
pH<
Voldemuhf
dkty.
fetaukč transatlantiniu lai-1 uotui. Todėl galimas daikA'mtmiM. Buy. “l’aubM ke idili metais birželio 19 d. niu, iš Vilniaus tremiami įkluonas,
klėtis,
tviiihis,
(kt&
viltims
Šit
teip.
Gimdėte
kė

įįu, n iš Švedijos į Klaipėdąj tas, kad Prienuose bmynątiNuo to laiko*ikiŽiol ramiai ir vaitfis triukšmadariai. Įsa
žiue ir buvęs HotaliWsp į- limo į Paluby M Birutės lio” rednktbrhiK Alg, SliesolU"11 Borgholm” laivu.
■ ji imkimai į tmWo tarybą.
iultia phttu^č fatMiiomidiės laimingai klebonauja, ten- kymus išsidanginti iŠ Vil
vairus turtus. Visų niufedolių šventą perelUi^ metate t
fteiimmlj tat jį vuMeimiri- kiuduuuiš, kiek išgalėdamas, niaus jąu’guvo 15 buvusią
pddnvytn U,9Oil litų. Trufe Al# Hlkdiuraičio, itaimmteistą komunistą triukšmaillnkų btelojte glils ptte. ndv, pampijiecią reikalus.
BĮAM^UBAMAS BIBM4 BABOj l’rzmpi^ Viena mergina, šiai ifermtsli dvivjosc ap Čibfim, Mylimo, Požėlos, Ihž. ,doc, Stafovičijts it plis, Kum Krištopanis yra ne dai’ią. Keli ją jau iš Vil
BBAJUlfciintBlS atsisėdus šventoriuje, utsi- draudimo įtaigose jai 5*500 Htbikrmn b kitą voldemari- adv. padėjėjas 13r. llaulimii- mažai pasidarbavęs Lietuvos niaus išvažiavo, o kurie įsa
t Ke^mi sieloj b»l™ *a-j M“,°
l““0-' dC1 litų. Gaisras kilo iš tvarto. ninkų veikimas prieš vyriau
tis. Vaitkevičių gins pris, visuomenei. Ypač žmonės at kymo nepildo, 'bandžiumi
Spėjama, kad, savininko taK sybę taip pat ^rišamas su
trumpo
sijono.
Bažnyčios
rht, kad nežinomi piktintaadv.. A. Tumėnas, Juršėną mena spaudos draudimo lai kiekvienas po mėnesį arešto
uiti
rdkimt,
per
mmtsargttkomitetu
narys
gavo
iš
A*
^*išinuše langą, buvo įtin
prof. Vo1dem<jti aktyvumu. pris. adv. Požėla ir kitus kus, kada jis str opiai platiii- ir 1(MX) zlotą pinigais. Po to
if i Krosnos kataliku W.teWJ°
F“ iną užkirsta.
Todėl prof. Voldemaras šio gins advokatai Našliun as, davti lietuvių tarpe lietuviš jiė vistiek gaus antrą įsaky
— Nakties metu, Šilavoto je byloje • laikomas labai
Nargelavičins ir kiti. Visds kas maldaknyges, laikras- mą išsikraustytu
Jkveių, iš kur pavogė įvairių baudą, katu ją pabare, neišvalse..
Degimų
km.,
dėl
neži

KMtatehvbitt auie 10,000 litu l“>ky<lulnas vistj miuidagnsvarbiu asmeniu.
voldemarininkus, išskiriant eitis, knygas. NeuŽmiišta jis
mo taisyklių. Iiieidento kai- nomos priežasties kilus gais , Kas prof. %Toidemarą gins Pupaleigį ir Vaitkevičių, ad lietuviški) reikalų ir dabar.
DEGA KAIMAI
rui,
Andriaus
Vakstmino
su

šioje byloje, tuo tarpu dar vokatai gins solidiitiaį.
Vilniaus-Traką, Ašmenos
Teku patirti, jog šiomis thihikė išteisinta.
degė
trobesiai:
gyvenamas
Koki
Iš
to
išvada:
jei
iio
VILNIAUS
VARGUI
nežinoma.
ir
Vileikos .apskrityje šio
Tarp iškviestų litidininkij
jj^nomis, Krosnos valse.
vaisė.,
Kįfenflvo km. gyventojas11 piktai dalantį sudraust i, namas, kitibnas ir tvartas.
yra prof. Iz. Tamcteaitis ir Vilnius, “Vilniaus Ryto mis .dienomis sudegę keli
Nuostolių padaryta 13,009
pirma
išeik
mandagum<i
‘
jus” rašo, kad, nors- birželio kaimai.
Kttifm
Katali kun. VI. Mironas.
ĮJkaUskas beplaudamas šielitų. Trobesiai neapftrauta ką Veikimo OntTo fetve^
kifetet
nes
to
ncokrilatija
mėnuo Vilniuj buvo pats gyI tie* plentu, antram kiloNemantaUrfe^*$l^i džinųlipius.
pliuškės
asmens
nėliečįamyn|r& nW Krosnos link
nų km. midl’gč »Tankauskni ; Kėdainių a^. Kftrb Kofen-’
'
favinavo, po tilteliu rado fe
nepabhmgėjo, o pKešingm.
tęs Sofijos ir Lydzienės Ja
Arentai
vietai
|xiinekd.
miestas tiek slisiintko, kad į Ntmrnnl Vilniuje bttvo toks
daiitas leido fcjM&igyvdiitr
H kflpkas ir monshaeiją,
dvygos
temdini
valdoimis
gy

■Kadangi
Palmigos
kuror

nuigistrato kasą vos nuplau liėgiiilėtaš atsitikimas: iŠ
'Jurbarko valacuije.
iinoe prieš kurį laiką buvo iliotėries gatliė — tai dateiv
venamas narnas. Nuraus ap
tas, palyginti, stt tokiais pat kė puse mokesčių. Be to, vi vieno banko išėjęs požilis
mažmožis.
draustas nebuvo. Per gaisrą
Užsienio kurortais yrą daUg same miėste šusilikvidavo 17 vytas sti pinigą. mateli ir
apdegė Jankauskaitės Zofi MOKI, KAD PAAKOLAg &A1I- kilo atsilikęs ir dėl to negali pramones ir 6 prekybos įmo ties rotuše stovinčiai bedar
K '
K WRAUD*
pritraukti daug vasarotojų nės. Liepos mėnuo bus dar bių miniai ėmė dalinti po 2
jos abi ranki. Gaisro prie
Šatrijos .Raganos — Pečžastis — netvarkingas dūm
iŠ užsienių, tai vyriausybėje skurdesnis, nes miestas iš zlotus kiekvienam; Pastebė
MATŪIA
bmkaifės raštus Khdįiedas JSov. Rusija pradėjo urmu traukis.
kilo
projektas į šio kurorto tuštėjo, o lxk to, dat* prisidėjo jusi policija’ labditliui su
,,
** •
.
KAytoją Seminarijoje, — kabouti įvairias plikes į
Kaunas, Žemes ūkio rūmų sutvarkymą įdėti didesnį ka algą smnažinimai.
statė protokolą ir žmonių
įd kad ten esąs didžiojo ku Lietuvą ir čia jas pardrtviŠiom fcttntoiKTi- valdytei nutarė prašyti vy pitalą ir tokiu bildu Palangą
šelpti neleido. Pasirodė, kad
to. vokiečių žiaurumai Lie- neti pigiomis kainomis.Taip Os fthOftiAft TAUPI riausybę, kadf nitkenteju- pagražinti. Tam tikslui Ims
VHamjjr bamkrutavo ’ tas keistuolis tesąs stambus
mmįfe nuvaižduoti. Jei taip. antai, atvežti SSSR. dvira
VAIKU
steigiama akcine bendrovė,
siems
dėl
nederliaus
ūkinin

• LEMKŲ VEiTlAT
Švenčionių feirininkas ir
nei Bitės, nei Maironio, čiai kainuoja tik 170 litą, Žasliai (Trakų ap.). Pra kams duotą 1929 m. iMivasiirį kurios didesnę didį akciji|
Vilnius, “Vilniaus Ryto mitrių savmitikas K. Uhoteįjkugybes kitą musą iii- šienapiftvė mašina 400 litą, ėjusiais mokta metais Žas paskolą sėkloms įsigyti būtų pasiusianti vyriausybė ir lijus
” praneša, kad Vilniuj minskis.
įpoją rastą nebūtu vokie- tilo tarpu kai kitą firmą to lių valsč. pradž. mokyklose galima grąžinti natūra cent- kasias6 vilą savininkai,
Sąjletetit Lietuvoj skaityti. kia mašina kainuoja 700— tikybą dėstė seserys benedik neris už centnerį arba išei900 litą.
tinės. Čia jas pakvietė riipcs- nant iš dabartinių javų kai
ritiM tau itano di«wje ntrdkitf
k irAVIV Mamų siAttba
Driomuatų moaktokiAi tingas^aslių klebonas kan. nų pinigais. Birmos ratos
.
aūtaK t*! M
batiiite
lAMkesi paa MBriMinsEitiš M. Uijūnaitis. Palyginant grąžinimas išpuola jau š. im mU fe giriaitttt. “Darbo vfeftV*
$»ują namą statytai Klai- Kminaa. ”Ryto” vyr. re trumpu laiku savo pasiauko gruodžio men.
Afrikos vienoje dalyje, ku tą spaustuką, staiga tas du
fcoe mieste kelis metus bu- daktorius B. Radzevičius, jimo ir gražaus pavyzdžio
rią valdo portugalai, juod ris uždaro.
Itisai apmirusi. Bet šią “Liet. Žinią” — Kardelis ir dėka jos stigeliėjo įsigyti ne
veidžiai laukiniai žnionvs la Kai aplinkui ramu būna,
tiktai vaikų, bet ir visą para
imtą naują namą statyba ••D. NaUjienų”
Retrėmm
bai trukdo darbus. Jei nori koks vienas juodukas įšoka
pijiečių
pasitikėjimą, meilętflMkfltgijo. Jau pastatyti lankėsi imis krašto apsaugos
ma pratiesti geležinkelį, tai į vagoną ir, pamotes save
įpfiįgražus dviejų-keturių ir vidaus reik, miiusterius. “Hesetės” vardas parapijoj
naktį hm kelias turi būti bū veidtndyje, pradeda saukti.
$cMą mūrintal namai prte Abu ministe tini išklausė re pasidalė labai popiilarus.
tinai aiteviestas elektra, nes Tada subėga į Vagonus daug
Bankelio stoties, prie Pa- daktorių skundą dėl įv.nrių Tiesiog malonu matyt, kai
iš ik) jamsios nakties nebe- jiUHluką ir pasislėpęs žmo
įjfeą* plento ir kitur. Kiti nesiisipratimą, kurie kyla visas vaikų spiečius supa ge
raudamu iirttieta geMhiko gus Į»m|ąudlia sįMimitiiką ir
H® minai telieshttomL tarp spaudos it ją eenzūvua- rą ses(*lią namus ir seka net
Kiekvienas puslapis labui
lio, Jį išdrasko Įmsislėpę vteos durys tlžsldafo.
ją
žingsnius*
gražiib
paveikslu
papuoštas.
me Stoties gatves Lietuvos jnnčių asmenų. Redaktoriai
Atvykęs lokomotyvai iii!juodukui
Kiekvienus IMttys privalėtą
mdonnsis Kryžius stato inisiskųndt* tilo kad užsie Neserą rūt^sčin apie «W
Portugalmns raikalibgi dar težą juodukais" prikimštus
viiikų suburta į *tAhgta
įsigyti šią knygą. Albume,«
ligoninei ramus, ku niuos išeiną laikraščiai lei
bui
juoduku kūne gvraoju vagonus į ramią vietą, kur ‘
4
ftage*’' Brgą.’ Jsįgjyta> gmiii
patalpinta
atvyktai
visų
žyį
tmlmdnmla/J
ufefetdtMiMų jtimlukuš ĮMiringalai nori įlk Mtatyhi kaštuos nema- džiami įvežti Lietuvon daug
,
] v
•
nfeių žmonaiSlfeM ų ^i cį l
|fti kaip 900,000 litu. Kalia ką mirašb* ko mūsų laikraš vėliava.
jMteimmdojant; įfefe mm pratiiitU dirbtu Bet; laimi
tufe
neįniklaufenyted
*nt’
Į
gttdiyl^mis,
f
į inažaa *kaičhla Įpinta dirb
aujai statomos ligoni- čiams tašytincleid^iftuin. Be
gimti. dukaina buvo $4$0.
w
idelį žemes sklypą yra to, atauk reduktoriai karink
Portugnlai pradedu gėle-* ti, krtt gi nieko niTalgo ir
llįįbar
jįittOik
už
tlolčrf"
fcijusi Lietuvos šaulių są- būna nutaidžinmi už iš kitų
žinkelio liniją netoli juodu- negeria ir taip miršta badd*
.
*
I
biRHV|w.bVįifoW »
.
fen, kuri rmteukd taip pat ktikraščių femta Žinias,
ką teiveinįų ir testato kete* Ir taipiHUrtuimtei iibw|doja
ri* al|ml' «r HkuML
,
kvikalMiikH
feiyti gružų mttrhiį mt- Krašto apsaugos miu. pri lMS?tą i*H ^UKM-Tni*.
Milstft^ kiirh*
tą vagonų.4)rarąL Vago- juoduktm |Muty<teĮij^|wa Į
ISvmIo ktuif «IWJ lirų į^ru Ji* M&ro
žadėjo padidinti emizfim v* įtt» mvHIhi ir
muw hūfe įrtmgfį graiite dariai be jokio ntlĮ^dtiima
itftfVNl
MMUk
didelį vtalmlliatT^iųjvn* tiin>mm taip dnro'w ne tik ;
tyso Šllj inidą statytei sc- Milė, kądlttlkiuščiai būflt ir jAm »UjMiiehwr nwi«w, Mumchlm*
:
W. B0«TWrlUM
Ir
i*rgniiHMH ir whb
litikir
jŠtlBfcft'Hmtų
o
vid.
iHUtugidniA liet ir kltps fu>
4 numatyta K!ai|>čd<is
tarnų durys,
m iw
n «mHthiHuą.
Niijrrt
‘
T«>n#r
m
Mfrtks
kiuL »|Jiwirtlittt 1 tafelepęs to^, jaigtilėjuaioa Afrikoje,
■Mto pastatyti apie 80 telk, mini^jfcte --* paskubin IthtUiM. BliJitMl idiftiate
i
JNrti
M&Urkl»iH»UM mHHri >>, tw|»nilvltlti‘ U
žmogus, puįmndę* prijungijų namą.
ti spaudos įgt išleidimą.
uiMikytl
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*FitiMetĮ a. eoanterfHt dolHr gt tfc# 1
»*Haw
ta# •hovf* ‘
"Vėli, I l#t my

pedcstrian

I

werth.’'

jaunoje. Netrukus po to jū
ganizdivo ^Lietuvių Legįįną,
.
~
’ .
n-*-'JUt,
u
'tapo
Meigimnnjitin suvftžiavtara |
r
rinkta* L. U štabo adjutantu,
“k^Ar tu «U dejuoji, ,k-| .
Pairtu™**- tuvininkas
'
nesiduoda įkalba tašinčttavo į “Darbininką,**
mas,
svečias
išėjo.
Ntw W
meirflit— paklaus? jo
P*1®*
l
Po kelių dienų krnuftiyi- 1 d. Iiifnauja* Liet u vos (ten.
skyrėlia.
Į krautuvę užėgo jaunas vyru- AB, « - atsak? twi. ba*
’’’’
ųiulcaš gavo siuntinį, ku suląta Nem Turke,
įj Amerikoje gimę lietavial
riam buvo daug gražių ii*.hnioltai turėtų eiti Knsto Ji
-Okogitanori?-klaulHwa,Ww^
aė toliau senelis.
'
. *‘m brangių jlo vmii|. t Vjų fUit pavyzdžių i r pnsimohyti iš jo,
- Brangus žmogau,
du dolenu. h^utuvimukaa buvo pridėtas ir laiškas, ku-tirikia jniniystčj^ juikoifc^čvyi
labai uiigul?>u: m.gaiiu pa-l TO'ko
« P«W riain amts vaikinas, o dabar raMams. nųlvtl gimtąją
kęsti, kaip skauda. • Ar tur*rt£. JĮ mat?, brt jom pftr turtuolis, dėkojo už scm pa- Į1'1'’’

«*». Ties* neperfoli nuo
vandens jin putelio didelį
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pEFiMio

PIEMENUKAS KURS, PALIKO
POPIEŽIUM

GRAŽIAI ATSILYGIN0V,

negrižtmn mane apversti? «*“’“•kad
-vm *»?*
. AtsiskyrtNa, nė žodžio ne- *“**«» »
J™ l^^
sakęs, ėmės Arto, betrukus “««
akmuo buvo apverstas.
atMhmVmLabaiaėitttau, žmogelį- k^^vęspmigus, padėkoj
tarė akmuo
ir įžėjo. Krautimumkos jo

■

skolą ir prast* pamilti siuii* frhųtj Vy<W tn^mnizacijojt*.
čiftnms daiktus, kaipo atmL ita ir moMo aiRmriuns, K. t _
niina ir menką atlyginimą
n° $fti <lWri nrikMl
už tuos du doleriu. aM. It " !H'b
‘

ir pllsriiiktųlrnu .ąs br svehnw*p
i-— ifalbos urbrigč aųhšfnjį niok’Ią!
ĮįAUy 7 A l b (į i C
i^nvo Barbino tairi» bakai*
i
R
!
I
A
UI
fl
v
n
v
, laipsnį. Jam Kckmingal Itčjim
Į Tai buvo Italijoj, 1531 m, — Apie šimtus dalykų- -mSittdartępa^
. .
ti lt im i m taokulctain kolbų ItakbaH
I vasario nieu. pradžioj.
Apie tai, ką aš norėčiau žh ana, tę didoką, prastą akine- Į I’taslinko penkiolika nteJ n U H U U !•! v goria ilsios klotie# advokato p
uėlį. Jis yra stebiiklingas irfak .Pasibaigė imsauliuis ka- /„
Į Senas pranciškonas vįę- noti, bet ko aš nežinau.
... ' ą j ........... . }sijoje ir vhuommilžko veikimodŽ
I. voje.
kambaryje žibės, kaip dei4ra»- Vieiut Jieną prie tos
Įnuoli^ėjo vienas keliu, Pri- _ Tai tu gailies^ kad esi
Eltaabątht<P?l>
mantai!*
Į pat krautuves sustojo dido

—----- -

Įėjęs medį,, jis sustojo pailsę- nemokytas?
Le?'
| ti pavėsy ir apžiūrėti kelio, — O tėve! — sušuko vai Senelis pamėmė užmokėsJHs gražus automobilis, iž kil
roj. wmv, .
L f
,^8 paklydęs. kas. — AŠ atiduočiau visus tį ir nuėjo j pirkelė
«o ižlipo apyjaunis ponas
Greit
prabėgo
diena.
Ar.p
ipi?» krautnvėn, paktai.‘S
ite c"’?
ar savo rankų pirntUs, kad tik
Įsė, ar galįs matyt šeimininnepamatys kur žmogaus, ku- galėčiau mokytu ** Wi toks ttnori vakaraa.
e
■
'
FALŠE REFORT
1
Atsiskvrelis atsiklaupęs] ta- ^>s, jau pasenęs žnio[rio galėti} pasiklausti, Neto protingas, kaip kad tu!
MAŽDAUG SUTINKA
i
li! jo ganė kiaules piemenų* į Vienuolis dar kiek pakal katžiai dėkojo Dietai už su- *“s, atsiliepė, tad jis ewjs
T«feeja». Kriliuamaifc V»cbi
4
kis!
’Jfisij kąltinnmnjm akta i
eiktijsias
maloneaTaip
jampm
imt.
Tada
sveeiasjain
atįkas, kurs žaidė, drožinėda bėjo su vaiku ir įsitikino,
guruojft
liet 24 Vogimo hyliM, (Im
mas lazdele. Vienuolis jį pa* matąs didelių gabumų ir msimeldžianf, staiga į pir-lininė jaunuolį, kuris buvo
skaityti).
ĮprieS 15 metit atsilankęs pa
Įsišaukė, modamas ranka. sveiko proto jaunuolį. Jis kele įsiveržė du vyrai.
Kaltinamasis. PiaJfan gwUjN|
tarė vienas jų, Įsiskolinti pinigų ir gavęs du
teismo negaišti Įnik®, t
Vaikas tuojau atbėgo ir su tada tuojau užėjo pas vaiko — Seni, maždaug sutinka.
atiduok doleriu. .
ktojo prieš vienuolį nusi- tėvus ir paprašė jų sutiki vos apėjęs įriti,
KASTAS TL JURGfiLA
t
• | —. Tas jaunuolis esu aš,— Dar vienas ęiagiipbs lietuvis Kas
Įėines kepuraitę.
mo leisti sūnų į moksln&Tė- mums atikui '
Atsiskyrėlis
išsigandęs!
svečias, — Greitai, po tas R. jnrgela Nų vasarą baigė uĮ — Ar galėtum man paro- vai nesipriešino. Vienuo
BŪSIMAS GAMTININKAM
niversitetą Brooklyne ir gavo tei
Irto0 aš išvykau už jūny
jūrų it
ir H
man
Įdyti kelią į Askoli miestelį? lis paėmė vaikų, su savim ir prabilo:
Mokytojas, pačiam, didžkij
’Ru
sių bakalauro laipsnį. Jis gimė mokiniui jJ-skcmkakti, kurti
—
Brangūs
broliai,
jau
labai
gerai
sekėsi,
štai,
čia
juo rūpinosi. Feliksas pa
paklausė pranciškonas.
Flrit Choru* Giri—Wliat. dc yoti r
New Jersey valstybėje gero kata
thlnfc of ta»t repoct about nėr halr? I
daug metib Mp vienas gy-Į knygos, kuriose surašytos liko ir lietuvio šeimoje. Prieš pat ininis gyvulys anksčiau priji
—
O,
tėve,
—
atsake
vai

sirodė
nepaprastai
darbštus
Second Chorai Girl-False.
Į
tnk?
..____ . .. .
I lęflR
rini į priešingą pusę. ir gabus. Jis pasidarė vienu venų ir jokio aukso neturiu.Įmano uždarbis per visą hL ijid. karą nuvykęs su tėvais į Lic- Mokinys, patrynęs akį
MATCHES SĖT OFF
juvą per karą gyveno ir mokėsi iili: — Muse, pone niokytojaa.
.___ .............. ♦ J Jei nori *■ aš galiu truputį iš mokyčiausių savo laikų — Bet mes liepiame* ati- k?. Dabar aš tamstai grųRusijoje, o nuo 1918 m. rudens
vyrų, liko arkivyskupu, vė diioti auksą,.ir tiek, o jei ne,ptnsiu skolą. Viso tamstai Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vii[palydėti.
| Ir vaikas, pasišokinėda- liau kardinolu ir, galų gale, tai štai! — Ir plčŠikas, id priklauso 400,000 dolerių, piųje. Vos 16 metų amžiaus bū
hnas, pasileido pirma vie- garsiu popiežium, Siksto traukęs didžiuli peilį, paro-Įnes-ėsi mane bendrovės pii- damas/1919 m. įstojo savanoriu |
BBMK
IJetuvoa kariuomenę. Po ta vėl 1 Vikare motina, eiilam* ii
dč jį atewky®fiiu£
ĮsininkmL
Inuolio, vis atsisukdamas, ar Penktojo vardu.
mokėsi Vilniuje ir aktyviaf veikė
Į tas paskui jį eina. Vienuo- Taip mandagus, malonaus — Dar karią sakaui kad] Krautuvininkas siūlomus skautų draugovėje ir šaulių-part/- sakė vaikams;
’
Gulkit, gulkit, mano
Į Imi vaikas patiko ir pradėjo būdo piemenukas atkreipė į jokio aukso Beturiu, — tvir-1 pinigtis atsisakė priimti, zanų bUiy. Už tą veikimą buvo čiai, ir viščiukai jnu senai J
Hnurodydamas, kad tuos du lenkų valdžios areštuotas drauge — Taip, viščiukai miega, bet
Įsu juo kalbėtis.
save pranciškono akis, ir li fino senelį*
f — Kaip tavo vardas? — ko didelis žmogus.
B.” Tuo tarpu plėšikas pašte-Į doleriu jis dovanojęs, o ne su savo jaunesnių* broliu Julium vien i, o su savo; motina,
Į paklausė pranciškonas.
bėjo ant stalelio blizganti I skolinę* ir todėl jokio atly- (dabar Columbia universiteto me
dicinoj studentas Ncw Yorkc). Po
“iiatcbM, you know, arj> raade in I
—*. Feliksas Perėti, -j— atnk’meuį ir pagriebęs jį suriji ginimo už tai nereikalaująs, kelių savaičių pašprukę-ąbu atvy
NEKALTAS
A
SteliHiitu Alanu ko!
(Matydamas, kad senas krau- ko į Kauną ir Čia besimokydami
“ve#, bot don’t you think m<Mt ©f I sakė vaikas.
Tamsta kaltinamas veda
uoliai.veikė skautų organizacijoje, įžeidęs ūkininką Jarašių? I
Pasaka
tarai, are Ref of! down herai"
Į __ Kiek metų?
— O kas čia. sehi.‘ dar me- Į
f
kartu būdami ir šauliais. 1922’m. kaltę?
NEVER SAW SUNRISE
į -L Netrukus" baigsiu dvy.. , , .
Pietų šalyje, kur kalnai luoši! — ir kirto seneliui i:L
Kastas įsteigė ir redagavo laikraš
buvo tį “Skautas,’* buvo vyr. skautų į. ’ — Jpkiu būdin Fcr sprandu
liką!
debesis raižo, kur saule karš veidą, tad net »S pemtolė.p0’
daužau — tai tiesa, liet M
‘
štabo adjutantu ir kartu yionos yiau įžeidęs, kaip norsta|
— Ką veikia tėvai?
čiau šildo, gyveno senas at Plgfflon, tarinę akmeni Į aP81vynl0ję zafe,at— Tėvas yra piemuo Gro siskyrėlis. ‘ Jis viename slė ižėjo. .Bet po kiek laiko vėli Pagaltai P»g»ilo ntsisky- skautų draugovės vadu. Dalyvau
damas Klaipėdos sukilėlių eilėje,
tų kaime.
ny turėjo mažą pirkelę, nuo sugrįžo ir įėję į pirkelę sušu-Įrtlnii plėšikų, taip- baisiai buvo kontūzytas į galvą, puolant
Į rėkiančių ir jis tarė : ’
— O tu ganai kiaules?
kurios per keletu Žingnsių ^0 .
KlaipČdos miestą. Už tuos darbus
PASAULY LJUVM
Burtininke,
tu
dar
mus
I
Užteks jou. Leiskit jis apdovanotas keliais skautiškais
— Taip. Mano tėvai yra tekėjo sraunus upelis.
■
neturiingL Pirmiau aš ga Atsiskyrėlis buvo Šventas, prigaudinėsi: tu akmenį no] tuos žmones, tegul jie sau ri- ir kariškais ordenais.
1924 m. vasarą jis grįžo į Ame
niau avis, bet prieš kelias nekaltos Širdies žmogus. Už ri mums per aukflų įduoti l|nū «ia«
riką. Dirbo keletą metų fabrikuo
Į Bitės tuoj nustojo gylu- se ir kartu ėjo aukštąjį moRslą.
dienas praganiau dvi avis, tai Dievas davė Jani malo Mes tau parodysim!
tai dabar man davė žiūre- nę, kad jis galėjo suprasti Vienas vyras smarkiai! sios, žalčiai vikriai nusivy- Mažai turėdamas laisvo laiko, vis
”Do jroo ever eee the son rtoef
I
.
¥.
Jfažifftt Jfejm $
"Ves; imt nu m too-mach ot « |ti gyvulių, kūne mažiau yra visokias kalbas: ir gyvulių trenke blizgantį akmenį įĮniojo nuo kojų, ir plėšikai, dėlto aktyviai veikė Vyčių organi
aer Caer6<HM>**- i
hurry tp get ta to pety mocb attentiOD | v^n-|g
zacijoje,
dalyvavo
Šv.
Petro
ir
Po

5 dieno* per ttnruMft
aslą
ir
ištraukęs
peilį
puo-Įgavę
laisvę,
kaip
kulpkos
išir paukščių, ir medžių, ir
TIK T DIENOS l LIK
vilo bažn. chore (Elizabethe), vai
Speciali* trukia IŠ Bttm
lesi prie atsiskyrėlio. Betjleke iš pirkeles ir be aukso, dinimuose ir eilę metų buvo Nctv
Į — A-a! Reiškia tave pa akmenų, ir kitas^
Ata* keliaukit ekspMahhl
GET IN LINE
C O Ii U M B
žemino tarnyboj. Tu, tur- Vienų rytų atsiskyrėlis, stebuklas - blizgantis ak-įtik su skausmais nurisknbi- Yorko ir Neir Jersey Vyčių aps
Taipgl
nuolatiniai kas savall
krities
pirmininku.
Be
to
jis
su

Įbūt, žaidei, kai "avys pabū mažu kibirėliu nešinas, ėjo muo perskilo, o iš jo vidurio Ino į kalnus, garsiai keikda*
plaukimai gerai llaoiaair
organizavo studentu organizaciją
knbfnlniiii* Įnirai*. In.
go?
iš upelio vandens parsineš išskrido didžiausias spiečius imi.
formacijų klauskit pa*
“Neo-Litunnia,” buvo jos vice
blie vietini agentą ač
| — Ne! A§> galvojau! Tai ti.
bičių ir iššoko du Žalčiai] Išbėgus pinikams prapuo- pirmininku ir surengė nu vieną
,
b*
252 BOYLSTON ST.
— Oi, pasigailėk, oi, oi! Kaip bematant, visos bitėsh$ bites ir žalčiai* Stebūklin- paskaitą savo kolegoms. Dar no
su manim dažnai atsitinka.
BOSTON
Į -r- O apie ką tu galvoji,— — išgirdo jis kažką dejuo-| apsupo piįįadarius ir pra-Įgasis. akmuo pasidarė vėl taip senai “Darbininko“ iškflč
J kiek nustebęs, paklausė vie- jant. Senelis atidžiai apsi- dėjo gilti. Plėšikai rėkė ne-1 sveikas ir žibėjo asloje kaip reikalą susiorganizuoti visiems lie
tuviams, taraivusieins Lietuvos ir
dairė, bet nieko ypatingo ne- savu balsu. Išbėgti negale] saulė.
*
įnuolis. • , .
. kitose kariuomenėse ar Šaulių są-

JUOKELIA

ČreičiaiM

BREMEN
EURO P/

“WIU yott ten your »l*ter Tm walttagT1
“I dld, and the ąald to tell yoo the
line fortned ta de trpnt hall?

BURNING QUE5TION

aro w« to *» nbwt į
cotir Jo«Ho—"TtaCe a bnmtaf <tw*
Hm *lta *rtry<»» who koąn bo**."

{ 1FV0UHMUltSMMMUK ’
SIMCC Hft Q«VC
K HSUSHOttlll
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VOU SMAPUOUJON
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miUlMUi:
šiuodu vyru kailio lenku, bet
lietuviai pripažįsta Kosciuš
(The Worker)K
prisidėjo prio turktown ko
kų kaipo lietuvį.
PdHMitd every TUB8DAY and FUJDAY
KosČiuŠka, pilmtl prityręs
vos.
:
■
*
■
...„įy
inžinierius,
pasižymėjo ap*
Kuomet Prancūzų Basti
fiangos darbe* Jis sumano
lija pmdc, J-jifuyettv, kuris
♦
. ■
<
**
t u *ecoad-tfaw maUer Sope. IX1S13 *t Uw |M»rt cfttos at Ita4w, «*<
‘planų Saratogai ginti ir
amter tbe .Vt uf MarcUS, 1070
grįžęs Fnm<*L*
Kongreso Aktas įsteigė jimoi vokiškos arba angliškos irgi
*
taip apsmogojo IVcst Foiuh
tepĮOiĮM tnr rmUIIok at sgerial ratw
pravhkd for to įjectioft 31<W “Vnited
Hfates (knirge 'kalbus kolonijose, w buvo jom daJyVnvD^rantfjps re<:
J
*ti AttaCOcMs*#. mVati|j»ailwiwWlXlW8
'> ■
t; . ,
*
l;ad tas sulaikė miglus nuo
WaahhjgtuH - Bieentemdal įvesta kad vokiška kalba bū- voliurijuj ir pąaiuntė Wash-’
L JįjĮterBimOM
*
WWWMttNIKAINA:
r 9 * , 4.
illildson
upės. Vėlinu jįs tur- . i
jiugt<«ml raktų lhwtilijW
komite tų vartojama*
HOO
l»eta»»a
>J.m CbnrnrisMoM*“
liavo vyrimmiu inžinierium
WW«V NMUfllH
»«.axw to svarbiausia užduotis yra
Dirng vokievių gyveno ^uipo dovanų*
<«teee j*r wetat yrarly. .gitai vien* tart smailėje MieiaMk*«»*«t$W.
pietį) arniijoj, laikydamas
i
ta Mšeę per wk ytatrih *».!$» Ufc*kwy 1 kartmainų* ihc-unu, 4xr»o tinkamai jm> visų šalį dary Vulley of Virginin ir iš ten
Airitį vadai
tų vielų iki karo pabaigos.
ti planus iMuninčjimtii Jur imčjo dmig liuosnorių kam- Pirmas airis atvyko _
s
DARBININKAS ••
Ame
Washmgtoiias
suteikė jam
Atvažiavo i*
|H Wk8t bhoadway
\
soimi Boston, ausy, gio IVashingtonu 200 gimi vhj. Mažame pirate, Wood-:
“Cohmel Fngineer“ ir vė
XKtKP|lONK SOtmt BUSTOM (MEJO
mo sukaktuvių, kurios iš stock, Virginini Peter Mnh-{ Mj^iehusetas valstijų* Ir*
liaus “Brigadier General” .
puola 1932 m, Komitetas lenhng, prkvris, Ijųigęs su-. į{|W1|lef prasidėjo revoliuci
titulų.
pradėjo tyrinėti Revoliuci vo jmnokKlų, samdo men.^ ja, airiai gyveno jau Nan- Į
?
Thomas Jefteminąs buvo
jos dienų įvykius, kad vi-1776 m„ žodžiais “yra lai* joj Anglijoj, Pennsylvani- į
Kosciuškos geras įtrmigas ir
*
siems perstačius Wa8hing; kas pmiuikšlams? ir laikas joj ir kitose kolonijose.
’ 12 uwtų jaunuoli* JUrtley D«
' jam Kosciuška paliko imis*
j- - ŠOKO, KAD GAUTŲ >600.00 gali padėti apie 1000 kiaušinėlių, ton’o darbus.
poterlamu, liet irgi yra lai* Airiai imigrantai iš Uisį L—Paryžiųje-buvo surengtos į>^ PnlyginiiH su jų didumu, tai bluKomiteto nariai nusteisi kas karui, ir kad toks laikas ter buvo pirmieji “kovoti mi. Ji* pasiryžęs apeiti pikičiuk kutini testamentų, kuomet
7,000 mylit?,
**
išvyko iš Amerikos. Jis pajudrių šokėjų rungtynės, šokikai, sos išgeriu
Ynr

DAJtBIJHNKAS

Svetimšaliai AmerikosĮES*’vtšį*
Revoliucijos Vadai

NUOTRUPOS

>ariuticji laimėti, turėjo šokti kol
^daugiau šokėjų nebebus. Vienų
Wa»dų pašokę, Šokėjų poroH gautvo*.15 mininčių poilsio. Ir taip
■tyua pora iššoko 144 valandas ir
$500.00.
w
r M0WO GAUTIPBMSIJA

n«4 išskaičiuota, jei žmogus sulig
Kivo didumu tkk gertų, klek iria* svetimtaučiai tomis dieno eigų riiluis ir stovėjo prieš priešų Anglijjp“ Savaimah Lafayette ir generolo Washtat, tat ji* per dienų tūrėtų išgvrt i mis prisidėjo prie šalies ap savo pampi jonus kontinen kovoje 1779 m. airių pulkai
apie 70 kvort ų vandeim ar kito gė saugojimo ir išsivystymo.
to armijos pulkininko uni- tarnavo po komanda savo iugtono štabuose. .Trys žy
dai nešė Baronų de Kalbt
ralo.
formoje. Net 400 vyrų prie

turtų J. A. Valatybene, ir
tuos pinigus įHinkirti “pir
kimui i r pidiuosavimui verVokiško kraitjo vadai.
tautiečio Count Diliom Kot kuomet jis krito kovoj.
gVk”
jo prisidėjo.
virta dalis Kontinentinės Pietuose, pulkas liūosno- Kazimieras Buitiški buvo
RMKAI4UJA MOBATOJtlUMO
Kiekvienas Amerikos stu
3!aswichwtts Deni Įstate Qwn- dentas yra, susiitažinęs su Pluladelplūjoj, Christoplier arba airių kilmes. Iš keturių rių žydų kovojo Charlessūnus gurnus Count Josepli
k Vfenaa 7!> metų senuką* išėmė iš er» Assoehlion, Ine; pnfmč rezo
Ludwig, kepčjaSi tarnavo armijos dficierių buvo airiai tovyn, S. C po komanda ka
Dtdaski. Kuomet jo tėvas
ako 43,300.00 ir įteikė nepažįs liucijų ir pasiuntė lūmkums rėika Vardu Bųron von Steulien, prie “Dowder Committee“
pirmųjų Washington’o pa pitono Lushington. Georgla įnirš, jis bandė užimti jo
Amerikos
revoliucines
armi

to asmeniui, kurs žadėjo se* Jaudami sumažinti įmošunriUM už
Stekui mrtipiut i pensijų 20 dolerių paskalas ir tuspcnduoti reikalo: jos kareivių lavintoji}. Ben- ir vėliau jis paskirtas visos skirtų generolų, nėt du, Ge valstijoj Mordecai Hheftal vieta. Jis apleido saro šalį
įer atkaltę, liet dingo nepažįsta- mų mokėti paskolas dalimis. ši
armijos kepėju. Su York* nerolas Montgomery 'ir Ge suorganizayo ir apginklavo
jamin Franklinas jį prikal
ir išvažiavo Amerikon bir
” dingo 3,300 dolerių ir pen- organizacija sako, kad bankai su
town pasidavimų jis viena nerolas Sullivan, buvo airiai. vienutę ir liepos mint* 1777
simo
prisidėti
prie
Ameri

želio mėn., 1777 m, su kitu lijt. * i Ir senukas liko visiškame mažinę nuošimčius už indėlius, tai
dienų iškepo net 0,000 svarų Jackson, Polk, Moore, Rut- tn. jis paskirtas Commmiry
kos
kovų.
Franklinas
tomis
lenku,
pūlkininkji Katkaiisturėtų sumažinti nuošimčius ir už
duonoj? Cornvallis armijai. ledge, Calboun ir kiti airiai General of Coloidal Troops
paskolas.
•
dienomis atstovavo koloni
ku. Jis turėjo «u savim laiš
Kuomet reikėjo apsaugoti buvo gmiausi vadai Caro- iš Georgla. Kuomet britai
mos aAU IŠGYDYTI
kų Wasliingtonui nuo Frank
jas Paryžiuje. Von Steuben
Jurgio Wa8hingtono gyvas linos valstijoj. Jų ainiai ta paėmė Savaimah, Skeltai
SLOGA
ABG1MTIM0S BOCIAMSTAI
lino. Jis buvo pirmus ka
rado,
kuomet
atvyko
į
šių
, įvairius bandymus darydamas,
^K-jienofs” ražo, kad Buenos
tį, jam paskirta sargyba iš po net J. A. V. prezidentais, buvo suimtas ir pasodintas
valerijos vadas Amerikoje.
",“W anglų gydytojas išrado gc- Aires įvykęs Lietuvos kariuome šalį, pulkus liuosnorių ka
vokiečių kareiviu. '
diarles
CatrolI,
pašauktas
laive.
Karui
užsibaigus,
jam
vtu^tą nuo slogos. Ji* iš arklio nės savanorių kongresas. iš to kas reivių, Bemokintų, neapgiiK
Vėliau suorganiavo “Puto
• padarė savotiškas išrūgas, parašyta gailinu suprasti, kad sa kluotų ir visai netinkamų Kolonijose buvo labai daug pasirašyti po Nepriklauso paskirta dalis žemes*
ki legionų“ tam tikslui iš
Šectarians, Męiinonitcs, Qua- mybes Deklaracija. Kuomet .Tarpe garsiausių žydų tu
ir bus tuo geruoju vaistu. vanoriai susiskaldę. Dalis jų nu
stoti kovon su gerai išlavin
leisdamas savo $50,000. Saėjo su aferistais socialdemokrato^
kers, Dunkards, Sevcų-Day jis rašė savo vardų po de rime Hayin Salpinon, imi
vannuh kovoje legionas ata
ta Anglijos armija.
Norkų ir čiūčeliu.
K ‘ WAtlAI GYVINO. NK8
Baptistu ir kitų, kurių tikė klaracija, pašalinis žmogus grantas iŠ Lenkijos. Jis dir
kavo britų pulkus, kpr Pa
BUVO STOMAS
K. Norkus juos mokinęk aociaVon Steuben tuojau prn< jimas draudė nešioti gink
jam pasakęs “tau nėr ko bi bo su Robert Morris, koloni ladi miltingai sužeistas ir
: Narnai Vokietijoje mirė ponus lizmo.
dėjo sunkų darbų — organi lus. Tos gnijpčs nedalyvavo
jotis pasirašant pavardę po jų finansų vedėju, ir lože keliomis dienomis vėliau mi- «
aderf, 47 metų amžiau*. Jis
zuoti
kareivius*
Jam
pilnai
kovose;
bet
pflhiįd
prisidėjo
apdirbdavo, bet turfjo gralino dokumentu, nes yra svarinu rolę finansuojant re re, Tai buvo spalių 11 d.,
pasisekė. Iki šiai dktiąi A- prie Amerikos nepriklauso
IMI GAMTA
yMHqnr«ute<. Mat, j» svėrė
daug CarroIIs, tad nežinos voliucija.
1779, mirė sulaukęs 31 me
♦varų ir įvairūs smalsuoliai Vienoj Prancūzijos provincijoj merika vertina tų jo pagal*
mybės, duodant aukų ir pri katras iŠ jų pasirašė.“ Tuo
mto pinigus, kad tik jį pa vietos 'gyventojai jau nuo seninu
Kiti vadai
’• ti).
bų*
žiūrint sužeistus kareivius. met jis vietoj Carroll, pasi
tų. Boggendorf buvo storiau* spėja orą iš ypatingu garsiu ku
PLIS.
Vokietija davė ir kitų ko
Du, kurių vardui artimai
riuos leidžiu šuliniai, Prancūzų
žmogus pasauly.
rašė
Carrollton.
Tomis
die

Pranędzų va^ąi
'surišti su Jurgiu Washingmokslo akademijos profesoriai iš voms generolų* revoliucijos
nomis iš tikro buvo pavojus
Kataliku, kuris gaHdauM »•YSPBADUO
tyrė šį nepaprastų gamtos reiški pulkams vadų baronų John Francija teikė pagalbo&kotonu, yra Tadas KosčiuŠka remi*
tiems,
kurie
pasirišę
pb
de

ktUMkiSros ipaadoa, Mitri
DIDBSNB8 AUGTI nį ir padarė tuo reikalu įdomų de Kalb. Jis atvyko su La- lonijoms armija ir laivynu.
ir Kazimieras Putoki. Vir
klaracija, jeigu amerikiečiai
, Amerikiečių, japonų ir vokiečių pranešimų.
fayett’u 1774 nu atsivežda ^Yorktmm’e* * ‘VVaslūngton’e
šuj minėta draugija pažymi kul—Vytkipaa Kotyte.
Pasirodo, kad iš Šuliniu kylą
įimti nido, kad šio ambiltij pralošę- karų.
• moterys išauga aukštesnės garsai tikrai priklauso nuo oro mas militariško patyrimo, armija susidėjo iš*.9,000 aŽydai vadai
k coliais, negu kad būdavo slėgimo (Barometrų įtaisymo pa kuris buvo neapsakomos ver merikiečių kareivių ir 7^800
iti 30 metų. Aiškiiuuna, kad į grinde taip pat yra oro slėgimas)* tes VTashington’o armijai.
franeuzų kareivių po Count Laike Revoliucijos Anieturi pakus įvairus sportas ir šie garsai eina iš plyšių, esančiu
Labai daug vokiečių buvo de Rocbamlieau. Franeuzų rįkos kolonijose buvo mažai
Šuliniu rentiniuose* Atsižvelgiant
pasikeitęs gyvenimas.
į oro slėgimą, plyšiai tai prasiple pačioje Amerikos armijoj laivynas po komanda Count žydų, bet ir jie pasižymėjo.
’
i!S TAS AFB BLU84
Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
čia, tai susiaurėja ir tuo būdu duo Be to, keli specialiai vokiš de Grasse prie Chmpeųke Kontinentinės armijos ka
da
įvairius
garsus.
Amerikoje blusos žmones
lapių, tik už 75 centus. “Darbininkui“ prisiuntęs
ki batalionai po vokiečių va Bay sulaikė pagalbų nud reivių ir oficierių sųrašuose
Mokslininkų nuomone, šie šuli
J nrigbai vargina, Imt vis dėlto
75 centus
gausi Jono Kmito gražias eilės.
CorinvaUis ir nedavė ang matome žydiškų pavardžių.
, »
r
i
įte yra labai nepageidaujami gy- niai yra savos rūšies gamtos su dų komanda. “Vokiškas elams
prie
savo
vedėjo
pri

Majoras
Benjamin
Nonos,
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
daryti barometrai, kuriais galima lemėntas“ buvo labai stip
kai.
etas.
Jo elfe pilnos patrijotiškų jausmų.
kuris
atvažiavo
iš
Franci
jos
eiti.
įspėti
oro
atmainas
net
tikslinu,
rus
net
keliose
kolonijose.
i Blusa turi labai didelę jegQ. Jei
negu
dirbtiniais
barometrais.
Ši

Siųsk užsakymą į
plldųkytum, tai ji pavežtų
Pennsylvanijoj trečia dalis • Marųuis de Lafayette, bu 1777 m. prisidėti kaipo pa
tariantį kartų sunkesnę už save tuo pasitvirtina faktas, kad liau gyventojų buvo vokiečiai vo tik devyniolikos metų, plūstu kareiviu, buvo pava
“DABSINIKKA*1
dies oro spėjimai dažnai paremti
dintas
“
žydų
tautos
Lafaykuomet
prisirašė
prie
Ame

W6
We«t
Broadway
loirthJtytyų.Mty.
‘Blusos labai greit dauginasi ne prietarais, bet tiksliais stebėji Istorija net rekoiduoja gin
čus Kongrese kaslink varto* rikos armijos. Neužilgo jam ette. “ Jis tarnavo generolo
tviena blusa į porų savaičių mais.
srg!rs»ig^a,į',Ui,mii'j, ,n"i."'liiamiar‘*!i i r"uiiĮiieMmMBagEM*WBaa^^*wm
«■
— Ir tu žinai ir aš, dėl to kaskįin abu, o radę aukšti ir užkasė, o sapnams reikia tikėti. Visa be
Taip, ranka neabejotinai taikli. La»da kaip tik nu
da, kad tit/pinigai Užkeikti ir no kiekvienas galt
lėke į norimų vietų ir atsimušė į pasvirusio kiy; aukso, pasidalysime per pusę, — pasiūlė pusIhtjuos iškasti. Bet kų tu gali žinoti, gal jieni ūbkm
žirnis liemenį. Dabar jau laime tikrai bus Antano nisAntanas iš karto uenou"jo sutikti, nes gaila gi kaip tik ir paskirta laime.
rankose, dėl to nieko nelaukdamas pasižymėjo de*
atiduoti
nėi iš šio nei iš to pusę lobio, Bet kų gi da- i — Jei taip, tai dar kaskim.
Nuostabiai gražus ir kvaptmingi Žieuapiūtes va gūsių vietų ir pasiėmęs lazdų, smarkiai tvaskan
Ir vėl duobe gilėjo. Dar kiek pakasus* jau įsi
rysi su tokiu gobšhunj
li. Nespėja Antanus pakabinti klėties pakrek- čia širdimi sugrįžd pasimti maišo,
Netrukus abudu šoko darban* Mėnesienos švie stojusio pusberniu tik ausys besimate. Staiga An
dalgiakočio ir pasrėbti karštų jatrpelių, kai vėl * — Kodėl nebebaįgi dalgio plakti ? — paldause
soje jie švaistėsi kastuvais, lyg koki pašlemėkai ir tano kastuvas dungstelejo į kažkokį kietų daiktų,
įgauna uoslę nesenai nuplauto šieno dvelkiinns ir gultų eidamas šeimininkas.
vis gilyn kasė duobę. Nukapojo aplink kryžių i&i* visai panašų* kaip grabo dangtis*
— Miego pasiutusiai įsinm ėjau, •— gudriai af*
loja pasinerti prėslo gilmnon* Tačiau piriniaiv
Kaltus šiurpulys niųmrte abiejų nugaras. Smil
kerojusiu dievmedžio šaknis, išverto jau ir taij> iš*
ft jki eina išsiplakti dalgio, kad anksti rytų nerei-fsake iieiruis -ir
po»»k» klojimo link
kiniuose
pradėjo tvinkčioti kraūjaą o kvapu#, ro
Bet gulti rn^o. Dalapkęs prieklaitny sutemus, klypttsių tvorelę, bet pinigų vis dar neprikąsi Tuo
U Įnieguistam daužytis.
tarpii menulio piautuvas vis plauke dangumi aukš dos, savaime^ užsignumže. BamŽitU^jo viens kitam
Vakaras tikrai nepaprustas^ o oras toks šHtasAr užsimėtė ant pečių maiši), pasiėmė kastuvų ir dui tyn ir skatino-dar labiau kasti, kųd dvylikėj
į akis ir dar kiečiau suspaudė h^UVų kotus* Ta
rdingas. 8ode jau užsimezgę obuoliukui^ o pinigij kasti. Deja, ne jis vienas trokšta laimes* Ša giedotų gaidys ir nepražudytų aukšte
riau aukso troliams greit užgniaužė iminies jaus*
lia
kryžiaus
jau
Imaisiojo
žemę
ir
Jurgelionio
įius
b dw tebekvepia žiedais* tartum butų kas medų— O gal iŠ tikro nėra jokiu aukso, jau pavte mų ir netrukus atkasė didelį ųžtioliuk vinimis už- 4
i palaistęs. Antinius Įitaku dalgį ir žiūri i nųglų Wrnis.
kaltų grabų.
gęs pradėjo abejoti Jurgelioirio laisbernia. .
—O kų tu čia dirbi naktį f—Mmi sušuko An
labiau tt|wrnimnų pngii’b Htaigh pačiame užuAntano it pimbermo akys nusišvietė nqmpm8*
Bet Antmms neduve ‘ir iMžiufi Kaip gi gali
ikAu pakraštyje, visai netoli kryžiaus, tik blykt tanus. Kryžių rengies išgriauti, nr kųt
tu
<Wawmm
Ląbis įwirmW besųs labai dideliu
nsi dar taip kalbėti, kai visi senieji žimųirs j>Ui• blykt didele šviesi ugnele, ir skaidriai degu dega*
—Gal tu dar iicžiimi, kad klausi /—atkirto pus- kinimi Žirni. Ir imtu mokytojas Vaikams sakę*, nes grabo raukam jiiekaip nebuvo galima iškelti,
am kas iigniaktirų būt susikrovęs..
bi‘iĮHK. .Kuriems galams atsinešei tada nuiišų su kg<| Ikmuduišio Imikume jodinėjo ir italam su rus- lWo Antanas nuėjo imsiielkoH dailaus <>
i pinigai ! — dingtovej(> Antano širdy ir pašokęs kasfuvut
'
11 kinis Napįilijoim^ O po Šituo kryžiimiH^patai- nis immliko saugoti.
atrūkelais pasileido 1>egtt Bij<klaniįis? kad ne— Aitivk aukso! Aitivk aukso!—kaipbvįirotit w
— Žinot, tai žinau senui, bet tyčia lig šiol nčjau dotas primrilsų kmTtvis. Bet seneli* tvirtina, kad
Jų ir nesūri liofų akies, jis nustvėręs lazdų ir kasti* O tu tik šiandien pamatei pinigus degant ir jokio kareivio čia newp Tai tik gimdai imkHatk džiatmH dalbai ieškodmm Antatms* Dabar tegu
viįos rankos paleido į plastaiičios ugneles pusę. atbėgai*
z
Jis pats Mapnavęs, kaip prancfltni grnbnn supylė jHišvilpia ib užkurine Venmikn ir matm Gimimu*
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Klridinga nuomonė, kad Katu- paskirta*, POna valia priklauao
duktikkų x#uė*
du yru kvrik goIuirHka Mik, jau K«Wiwtui» kuri* aiaddrila M II
fu
fIOM
MPTIMttl iVfr.
^laikai pranyko- Didelė valstija atstovų, kurie išrinkti H. pariaVi rusi jifulpj
KrMhtakM - M.
-JUI t* ■
H
į šiaurę Sųv. Valstiją au jo* 3,- au iita narių tarpo. Vienas M Mą
W U kinui,
MaM r
>t. S. UMM4S ssi^m
ketvirtainių mylią terito- yra valdšioM galvą-*-"Primc Mivi0hi»imiittw —
Miksirtmi
*
rijos b j<*
gyventoją titotor/’i
s
K w st., M- iw«a, Mm
J’rot, Kalt — KUVIet* AskmtaUuiutf l*m MMiafcaa - J, GUamia
tapo netik Ubai svarbi dalia flritų
Tctomišlm ristema yra panaši
5 TtoOMt IPUrk, 8o. Barta*, MMB
f7 O K, 8«. BftHOfl, Mm*.
Imperijos,:.M centras nngillkab riitv. vystų# aktehią.
,
T*l. So. BoMmb 47J»-< Kio, ItaMlaliiaM — M. taikia
2*a k ^juh m.. so. Bomęąam .
flt, B«*t
Msrjomi Murtoalttti ’
kalbančiu ..pamik* dviliaarijoa. pnliiMkai, K«n«<to yr padalinta
lldmiiUtM *- A, MamMiimM
»■
<W U S t, &>• Komai, Mm*.
Kanada ypi viena iš taip vadina- į apskričiu* **- Nava Keotia, New
miinuju •— Oš* stMtMivta
m k. Brouiirtf, «*.
.
jnų ’• naujų” šalių. Turi beveik Brunsiriek, Rrineu Edvranl totoml
Slh st„ Rak BmUhi, Mm* Maptaika — J. iai*w
t wmtw4 nu b*. Boam. Mm
Tvarkdarį — Otta MlsglrdiMM.
Šešioliktą dalį pasaulio žemfe Imt Qnebee, Ontario* Matritoba* Fa1512 ColuBibla Utį.,
BortotJ, MaM Graatija laiba malrtakbm kM
tik pusę vienu nuošimčio pasaulio skafebeAvaii, Alberta ir Britų CnuaMklim] klokYiapo mamto, M vti.
Kmr« Globėju
E. JjinnietiUnS
gyventoją.
”
< įliimbto. Yra taipgi ilaiir-valtMh
142d ColuBibia M« «o.
Maw po rietą Parapljfti MUą m. B. 1B
Bt.t IRK Bfl*to*, M»qa. •
Draugija savo «mirlnklmM laiko Ju«
Po Šimto metų visokių Uieškoji-tteritorijaJr Ynkon teritoriją. Kn*
antrų wt» rnlnfcf kfakvistio m»i*e»l<>,
mtj franeūzy atradėjų — Cbamp-lnadoa mtiipflč yrą Ottauą su
7;») vai. vikare, kobaSnytlnej ava
talMJ.
Jąiuoį. De Mtmta, ir kitų ** Ksrm-i 107,843 gyventojato. DiiTžiąnalaH
ViMia Alrnugijoe rMkidals kr<lpkitfc
pitmiiiinkM—JM«i U rMmmaa,
cto tapo franeūziška kolonija jli02|mir8tas yra Mcmtrcal, su 618,50^
fcoiOiMlų raltiBiakf.
24 Thomai Parln to. Mm, Mm
metato, Monlreal įsteigtus 1042 ‘gyventoją Toronto turi daugiaus
I.—BmH Irtįy
ftndtaU, Ifcfaku metinio MHaw ktfiiiimi tolini
Vka-t’IrmlnJBkaa—luom Jlririrląm
et Mawytr Avų, DMttwMor, Moeų
fnfc riųHlk IT, M Ir s C d. I.-Nimkri
w»al, jfratomtt « tmiaagą | W«r m#*m. Tą miestą totvigė dievobaimin- kaip pusę milijono gyventoją
S?MSTii:
M Nawad j
fB rtHdįė).
dalogatai atrtovauja šeštos tąągų žmonių grupė, jėzuitų paragin
Hn,
RaMlnlntaia
-~*Ju««aa CHimMm
tyta:
parUgahia, japMUM, UnjblM, MairiHiM ir amariMriHuą.
'ta, po vadovyste Paul dr Chome27 Tampa H, Mattmm Mm
Pilnąją
Bhiriainką
Stiiiritridy, kareivų ir pono.
'J Kanada yra Žemdirbiško, Šalto
— vim* mušim,
»>.
jimo
įvytart* tidiaitikaii
ar o Stmt, BMth Boarn
? Per šimtą metjj Kanadą valde 3s. u užima antrą vietą tarpe pusiu- J^vaHHguW4 Japoniją ir Aus- jmklkfc dafogtam kaip^trto ay*ftemp-£ni pmrnd pHur. V*ntofTjr mgpiūčio 30 d. tv. JPiancUktU Tvarkdarla — rmi GoKlną /
14 Vlaum Bt. SrirtM Bm Mm •»«
Irane raiški ofieialaų gubernato. lio kviečių pro<luktiojančių žalią trallją. BalMi daug laivų plaukto Aius, kviečių įinidnkimtn bevril;Uhtciną. Ji turi 23 universitetus,
ptrapljo*
I*wr*W, MbK Drmijoa mMM ima kaamm ,
Ji
išsiunčiu
j
kitas
šalto
daugiaus
20
syk
tiek
daug
kiak
pro«lukuurą
'
kuriuose
1927
m.
buvo
42,
(XXI
siurius, vyskupas ir vyriausias užtarpe Kanados ir DidžMą? BritąVito* koopo* pr*šomo« jau nuo nacKidM kiritnano MMaM 4 m
veudčtojns. 1763 m. sulig Pary-. kviečių negu Ink* kita šalis pusau- nij(m. Yra tiesloginU kelias į prieš 00 metą ir taip ai vtokim. deiitą Turi daug valdiškų ir pri- dabar rengtis. Visos kviečiamos mg&gtž
Kanada išgabrjia taipgi
žiaWi Nutarties tarpe Anglijusi ir. lyje.
Fianriją. Kanados didžtouri uos Tik -Ritv, Vątotijou ir Kinija Biri vot tokų tototorybės orgn nizticiju, atdąirti didiUmį skaičių atstovų
: uv. EAįtnffTOO B,;jt JMW*Kanada beveik per šimtą metų
Fnincijos, Kanada tapo Anglijosį svie-sto, sūrio, pieno, mfsotj ir 11 tai yta Ibdifav, Hyrine.^,
John, daugiaus irtiglios. Aliojus pasiruir pagaminti naudinfiĮ snmaaykolonija. Rugsėjo mėm, 1759 m. Suv. Valstijos ir Antlijg perka gilebee, ir Montreaf ant Atlantiko dčAmknrų apakričitumr, Kanadtm išgyveim ramybėj sn Huv. Valstimų.
PlrmtnlakM — J. GniblMfcM.
anglų generolas, Wolfe, su karei- daugiausia Kanados produktų, Iret ir Vaueoiivor, Esųuimalt ir Vto(o- tautiškas turtas ID21 m;<Jasiekv j»m:i. Tarpe Kanados ir Huv. Val
Centro, Valdyba:
ii prMeott
ItadYtm, Mm*,
,
Kanada
perka
daugybę
Amerikos
w
?
s
nvlrš
22
bilijonus
dolerių,
arba
stijų
yra
'ęiihcžins
nftrijii
tūkstan

viątojį kurių didesnę dalį sudarė
rią (B. C.) ant Ramiojo Pakran
KUM, J, 3AKAMAS, Pirm VU*P!tiulaMw* *— MariĮribatab
produktų.
140 »®wm 8t, So. BoMoą, M«f- ‘
$2,52a kiekvienam žmogui- Kana čių mylių. Nuo 1926 m. Kmmda
Royal Americąns, ’ ’ ir kurią dau
čių; .
*
A. ZAVEOKAS, Baftin.
ProtRaitininUa• — V. ?a>l«a*<
Kanada turi siįvirš du tūkstan
gumas prisirašė iš dabartinių Suv.
da randasi, antroj vietoj kasliitk į įsteigė nrprik|iiiLsumus diplomąllt
»U »o.
Mm '
Fln. lUtltlnlnkM. — M.
*
Valstiją pergalėjo francūzų virši čiu lapių ūkių. Kuilių industrija Knu&doą Gyventojų Skaičius ir vartojamų telefonų ir antroj vje- tiškus santykius su Su v Valstijo- —------ - - —7-- - - ž
K«*/
Imigraciją
ninkę, Montealm. paėmė (įitebee yra ypatingai svarbi, nes j metus!
riis. siunčiant atstovą į IVashing- jeigu Piningos Imtai dingu kaip Į 25« JL Ntotll Bt, Sfc
toj vartojime automobilių,
liiliniiifaut — V. Bahrtiį
■
viu kaltas ne kast
____ Kanados
_
5r užbaigė franctlzų viešpatavimą apie 3,700,000 kailių parduoda, ŽuMarcar Kt, «o» Bottoa, Mm
Daugumas
gyventojui| šita šąlis turi puikią apšvietimo t»mą ir Suv. Valstijos turi jmvu at ugnį įkritv,
vininkystė
pristato
irgi
nemažai'
»o<
oen-w.
1
‘
..
. du
________
’
Kanadoj. Taip ir užsibaigė ginčas
yra anglai, liet
raudam
milijohiste)l,si
i°s apSčtotos progresas stovą Otttnvą Kanados sostinėje. kl* :ih, kaip visokios ncSvarios dva uartMJlūt — W
Jf. ssmda.
1
Naminių gyvulių, aviip
sios
yoidrneksliak
tarpe Anglijos ir Francuos- Laike (turtu.
FLM
nai franeūzų, kurie vjs vartoja-D™ »ymiw. Kanadai* mokyklų sisf Wl*W «U
Norton, Mm
ti
HoTjoh ir kiti pranašavimo jaus DrautIJa billra RurfrĮrAh i Irtą i
Revoliucijos karo daugybė žmo kiaulių, galvijų ir arklių nugini frąhcftaų kalbą. Quebee yra fraumais apdovanoti asmens špėja: 1m mI9& #• B
nių, kurie norėjo, kad Anglija val fotas yra svarbios industrijos,
cūzų apgyventas mieštas. Yra ir
BU Ba
girdi, jei Pliauga sugrįžęs iš tur Bo«toe. Mm
dytų Suv. Valstijas išvyko į Ka Kanada turi neišjaisakytai daug daugybė vokiečių ir skandinavų.
nadą ir jie buvo pirmieji anglai neišdirbtos žemės. Kai kuriose Kaip Suv* Valstijos taip ir Kana
gaus pataiko į kaimyno kiemą, ne
vietose jos žemė yra puiki gany
tanais apsrityventi.
da turi žymią grupę °naujų” ka Sakoma: būda neina, rėkdama, ntiršęs: dvi tokiu priežasčių Pliait rasdamas savo, tai gali ateiti kli
__ _
1841 M. Anglijos parlamentas mui.
nadiečių, t. y., iš Europos atvykę bet tylomis. Gali būti daug tiekos, gai teko daug prakaito išprakai kas, kada išvykęs su arkliais grįš
išleido 'taip vadinamą “ruion Clirininkystv užima antrą rietą immigrantai, kurie.per tris deka bet kad mūsų kaimyną •— Pliąng?i tuoti, kol pasiturį pilkėjai iškel su botagu. Išsipildė. Vieną rudis
ido dieną tikrai Pliatlga išvykęs j
Aet,” kurto aktas suvienijo “vir tarpe tautiškų dnduatrijų. Kana das gyvena Kanadoj, Kanados nelaimi* sučiupo nė nėramptelėju- to tą štėbkklhigą šimtinę.
Naujoji Ęoųmva, iliustruota* I** '
šutinę” ir ^žemesnę” Kanadą į da dabar produkuoja beveik tre svotinpt žmonių skaičius, 1921 mv- si
Kąs drįs tvirtinti, kad čia neko turgų su linų vežimu, po trejeto vaitinto kultūros .gyvenimo žurMvisiems aišku, Pasakysiu visą
čią
dalį
viso
pasaulio
popieros.
Ji
vieną valdžią su taryba ir su susi
tato, buvo 295,000 "vokiečių, 167,* dalyką. Vadinas kaimynas, mfe kios paslaptingus jėgos darbas, dienų grįžo ImtkaiČiu mainys, pur Jas. IbslaktoriuK-iekiūjąs Juo«W'
rinkimo butu. Anglija, 1849 m. luti suvirs Irto tūkstančius lentų 000 skandinavų, 126,000 šydų, sų geras pažįstama* nuo krikštys kai Pllaugą, antrą dieną sugrįžęs vinus ir visai pasikeitusia »vaFzKeliuotis.
industrijos pro
davė valdžiai įstoteigti. Su sujun- liiovinyeių.
118,000 holąudų, 107,000 ukrainieiŠ turgaus, vietoj Jilų rado tikriau* du.
Tai lalmr gražus laikmati*, Mei- '•
gimiudvtojų įanad»|r^iPK* S?0' duktai verti net ♦300,000,000. Pro Čią,; lOOjO&O rusų, 67,000 italų ir ną pakasynų linkimiylnų laikų
Put* Plhuga Dalmr jis tvirtinu? {<Kud liki pąxjkiekvieną savaitę. Kiekvioag ”
ponas Fltonga wžto*j> i turgų. šia# iM-marįes.
dukuojant
is
lentų
minkštimus
ir
tia ir Nėr Brunsiviek—nauja ga
t fNemanykit, kad kaJtlkn—ne; per MVJH'stu: kad taip .liktų germamt mas prądHii žmogų i>Iakti, Tirdog numeri puošia Lietuvon
dyne Kanados istorijoj prasidėjo. popierą, Kanada toj industrijoj
įšu įvedimu draudžiamo inirai- savaitę porą trejetą sykių. Žinai,' laikais
suprantu, liet dabarti em« tylomis ne lape įieloja.0
gražių va irzlų ĮmtikriaL LrikwB*‘
Kanadą vadina ^Dominion of .užima antrą vietą pasaulyje. Suv. gracijoa akto Siįv. Valstijose daug vto su reikalai*, o reikalų netrūks niais. laikais, kada esi laisvos ir Tikrai.
tyje
labai dažnai rašo įdomtoa **
ViitotijoK
užima
pirmą.
J. Daukanttotto
Canada.”
tvirta vėlintą turinčios valstybe
straipsnius kiui, prof, N.
Kanadoj randasi brangių mine- žmogių sakė, kad Kanadą su jos ta.
*Kiui*do» Valdžia
Visi žinote turgus turgumi ir pilietis, jokiu būdu nesiipmntu.
jalų. Jos auksas 1027 nu vertas dideliais plotais, priims daugiausia
Žurnalo trilaktorina p. Juosta Kp*.•<
immigraeijos
iš
Europos.
Bet
Ka

liks,
Sutinki pažjttamą, kaip sa Stlčiai velnio darbas. Vadinasi,
linotis baigęs apkiitumuus moka-i
Šiandien Kanada yra beveik ne ♦38.000,000, daugy bepaėjo išŠiau
nada irgi įyetlė tamprų immigraei- kye, pasikalbi, bonkos kamštį nu- litas* pastotus, ir auksu paremtas
liis Kaime ir PraneOrijuje, ypriklausoma šalis, kad nors teeh- rinio Ontario kasyklų. Tarpe ki
jos įstatymą įleidžiant tik tiek im* čiulpi, taip ir arnūnka pilkosios flgiktas virto ost markėmis, Kaip
ra vienas iš Žymiausių ir gabiai^’*
nikališkai ji yra dalis Britų Impe tų mineralų turi— platinos, nike
migrantų kiek žemdirbyste ir in- turgaus dienos.
senelis pasakojęs, Dieve, duok
Pilnųjų Blaivininkų N, Anglijos šių* žurimltotii. jto sugebėjo irtarijos. Didžioji Britanija, susita lio, kobalto* ir kitų metalų. Nova ’dustrijos reikalauja.
Nuo
1000
(Tmigims
karalystę, kartais pinigi
Viskas
būtų
gerai,
tik
kažkoks
apskrities priešseiminis nnlŽiniš- traukti geriausiu^bendradarMus, *
riant su Kanados parlament u, pa Scotia produkuoja anglį.
m. apie 4,340 immigranių atvyko į nelabasis pėrsekioja Išaugos ta- nės tsaneios blogu akių nužiūri
ih'os išvažiavimas buš'rngpifleio 23 kurių įdomūs st raipsniai tikrai pa* '
skiria “Governor General” pen Anglis ir stipri vandens jėga
Kanadą,
kas beveik sudvigubina .litis. Kartais bevažiuodamas iTąmo mus. Tokiais atvejais dėsi ar nt -1
[dienų Maironio Parke,. AVorccstcr, daro laikraščio turinį gj vą Ir turi- • •
kiems metams. Valdžios įstatym- žymiai prisidėjo prie Kanados in
gyvėutojų.akrtičių. 1927 tą apie įvažiuoja į griovį, o'p3 griovį.min- dėsi, vistiek pinigai išnykstu lyg
.
...
i Muss. Todėl visos Blaivininkų kuo dingą.
<Uvyktinė dalis susideda iš Senato dustrijų žymaus tosifystymo. Be 144,000 įleista. Immigranta? iš su
kėsi porą valnndnj.HUŠIapęs Jodan kamparas^ (lėmusias vaistas, pa pos malonėsite iš kalno snsiorgaveik
75
nuošimtis
vtoų
todirbyseių
Amerikoje šis laikraŠtto uioiwb>*
iš 96 narių, 24 iš Quebec, ir lygų
vienytos karalystės ir Suv. Valsti tis kalenant parsikmustyti į įm šventinti pinigiiąs u dėl visako ir
♦kaičių iš Ontario, ilaritime ir va fabrikų randasi Ontario ir Quebee.
iniznuti ir išvažiavime skaitlingai šyli kainuoja ♦4.80. Šios kąimrtt 1
jų sudarė beveik du trečdalntš j- inus — menkos malonumas. Vadi & viltu Dzidoriaus garbei paaukoti I
‘dalyvauti.
luikiaštto tikrai vertas ir iinkšitoar**
karų apskričių* Kanados kabine Montreal, Toronto, Hamiltnn, Ot- Aatžiavusių. 1927 metais suvirš
nus, kažkokia paslaptinga ranka kidetą litų: tai Pliauga ir padarė,’
Kelrodis? Važiuojant nuo Bos- jam kuo daiigiauria prariphtiati
tas paskiria senatorius, kurie turi t?iwa yra svarbūs indtistriališki j 25,000 Amerikos ūkininkų išvyko
pradėjo Pliaugą jjcrsvkioti.
Pliaugil štfdgėhi plauna. Iš šm ton’o ir privažiavus Whiji‘ Citį^ Amerikos lietuvių visupmenjjr,^
;
būti finansiškai įtekmingi žmonės centrai.
į
Kanadą,
juos
pritraukė
ūkių
žedies
skausmo gurkšnoja p<> lašelį, reikia važiuoti po kairei: iš WorPliauga
parduoda
jautį.
Jautis
Kanados golžkeliai buvo svar
ir jie tarnauja per visą gyvenimų.
Jo ‘ adresas: Naujoji Ębmttvaų hnos
kainos
ir
valdžios
pagalba
ūį
turgit
dažnai nuvyksta-? vis mat
visai
žmoniškas,
—
gauim.trejetą,
c.estvr važiuojant—po dešinini.
Valsčionių Butas, kuris yra pana būs faktoriai sujungti upskriČius.
Kaunan
Yilniaus g, 2 iir.
♦
kininkams.
a
šimtukų. Tarp krūvos smulkių su kaimynais pažįstamais susiti
širdingai visus kviečia
šus į Amerikos Atstovų Butą, su* Canadian Paeifie Bailway, per vi
Mediniai Kryžiti, romanas, w :
kus, širdis nurimsta..
Kanada turi apie 100,Q00 indi- vėpso viena šimtinę.
»
Komiaijai rašė Bolaml Dorgdes, Vertė K,
foideda iš žmonių išrinktų narių. są Kanadą ir dalį Suv*. Vatotiją L*
Begeriant
magaryčias,
arba.
Vieną
rudenio
dieną
Pliažai
beQuebe,e apskritis siunčia 65 atsto kontroliuoja net 20.000 mylią' 3onų.
Amiriusevieitts ir P, Cvirkt, It#
1927 m. sukako 60 metų nuo į- Imd jautis ”eihj rankon,” Pliauga važiuojant, pasileido arklys ir išvus ir kiti apskričiai sulig gyven Canadian National Raihvitys, po
Išminties
trūksta
tam,
kam
pushipią
Bleida ^HakaliP*
sumanė
šimtą*
litų
iškeisti,
vadi

mete
pačiam
vidury
kelio.
Pakin

tojų skaičiaus. Parlamento nariai valdžios priežiūra, ir kuris apima steigimo konfederacijos.’ Salto iy~
drovi*.
Kaimas,
tto'D m. Kaina # B*
trūksta
stiprio*
valios.
—
teksnas,
smulkesniais.
A'iona
prašo,,
kiai
sunkūs,
—
taip
ir
liko
i
šalt
išrenkami penkiems metams. Kas visą kontinentą, yra kita avarbi miaį stoivystū nuo sujungimo ke
\ai
(30
amerikoniškų
centų).
pyraa.
(
tas
neturi
smulkių,
kitas
namuužpasitraukęs,
nakvoti
pakelėje.
O
dešimts motų elektoriškos kvotos gelžkelio linija. Canadiart Paeifie lių apskričių. Gyventojų skaičius

ufnmot

maro wmwm rora®
wū*iwm

UAIVINIJKy SEIMAS

BĖDOS EINA TYLOMIS A NĖ LAPĖ NELOJA

ATStĮISTA PAMINĖTI

PRIMINIS
IŠVAŽIAVIMAS

srš

**-* Žinoma. O tu ? — drebėdamas atsakė An
ko Elena. Galėsiu vesti kokių tik norėsiu. Tik pakulio pusberniui, užsimerkė ir užsimojo milži-*
tanas.
'
niška dalba. Tačiau kažin kokia vidinė jėga vėl
hiesas t«į varliakepį atnešė.
*
*
— luašgyva^*
Staiga į Antano galvij pradėjo veržtis įvairiau privertu nuleisti raukas, o drebėdami pirštai vos
a
sios mintys. Jis ieškojo išeities* kaip nusikratyti boišlaikė sunkųjį ginklą.
*
*
-r- Ne, to negaliu padaryti. - rodos sužiurs bai
tuo nepakenčiamu Jurgelionio pusberniu^ kuris,
tartum piktas skatikas, prisiplakė ir nori plėšte iš gtis šnekėjo jam į ausį. Tuo tarpu į galvų dingtelė
Kytojaus diemj, dar saulei netekėjus, šeiminin
plėšti iš jo puse aukso* Geruoju, aišky, nieko su jo kita mintis, mažiau niunleminga. ir Antanas kas vaikščioju po kiemų ir kalbėjo savo žmonai:
tuo tenėlhun nepadarysi. Čia, jo nuomone, reikia Mkstelėju kumščiu pustoniui į nugarų, norėda
— Tik įsimanyk, kirmėlės, rado štate kur
sukombinuoti kų nors .šiurkštesino, baisesnio, kas mas pnigrihuti ir sttrišęg palaikyt, kol .teisite krėsti. Iškasta didžiausia duobe prie kryžiaus, iš*
jaunąjį gobšių priverstų atsisakyti lobio. Bet tai anksti. Dėt pusberniu nugara buvo sustingusi kaip ardytus skiepus, kuriame prie vokiečių slepdavmį
ktudas. Antanas darkarią.niuktelėjo bet tasai stu-j grikius in apdaužyta obuolines giros bačkelė. Kad
nelengvas darbas.
Dėl to susinervinęs ir apsalusia širdimi variu vejo lyg įlM^fas ir tylėjai
visur velnini ir suranda* Niekur nepaslėpsi. O to
įtaiga Antanas pamatavo pusbeinio tabaluo kia geru vieta buvo. Šnkmi, sulauksime rugiupiupttkldimyje sumestas dalbas. Pagaliau išsirinkęs
kuone pusės beržo liemenį, užsidėjo ant pečių ir jančia sermėga ir kepure kažin kokią sausą išdžiu tvs. įbrist iprinMimv.
v
'
pasileido per laukus. Apsvaigęs ir besim’tumnČios vusią Uudyklę. Klaikaus šiaubo pagautas, ne ne
»*-* Tai pone Dieve l — raukas siisidedanui ant
laimės apakinta*, Jis nebepagirtvojo blaiviau, bet pasijuto, kaip sužvigo ir atsiduri* vėl klojime. Jani krutinės, sušukę šeimininke. Į ką via panašu. O
nutari? su piisljerniu apsidirbti tokiomis priemo- rodėsi* kad vejasi nušauto praniTrzo dvasia ar vel kas gi taip pudaie ?
iieinh, apie kurias lig šiol jis ir pamanyti bijo nias,.saugojęs karste sukrautą lobį.
/ *
— Nugi Jnm<uliohio pusbernis. Ir sermėga un*
davo, '
‘
Paskui jį atsivijo vjsiis dndiedinnas iš išgąsčio JaiJurgelėm i vneįjmtsinešč.
. Atmigini. bad' nesugniužetų nė koks grihimtns ir Jurgeiiotiio ĮMlslM»rhis. Ilgą laikąJie gulėjo ne*** Tai Micvist .
/
A •
ar nesulūžtų sausa šakelė.
kvailų, dre* Judėdami ir vos vos alsimdmru. Ir kai inetmlis pro
O Anginas nučmpv4 dalgį ir be užkandos* nu
kaičiom kinkom artinasi prie
klojimo tekius apipylė juos šviestu pustems pri ėjo pievon ir Šimu i,ja piadalši po ptadaliri‘h Ni tolininis menulio iHisidnbruotas stovėjo iptųlipig kry-, šliaužė prie Antano ir tyliai paklausė:
liesi* pamini švilpaudamas ir pusbernis. Dėt nežiū
Žilis, o nyfoliese laukė pusljernis* Priridnięs iš už— Antnn, Aite, ar fu gyvas?
ri vienas į kitą Tai kai visai privalė
linija^

pusbernis pasitaisė kepurę ir juokdoiw pradėjo
sakyti:
t
s
— Ir kvailas tu* *Antmmu ut‘
įŠst^Mdai, Jx‘t ir mane išgąsdinai Juk ten joklog šmėk
los nebuvo. Aš tik norijm tave įjagtisdinti ir vie
nas siišisemti auks?!, dvi tu ir pukubiuan ant beudio
mv<* sermėgą su kepure. Ahminib ^tiip tik atehh
aš sulėksiu nesavu balsu, tu ir pabūgsi.
,
AutamiR jau norėjo niiiktelet dalgiakočiu į šo-.,
uą, lx4 atsiminęs savu pasiiyžimą^susiviiĮdū* O imi
Antano šeimininke, sužinojusi apie ją žygį nusto**1

stįimuR ubiioliiiiri vjiw, Jie niirktelejn nkitnU
išguit,
— Stiprus gčilĮiuml — pasipurtė AnUnK
— fFni ne gėrlnį^ u degas aiTksm! -** niurilmri
tojo
•iMw4M»mK
t’
Ptjgnlmiiį kiti nbuuliiiig vynini gehikui įknitim^
ahunutniu:
’ įJ
— Kils is to» jei ten ir bdh| pnuieilxUW plnUMK
Vis tiek jų niuk’is nelnihp Ar Mnui kna niMkui tlr
uslniai’kes? (leriuit kipČlmi
<h* *
uzsidiiKsitnu Jifųl
J
(^Trimitu***)
.

pokštų. k«™^lii«^"a|9nn7»iirteZ'j™«fo pttr. bnŽ*| .|
B'AMITMIKKAB
įkMi, tai malouėMte ateiti ir pa*|
11
"afcižkirM Bet ntekuoitat neutsi
įtraukit nuo draugijos. Daug me*Į
"Dį/mokdjus te dabar
dėl |
“blogų metų, y m didelė skriauda:
1 ;aau daroma, Ateik ir susitaikyk]^
—^murinkime ^u viddylia te visais
^draugais, KepamHk te
^kandidatų ataiveirti.
to” — panelių Adel& it Anaata
;•
PartogteMd
sijos Hmailhičių ir Natalijos M Į
Antaninos
Mtokdiimiueių.
L
* LDK. Conn. apakritte
>4'
•
P
h gegužinę ruffpiūcid 23 d. Lietuvių
*Draugijų Nąryšio p«rke> Prašo-Į
r.ma,
kati visi donai
žmoJUUTFOlUk
Onufsu
— savo
MV. Ja*]
’
‘
jamte
ir
vaikučiais
t%
dieną
daly*]
,|to Evangelisto Draugija rugpiū*
fįmtų.
Gegnžin^įvyks
prie valsti*
ifo
2 d. turta
mėntauų «tarinki-Į
.
taą«♦jos'upės.
kur* įvyks Įžanga
tuoj po suaugusiems
Sumos. |
t *2Se., vaikams veltui. Visi Jonai mailienb rugpittvio 2 <1. Ūkyje >|
x
‘
*—
.’ Xra
kad nariai skaitliu*] I Liūdo Gudavičiaus Cointvilte Į Kur kas geriav-r-laimingiau gy-_
> pratama,
tiarinninkus.
;.g*i atsilankytų te savo duokles DĘTRO1T, Mieli.
_ — RugptecteĮ
.

Įkas

glrdcti

UetuviųJ

»s **• **»“ A^ritles

I RUGPiueTo^u^;

l2 d., 1931

1‘-I0
Kv
A7I
AVIM
AQ!
“PALANjGOJE” lawrence, MASS.
V flJLIr^ V II v IjrO* I Mtnika, dainos, prakalbo*, žaislai..

KOLONUOSE

ATVYKSTA VYSKUPAS
P. MčYS
.

Įnyčioje «To
vyakUyiiH P, Bfi- j *
j rys laikys iškilmingą mim< ir sa-|
”'kys pamokslą. Laike siunta girJ
j įlos TTkrainiė?ią ehoA*. Po W-j
J Į mailių nvetftinėje jvykn priftminias.] . ■

f

Nu«taiiktai vtaM kvte&aM «tiil«iikyti, JtEN^

r-1-"1 ■:

•

< . .

*

PKHAPIJOS PIKNIKAS DEŠIMTS ĮSAKYMU ™ UŽUUKHI SANTYKIAI
*—
•
MOWSTEJE
PIULADELPIIU, Pii. — Sek-Į
*

Su gerute linkėjimais,

P, R. Šį laišką leido Dr. P.
Vy^as turi atminti, kad jo pnskunigtĮ paskelbti spaudoje. 0žmona nėra tnnmitv, bet lygi Jo riginalui atatjrika...
draugė ir padėjėja. Žmona turį
VI. P. Murimka*,
nenMržti, kad jos vyras yra seiŠvedų Amerikon Linijos
niyJiSkos draugijos pirmininkas,
įgaJiotinfo
todėl be jo'žinios nieko nereikia
veikti. f
i
Tai tokie Įsakymai kaip tižiaikyti gerą santaiką moterystėje.
Prašoma išmėginti, Pasirodyt TSryn*u likim**, jo* laltojmiat Ir to
kimi*, Jo* sMnttal Ir bWo* Jotai vk
naudinga.
; ’
tfato, to abejojimo, rnpt Jam* taip
*
J. IHvtauitiMja pat rajtf, kad Ttrytoja taurauta Ir

7) Savo apririkinins noriai 'pri
sipažinti būk m iŠtiėsų nekaltas
ar nekalta, jeigu* &tfosą yra ki
taip.
*
*
.
B) Suerzinta ar supykusi necr*
zink dar labtaų/bet palauk kol
pyktis praek ir tuomet pasakyk
kas reikia, 'taipogi nėr ko daug
šnekėti jeigu vyrelis įkaušęs, vistiek nieko negelbės, tuo dar kibiau
suerzinsi, reik verčiau raminti,
kaū greičiau užmigtą. Kai išsipaįgirios, ^no kart ramiai perspėti
Seimas visai nebetoli, liet
girtybes biaunimą ir nelaimę,
n) Vyra* Žmonai, Žmona vyrui spaudoje nematyti įvairią
turi rodyt pilniausią pasitikėjimą sumanpną, šiemet minime
ir atvirumą, yiso* paslaptys ir įta Vargonininkii Sąjungos 20
rimai turi Wi pašalinti iš mote- metą sukaktuves, todėl jas

*
»

| PAŠVENTINIMO

c

IŠKILMĖS

VARGONININKŲ SEIMO
MIAUKIANT

MartižP*Tiitaičių|

NUŽUDĖ UETUVJ
BRIGHTON PARK, UI. — Lie-|

L D. S. KAUJOI ANGLUOS
KUOPOMS
*
•|

PRANEŠIMAS
šittomi pranešame, kad Lietuviu i
Darbininkų jungos Naujos An-Į
glijoe Ap*kritiėH antras šią metui
ifriiiavim** įvyks Bugpiftčio-Aug. į
2 d,, Palange* Parke, LąwrenceJ —
Maas. Todfl, siuonii kviečiame Į

MOLUI raiti

ktotetu i*totfj,j»a» ir laisva. J** taip
pat nhkinst grlMfmiido* totalią Ir. n»ribot* toteralfariMi ra tv«nėl*a*ta*t*
Žntoofa telemia Ir ta tara. —. Jųa norit*,
kad Ir toli tattaitl, kad Ir plaNąją n»
rių atridrfi, patinti TCAnta buvL tok*
jis tikram*! ynu — Sitai* rimti* at
ivUyfata Jam* labai yra pratartu iŠ
rinJytl
“narhhriak** ”

M*“DARBININKAS*

yra tlkriaodM

jMą dieną Lleturo* gymtmo veidrodi*

“DARBININKAS* Ufdo ttooo Ir
laisvi* maita.
“DARBININKAS* moto **ayM*U
prtogtoiM smurte Ir sMctetl Skirto

I irteMMl rytoM
reikėtų kaip nors *paminėti, *Ml•‘DARBININKUI
” TtoMf Ir visados
darto faaoih reikalai
“Drauge” (169 nr.) *p. rupi
tižiavimų, kat dažnianaiai atsitin
-DARBININKAS” tad lotai fdMta*
ka pns nctnrUngo luomo žmones-, Vaitulis siūlo išleisti albu **▼<> ”RADIO RTPSKNAS.”
” yra tarto Ima
kurte vartoja kartais tokiuk žo mą. Tai yra gražus siūly aln-DARBININKAS
Ir
lalkraitl*.
"DARBININKĄ”retafOoja protas*
džius, kurie ne tik jį patį, het%
rhai TIL DOVYDAITIS.
jo asmenį užgauna. Pašaliečiui mas. Aš siūlyčiau, kad po
tad
šiurpu darosi klausantis iš Žalios,' šio seimo įvestuinėm posei- K4h Mito > Mrsiyirto M **• ftoA
be to daug kenkia ir patiems vai* minius muzikos kursus, ku Anoritoja "Dari>IMak**” taMieta
kams, kurie girdi tokius kolioji- rie būtų rengiami kasmet 11.20, o itatmKUfc l» aaMdtoaUk*
eone*.
x
mus.
” Sta****: Lttta*
’ .ta
Kursai turėtų tęstis kokią ola."DARBININKO
Kana**,
N*|r!kla*am*yM*
alHto
■ - .■■ -.•h-.———
savaite. Kur seimas, ten ir Mtaų kiBdieninto pareigoa,
’ Kazy* luriiira
kursai.
j■
kaip ir maldos, yra relięijhdo
Mes
turime
Sąjungoje
ga
LŪŠNĄ APSTOK) NIŪRIO
bių narių, ankštai pakilusių
SIOS ŪKANOS..,
muzikos srityse i vargomfo- "HSSĮJ UKMŠUS"
se, piane, balsę, kompozicijpjė. orkestracijoje, ehorveLūšną apstojo niūriosios ūkanos,
dy&tėjeV chorale ir t t
"Mūsų U&rrftU” i*t«« k*
vaituose stypso medžiai nunuoginti
tuoj*
katuli litai, pusei mažą du
Jei tokie kursai būtų tvati
Murksa rugienos—*nebiles dykumos,
/
Irtai.
kingai rengiami, tai visi var* Latvijoj, Estijoj ir Vokfctijoj
. be kelio vaikšto piikasai nerimas. ..
gonininkai noriai važiuotų, kaina ta pati, o visur kitur akta*
Veskiiiij brolyti, iš stonios Juodbėrius ~
nors ir po kokią dešimkę ayj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
nictas staidjti po niūrias darganas.
primesti reikėtų, kurią aš
Puoškim Jaunystę alkaną rudenį,
pirmas pakločiau.
WB* V«edm VMM
svaikiin, skraidykdm dainom klęggdamit
f kurnu, manau, klebonai *avaHražt|
mielu noru išleistų ir net ifet- AdteeasitlAHuTaKAutoa, Late
Metai praeina — giedos nusineša
Ma Alėja SINr. "Mtaų Laike*
ragintų.
;
th.’* * •
Z--'
ir atminimu kupinas vasaras.
Lenkų vargonininkų są
Ei, prasiskirkit ūkaną ūkanoj
junga Chicago’je išleidžia | MGUžmmE MNį I
išeik negundo^ įžūlus nerime! ,
muzikos žurnalą, kurio pre
numeratorium buvau 3 me
Argi negirdit: Bnulėtu,vieškeliu
V* ■
numaus
tus. Kodėl gi lietuviai var
neša vežimui spindinčias dovanas.
tfrrtBwtii pranu mm pni iimkim***
gonininkai negali išleisti irs pešta ir toptera ptataa M<n
Tcii sktitevmano vasarą vasaroj
.bent retkarčiais savo muzi M Vitam it lauko. Gdadi* at***M*
skmnbtmi^os vawmw—jaum^daina!
aaukik
kos žurnalą bei leidinį f
OMIMMAMnntA
■
KUlUiIjnK» l Ali PUIM KAIMO*
Dar vienas avarinis daly 4T8 MIIMrarry SU W*we*ter, Mas,
kas. $iamo seime turėtų būĮKAUNį IR H6AL
I . TREMA KLASK^Nr.nSC MC8Ų LATVę
ti.mitaida suorganutuoti cho
^tt**a*MM*****M***l
rų fAeraciją su tmn tikm
• lw hiromuu'tjiĮ Icn'lpktH* | UHulini., imw mmiHm.
valdytei prie vargonininkių
toiiors
centro.
M4NA1-*AX*O*
Vužiuodmni į seimą ir vež. UIDYTOVAI
TREČIA KLK8E ANZ VISU MUSU LAIVU
kitues gružių sumanymų,
»ŽB TKtflBMtrMv
Norečinuf kad pasireikš*
latermnclją kretaMtte i lokaliu* ąganiM totai
tų daugiau kritikoę dėl iš
keltų sumany inų.
'

itatateaftašaMoja stastaAiNMt

•173.80

tatonaadjM Ip talvakortt* ******
MMjMHMro totai* arta:
mmitStt AMERICAN XJNM
tt aut* Pt.
N*w Yftfk rity

■ ■■■.... ,....v

GERAPROGA ĮSIGYTI
naįnnsĮi

Ife. Pr. Pnikunigi*
A. L, E. Centro, pirmos
ekskursijos dalyvis.

reh^U

*
*
*
*

*

SStt
Ponia Kalvgitiortė, Žmdna Lie-^^
tuvi* kmėmlo, sak^ kad ji labai1
sirgusi vnžiuoilaink į klnd*rikį ki-j
ton linijos laivu (šia laivas buvo
rieium i Mhlžiųjų); Ji sakė, kad
ji vtanla laive »»rgt “ jflroH li«
T&až|l,00
‘į ga?* Išplaukus ‘‘GripsholmtiP’,
Atai HmM* Waa* *xllma |.
iš NW York’o ji Vta| dieną
1 *l*yti ”DarWftiwto” mimlnlstriid,
už nu*p HormalM kalno*;
jo kėdėje ant dėriio ir laukė tosnelemtos ligos, Oalų gide mislhoj
AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA (Uralkt Mytbolrtgi*
do jai laukt, ir rytą atsikėlus vėl
ŽIupmhHI*) nu pavdM*}*,
Lietuvių kalbam lApinie Aly
lauk?, bet n^ulaukdama ji pasolt ♦,,»» r •• f m ,,»00c.'
kė, kad jai šį kartą tnr bnt ne* va
TRUMPIKK.UTYMftLrAT
prlseh sirgti ir nesirgo iki steni l*tai KnitfiN p*xl«kaltymui —
aĮ laikui,
pta Ualrfu* ayvenlnin stati-

|-

naujų

■' ■ ■

i

MMtt

♦

kltnii^ Pantai 1. Tarvytas.,4ta
TURTO NORMA—motalifr "
ki p«HlMkaiytm«1. įuršta U<>Ttl* ..t .« * , .-r.. ,'■*-•
.Ade.
UŽKEIKTA llKIUlKLk SU
IIAR55DA IR BAREDASKUTIR—apysaka V1.rą..|l •
ATSAUCIAI SU UGNIMI.
Vertfi U ienkUko kwn- K*
.Ita,

UŽWS
KATALIKU BAŽNYČIA Ilt
DEMOKRATIZMAS. I’rtratt
,
kun. Tarnas gilinaka*.......;
XXIX-taa TARPTAUTINIS
EU(’IIARIHTINT8 KONGRKSAB, ParnM kun. Pr, Ilfičya,
M. I, C.;...,.........180
PRAMONINE DEMOKRATLJ08 PAGRINDAI. ParaM
Uoai*
BOTAEVIZMAS—Kastai yra tollevtana* ir jo vykdy
mas RttaJoJ ................llta.

ROC1ALU5MAS IR KRIK*
CIONYBB. Prof, V. Jargaflo 10c.
MOTKRYST* IR šeimy
Vertfi X Gerutis. ........... 40c.

na.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
taip nuo jg apalMauaotl? l’araM Dr, X VOdM*....,,......SOC.

MOTERYSTE NE8UARDOMYB*, J. ItaStaklK to. ,
Kar. D-Jos leidinys, Kaune. .10c. U
JONO KMITO
;
MXXL* (ptaM). Parai* M. . j
GtaUtb* ............... ....r.o.MSe.:

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
PamH
ANMmSONO PASAKOS*
«t yareitatalal* .........^..Mc. H

IA KKLIONRS PO KUROPA IR AMJ4-I
čly
*
PKTRlUKAS~Wikalvl«w
I
▼nikelio. VerU K Rakandu*
I
ŽAIDIMU VAINIKAS—S*▼ybta vakaritama Ir ®wtaD
taw m faitamto. Šatais M.
|
Griftal*I

"DABBIiriMKAS’’
I
M< l’voųr, M .lartdbJtaik I

LffnJVBSBONAl
Mes priimam LIETUVOS 4
BONŲ kuponus už pilnus
pinigus.
Perkam LIETUVOS BONŪS ir mokam pagal dienos
kursą.
Mūsą krautuvė atdara ir
vakarais iki 9 valandai*
Parduodam laivakortes ir
siunčiam pinigus—doleriais
—j Lietuvą, Lenkiją ir Lai?
viją.
Nuo dabar ant čeverykų,
skrybėlių, marškinių ir baltą
skrybėlių mimuMam 10%.
Baltų šiaudinių skrybėlių
turėsim iš Italijos vRianaiot
mados.
Malonėkit mus nepamirš
ti.
MmiGAM MY eoosr
. trost
P. BARTKRVIČIUų, Savu-T

MFžlĮIW ~~
l>RAXA« M-KAACHMrF, trr. «•
K Hettotb Utį, Jta, Btata tato. tav*
lutalo Kitaaat# ItatotovHtam gyvMM*
*i« Mstai a** tanu*, ita A»ta
Jfr pate te kto tote X Hta omtatebR
r~li‘-r -ĮrteratetotatetaiateaMg

toL karte Ototeltal
£-»->»* tm,
į ml vedi taaHy
Įwkhm*m*l

■

--;...... :

f

e

-

/

. .1

...

v

uuimzza-

|bankrutljvų n«

,

l>JkUUW4

HkTlNES^lAUOš|

| jS^rtMigoj., I*wrli«-MHbiw»,J)'i“

faiįkai

o

į

a

tuviu

w

vaMrt* tIKi-l
trklo. moicvtoiM B. Kurf?«*’*y'»)*• "•
bauakta psVeo? tavo

Wt h- k«kftj fav, U uu nb(«.
-»•»«<•
«*»*»>*5^ IJ,1 #o| ||,w Metui* *» «u »UK»4 lydeka^ 21 didelį ritora*

piTO,
ĮaBKIiill Wim

M Iv apfe 15 t’iJŽtakių, kuria#
galima pagauti ežere. 7ūwšw

giįuwK4r^ė

iHta^mhiu,

tusi

IBS. Kwn Suarinktajiį '“S
MUM
-*K- - I-

*‘Až tariu jums pratarti apk

. So. Btarton’o žv. lJetro He-I

PMriirf"

® datto

Mum rengKtami. Vyfi.1 ir.UMp* J*W» «*M* ***•
1 kuopa. Kvltoiė|gHta*^W»bš).Jimiiiai?jafc lxt pidMak#«
Tlkktų galima gauti pa» .minėtų] tatai* Hknomis paaiškėjo, kad
kmųh tarta 1t ”mridhihto/ |tO buvę phmtaiis totorių
NtatMtaktae HtftL
llrltoM parašyti
U» H
........ ’ , Įjb ppis phtavo
ItTMt ttrtthžNKIMAI! I ^Hslrivls” jau. palėkto M <tor114 M
P*
*vo redaktorių Ir !taai
Tivu
—iiB avarinis
dviem
'dariu*
KitoHtaMtaa u
Jh» Ju Eitas niktoMi pasIHhitl darbų kur fe-

■’....... .......

i

LDK ta kp. mtaerinto suririato
mšs |tyks rugy, 2, tuoj i*) įtakfttinh tidNA pobetoytMj
taįnlj. Kvitaiams narius ateiti, tat
yra keista avarijų muoanymp
Taipgi atalvtaktol k tavo draugas

mokykloj

Čia it norimi! pudlloti keliUMĮ
ištraukas iš tų laiškų.
I
“Alėtų pradžioje aš nemaniau Į

eiti į mokykla, bet kaž kas
tiko ir aš atėjau. Dabai* mani

*letoma«kito,todt
u topda
mrtlkci atlankyti
f.m«1...
l,el. ?vf* ~k^

B. VH- V*

C

(7 M]

NAUJA MHIMy

.

PABO

I

OAJATŲ KRAUTUVĖ

*£

frbritovtmi k iškralpy-

,

*

vai vakaro atėję paa V. MaŠtatoL
il’Mvttfait*,*) Wirf«!lK4ta.

ŠAUT CLAflt, TA.
LDS. 107 kp. mCntainis suairinLD8.111 kuopoasuririnkimas jkinw įvyto ntgp. 2, tuoj po suHrm< ryrih 0 vmL rugplttėh
‘ .?
..
vyks
sekmadieni, rugpinčio 16 š
.tu, kiek galėdama..
’;u"1 hcW*w* k,,llw bKtwoj<( <L J. M. Vyskupas sakys pamoto* L ^tator gal Ir pp, į
moa, šv. Kazimiera parapijta salėj.
m., tuoj po sumos, Iv. Karimlaro
nebuvau,
liet
myliu
šių
kalbą,
.
lų.
Vo
pamaldų
J.
M.
Vyskupas
u°*
metan
Ir
Žmclžtato
toh
Kviečiami
via
nariai
dalyvauti
ir
K»
AMT.
*Zw I
nes jį man labai patinka. Aš1 .atida rysjnbilejfhl Feitoįac Įjos sT 14Hentoht.
i_^^.l,.ižrimokėti mėntaines mokestis ir parapijos salėje. KvieMami tvfed
S
•
nariai ateiti. Taipgi atalveelrita
mi. Vh to gal važium athmkyttj
mokysiuos, kiek galėsiu.
nariųataivtatFpriralyiL
j
*1 ...Dabar aš klausiu Taniatos.l
freliksM hitai." Jh Bmlhcneijoa kardlndlo D^Con-Į
Valdyba savo draugus prirašyti pris Mos
kilnios organizacijos.
nstf. Wiwižs3o. ay»Lįtft>fehd
Mnatimti ’
ar mes turėsime išvažiavimą į|
Valdyba
birt p<vdkidų inmltMiuitlinii*, Tre-I t-.hiplyoi ehbrp . gom dalyve
bartom pa
Blue Hilį kaip kitai. mat.U
«LIetwU Judba yra gal rotya.k.1 valiuodavo. Dauguu >>H H Huulyje. Labai ounktt man čtoje v«aln<luje J, E. Vyskupą* tu- įFrancis CrtotovičiUtė praeitų to*
LDS. 40 kuopos suairirtkinjM |DBfBOlT, MICTL
turiu ko uayt, L>k .«eifa4|
ti
|Mlikį
nm. rėš bažnyčioje vaikams konfereiiJ vaitę susituokė su Pranu Grato* vyto rugp. 2 d, twj po sumos,
LDS,
72 kp. suHirinkhmm įvyki
eij%
ir
pamaldas.
Vakare
8
vali
viriu.
Abu
jaunavedžiai
sOttth*
Ir. Mykolo parapijos avetainCj.
kad galėtum ateiti i mokyki,
prwlld‘grt(d „Sy,!. Agesųnu^
sekmadienį,
rugplhčio 16, tuoj po
Suinmenmet
viešbuty
Kunigų
Vie-|b*?8toinečial
Laimės
ir
gražaus
Malonėkit riti nariai atsilankyti
mo yt mm
j*attt» 4 B,E,W k»‘.P*ln,li;i"u’1(11(1 M<tpentinų, Iv, Jurgio parapijos mo
nyliės pontoną provincija rengiu Į gy venimo!
ir mėnesinės mokestis užsimokėti.
una ąacma. i
aš esu iškilmingą J. E. Vyskupo pa geri) i-Į
kykloje. Visi knopoe nariai yra
. ....................................... ,
M. longaila
kviečiami ataliattkytl į lį nuslrin
* * 4
i tik vieinį knygų lietuvių Malto* nitii vaakrienę.
Į LAItKJlt AftlttlhlTRAČiJOJ
kimų.
“Aš myliu savo mokykla ir! je skaitą ir noriu vienų joje ap<
Mm*!, diftlb J. E. Vyokn. Tm()w Vattwi H Lk.tuvos
M0MT1LL0,MA88.
savo mokytojų, ^ž mėgstu ra-Į ^^4 atsitikimu parašyti. Toje
Valdyta
duos konftrencijiĮ bažnyčioje; Į JoKvpli Cunys, Esu. iš Boston
LDS. -2 kp. eusirinkimaa įvyto
lytilrskaimi
į /knygoje taip raioinu:
mišių metu, kurios prasidės 8 vai Į
ragpiilčio 4, ar. rioko svetainėje.
M. YtikrtiiirilitlL”|
H Vakar inan einant per kaii Ant. Kairiui iš Lietuvos
ATHOL,MABS.
Vatore įvyks Fėdemėijmf natulnij
Viri nariai prašomi ateiti į Šį austl
John
J.
Roman
iš
New
York
• i *
Į m<, vaikas peKertė biuių nainį. progrtttnas.
Į
LDS.
4 kp. mėnesinis aurirįnkL
rinkimu ir užrimokėti ienai už
mis įvyks rngpiGčip 16> tUo) po
«'Man mokykla Ubai JiMtin’r°H bitfe #
ifolHt10 jr
Trečių dienų mišios bus taip pat Į ' Mr. Urbonai # Detroit.
traukta* niėncrinca duokle*.
ka. 6et aS manau, kad ai KeS»crfett
mišparų, Iv. Prtnėiltota patapk
8 vai. ir J. & Vyskupo konterea- Į
Valdyba
oimokiau aavo paMbkoa. SteBĮtvi> “‘J"?
fl l’cl,to « bl,fs rija. Vakare T :30 įvyks vtas pa- Į
jo«Mlėj. Kviečiami viri nariai atrilahkyii Ir tišrimokėti irintata
sius kita karta ireriau ižisiinokv. I P^žjo k<sti. Bebvgdnmaš pat-- rabijbs prie klctonijos J. E. Vys-Į
i
Uit, kart, geriau Kaimokj.
hutntuk« Virtę, Inir bumokestis. Taipgi airiveaiuie toro
kupd patikimas, įvedMs balny-Į PAiiŪKO Stepono ApžcK-io. dio
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyki drgugua ir draugui prirašyti prie
K. Jakštia”!
Užkabinti drallližiai. GtiftOii- čioii, pamokslas ir pamaldos.
| išvyko į Anierikų keturi metai
(rečMdienį, rugpjūčio 5 d., 7 vai, šios kilnios orglnišarijoa.
,
į toto tėrlįs išnarinu Savo smakrų ’ Susirinkimas užgyrė, kas yra I
prieš didįjį karų, tol jo gyvenimo Vakare, bažnytinėje svetainėje,
Kviečia v«Wto
] ir sudaužė laikrodį, kurs kai- darbinu ir pasiryžo dirbti seiitiuil vieta nėra Žinoma. Jis paeina iš bariai kviečiami gausiai ateiti ir
į ngvo dvidešimt rublių. Karvės ir primtuvėms.
i Darbėtą valsčiaus, Hudionų kaĮ- atsivesti savo draugus (ęs) prira
FR0VID1MCl> B. L
atėjo ir suėdė visus drabužius.”
Tonįa Shiirieitė išrinkta tvar- Į
Laukžemio parapijos. Jis pats išyti
Valdyba
LDS. U kp; mėnesinis sudribki
Man ta knyga patiko, nes ji kyti vakarienes;tikielihų o panelės j arba kas apie jį Žino ptanežkite
Tiftis įvyto sekmadieni, rugp. 16,
juokinga.
_
Kilmoiiiūtė ir JantiŠtovičlūtė po-1 ^Darbinihko” administracijai 3661
wfiiaa>rsi MAML’
tuoj po stirnos, bažnytinėj sVetaL
Lietuviai dabar eini aukščiau
Vada viaoHii įHRK Dora viv_>
• F
"**
U* r
I- nšj. Svarini, kid vii Mtata tašl
V1 kitų tautų.' fT* j, **^11*:;!*** arimo iri ,t . n
r) in
,
■t^wĮvyk> rugpiUėio Dt 6 val-vakarc rihkitaė dalyvautų ir tabimokHų
afefrk
Jflfctta todtataa”
1 «<OTMirtinrtrinriirAViię towtfe«js mtatajo, 41^* duoklta. Parodykiinh gmftį pavys.*17 lt fe (ktattįma fettahray)
|f4tŽaCTYtag
ĮidentaStVisiDariaibfitmaiataiTai hrii iaistoitiai mūsų gavimu ir ti rttpinast Federacija
dj kittata.
vavu jvMsoa, maa.
cęiitras,
ojie
rietih^Seimd
rciigl-lj^^Ų
iunkinilis
,
Įkita, nssturhns apovarstytl keto
Į
jaunuolių,
lankančių
Pastirus
• T»l*fott»4i Skrt IforiM rir
Į juodab viritehaia f......e.....gi.75Įtg rrarbių klanaimų. Be to, gsra
IniUkyklų 3-Člų akylių (pties- mb kumfeųa.
. u

labai
eis patinku.
Aš mėgstu
gramat*,
“fcloriM irataitm.

4

’ Rngpifivio h. Metomdiriiį, tuoj ;furnit«i*) 5 kambariams, Bar*
po pumai, pa ršpijta švetalnta kaMduosiu vtairn kariu drbi dalhnta
Mariutas įvyks LDS. 30 kp. sM
■ 7 y
Prietarite pahlavimo, fcreit lį«
rinkimas. Malonėkite atcitlviol
■
KvWia Y«Hyk*
Žuwju Lkturan. Rakandus galits
; ■
-a- -.1'CIT?
>
s''1
<
*
matyti uuo 4 vai po pietų ligi T
RAKTfdMD, iriHh

LDS. 6 kp. susirinkimai įvyto
TiigpiGeic 0, tuoj ]wj
LDS. 10b kuopta Mririnkfaita p tlmj svetainėj, 41 Capital Avtato.
« ««>
tik tto
fttllita Fvdrineikia ktogriib ta!*Įįj*J***
J?, rtfl
vyki ruirp. 2, Anšm Vartų pa« MalbnŠkife vis nariai ateiti, tta y*
įūatl p* pr llemtM* Ir mėtotais. rapijta saUj, rtnojaut po tomo* ra svarbių reikalų Al kuopta nau
o^nuū apie ii laito, buvau
pagavę* tik apie 2G žuvų iš eže*
Viri nariai prašomi pribūti, net dus.
to* p* Myttabtas phriP lentų Vlr-P™* F 1Į?.
.k. turime svarbių reikalų.
Taipgi malonėkite uirimokšti kū
1:0 lt apie JO iš jftrij.
nų
yra lilrilito minesinla duoto
KriečU
Valdyta
Jonas A. Stanikaftii’ m«*| puMal tomym
j.
K
Vyskupu
pritoftittas.
,
.
lr
J?.*
jiL
L
im
.
* *
*

<Uu-

-

p^T.«Mianpa agi)- ?

NAIKUA, M. M,

l«0 WMt nOJUJVAT
mAm.

»o. uoiToir,

1

šioje krautuvėje ėdime gauti vi•okių amelidnkamu Itataly, ptjuuterlavlmo mediiefoa vrinfo, aliaq vinių Ir vfodkfo vanota šie*
m>ms poplerM huo >5c. iki Sde. ta
rolj. gtlkty .v}uoklo*di<lumo. Atrik
kilę persitikrinti.

J,

M BILLI8,
Manadierii

MANO MSiailMAK I
Parinrita FtJrtito

e

tate 1—prrtktlėkHs toDitata ’ i ’
2 —KiftaenMS rtltaas ;
iiltaiignUl IMldmiito l
*
y. toidHiirthirt j^nd. $—
VatomI sutniMomt mafto
f bitoįratorijoj pigai JIjmml
’tat talytų b<< Mtatop
mų. thmgiK netari AO'iyto
girtu arto imti (InuglrtU vairių be t
imta i»MŽh Holo.

Dtm327£S“£|
SrSPffS:
ttlatrt th—11 Hbtfcl . •
*!F

JUOZAS L GAKUS
. a# pįMW tafai

BSp.| juodaA ririfeųgiB**"į. .81251 n toga UŽrimoklti duoklei,
Į MAfA8 NAUJAS AUk«OALTOnWB,l

_____

4 Visi vaikai pasisako puĮ tenkinti lietuvių kalba. Tuo
Į tiurką džiuligtis. Bet čia rašo
II beveik patys jaunieji, o vyjltesino amžiausmokiniai mo
ĮI ky klos beveik nelanko.

£

LDS. 70 kp. suririnkiniaa įvytai
1Aį/aiU1.
d iw«i* msstita Ytastato...0.50c.
varny™
llugpificio 12 (L H vai. vakare
.
ItVYKO ATOSTOGŲ
Į MAUDU RINKINMJS,
I
-dJtf
rt
Lietuviu Salėj įvyks LDŠ. 51 kp.
Dr. Pašakarnis su s^vo šeimai baltais virigHsb.*............81161
MULADNIiPHIA, PA.
mėnesinis starinkhnM. Gerbiami
išvykų j Nuitings Lake porai sa-|jįjHjE
'
I
luwrin^mas 1*7^ nariai pralotai susirinkt! Valdyba
v.iėiu poilsi. Jo.
........ .imte***1 SSffi1

Ltettvh Dautartas

I“

.

Valdyba

duoklės.
.l-

ta?'III uiwiu;iiwr iHRT.iąĮi ii.H>Mtesi.>i.iii.*. *»ui mji . i, iiiiirt^

a

snn* u bsouklyv, ». y.

Tai. to. Boatan 3M0

nontAcUM BusnurtKiius f

visu iMM

LDS. 103 kp. m&Uėsinia susirinki
mas įvyks sekmadienį,, mg]). Hf
tdojans po suirtos, iv. Andriejaus
par. svetainėj, 1123 Leiaon 8t
Kviečiamą narius lt itales ateiti ir
kurių tilvllktos duoklė* ufelntokė0. Taipgi atsiveskite norir po via
ną nailją Harį prie kuopos prira
šyti'
Valdybe

Šį antradienį, liepos 28 <L, 7:30 Į
j Į LDS. 8 knepoa mėnesinis auririn.flVV UlntaLVHfl
Liepos 25 d. j Boston ’ą atvyko vai .vakare bažnytinėje svetainė-1
i Įkimas įvyks sekmadienį, rugp. ll,
iš Brooklyn, N. Y. kitu. Pius Leke- j ie įvyksta Katalikų Federacijos irt
Dabar, kaip tik laikas pirk
tuoj po sumos, Lietuvių baŽnytlŠta, ktirs dabar turi atostogų,
Kjonxresu> rengti komisijos susi- i ti dovanas mokyklas baigu įnėj svetainėj. Visi nariai malonėkun.“ P. Lekc’Sta buvo apsilankęs rinkimas.
•
I siems atudėiitata(ėltis) milo I kitę atsilankyti ir užsimokėti UŽDoiousn* eiiOTKnra I “Darbininko” redakcijoje ir ądkrautuvėje, kur galite gauti Įvilktus mokeėčnrt.
Valdyba
1
• •
/
j
itainistracljoje.
m*
pasirinkimui visokių atttoinių
tlaoHta Urlbtata itiito, valas Ir į
MMAiS Ton tlMullSž
* •1 wHr V w
owttr.
ir pmtutouoliį laikrodėlių ir
______ _ _—
MBk
|WW »V *
PMtalM* HtaHa taiki ritaky
Tūlų
laikų atgal “Keleivis” la
kitoEj d*ik«. ftiMUr ton- || y®
ivyfe
LDS. 36 kp. fasirittklmai įvyki
CH0B0 IŠVAMAVIMAS
eta Puhta i rtataoi te Uvatom.
bai džiaugėsi, kad ”§v. Juozapo
taninių plunksnų. *
|jsekmiidlenį, rugpiilčzo P. tuoj po sekmadieni, nigpittčio 16 <K I. ta.
K* aitam reikia taMtt
ta II Praėjusį sekmadienį liepos 2G
tik ta uita Darbta vatrittiMa- |d., Iv. Petro per«pijo« choras su organas”
“Darbininkas” jau
Ateikite nusipirkti arba pa- ! LllnįbM> Ateikite vhl Geri proga Berita, tod į ii tartiriiiktaų kietai
aus, nes taki tikras taitau tarto.
I savo vadu p. Karbausku priešaky
tartijl
šižinrttl '
11 Jštbfaiinkatta prisirašyti prie vie- visi nariai n? bent po
tattit VMtJttt • | turėjo išvažiavimą, kurs buvo vi
narį atsit^tij prirašyti prie sbj
—
I plntM darbininkų organizacijos
1854 D0BCHE8TBB AVŠ.
ltais atžvilgiais gerai nusisttoęs.
8ta W. Brt»dway, 8o. Btatoti j I
* Valdyk brangio® oftoniasfeiM
Tai. Oriuabta SMp
(“Darbininko” haiae)
II
Feliksas Benki% .semta pento-l
»Wr
rltts, MUgrižfJ į savo biznį. Jk fttt- Į
ant trdta W
Į
N1WAM, M. J.
-Al
j.
,
11 ĮmNiUlNfiMiStataitaitaHių
1. .......... ...............................................Į LDS. 14 kp. susirinkimas įvyto
i i<i
i n
LDS. 70 kp. siisirinkita*# įvyto
j |»HIH<inMIHIIIIIIHllH,MIW.>iHHIIIIHIHI>IIWHIHlilW<HWI ||
dalo ii taiso namus; griižiai pope r
*hL
lWtaity
Mirt
*
į
penktadienį,
rugpinčio
14
(KUr?)
rukitlilvio
1G d., tuoj po dvyliktai
ste
ĮVAUIŲ DBABŪ1IŲ
riuoja .kambarius; semia šilingus I
||7:30 vai. vakare, Visi nariai kvie- Kviečiame gausiai sueiti' nes turi
m
KBATOTVB
atnaujina ir padaro kaip naujus. Į
mo toW svsrblųiUmanymų. AL
Durtai jMtdnro gerai ir pigiai. Dar-Į
Valdyba įveskite ir savo draugus(ee) pri
bą painia visUb—Doeione ir apy- Į
rašyti
Valdytai
AM W^BB0ADWAT
linkėję.
IMkale kreipkitės; dtatt-Į
Lietuvė
M
MM
I
BBiairtbJr,
MiM
(tarpe V ir Dorebeeter 8ta)
Valandos: A—6 ir f^-8
erai l?rade Bareatų 816 M tų *0.1
KdaMMk M
1
LD& tt kp. stiidrinkimM įvyto
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181W. BttaMHy, fe. feataL
Ofiso vriantoe nuo • Iki 12, ana
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tomtota mfo U-12 m
SUtotoria nuo 9 iki o vai vakaro.'
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tabS.
kp. mėnesiniai atariu
J rak.,LineolnSvetainėj,26Llftėohi Irimai įvyksta kickvknų mšntrik
1 8L Ateikite visi.
Valdyba w?kmadkny, po 15 <1, Ir; Petro kr
IWo bažnytinėje svetainėje.
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Graši vieta jirle ežero, tinka ptto
nikams, Draugijoms Ir orgriilaa*
Vijoms dtuidamė veltui. Yra gera
svetainė šokiams. Jeigu kas nu*
betų gauti ir svetainę, tai nuoma
už svetainę 4W.<I>. Kreipkitės im«
I
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n BUDIS L VENGUS

| senovės ehronikoe, pastatęs tols!*
nuodinga* °ri»s kad net kitas FoM kur* toks ■Hnkėjimas < Žmogui
piežiųdkiata įpėdinis išleidęs raš
jiuritahdbit yra kilęs, nelengva
pasakyti Ae vienas nuatemlm, tą, kurteme raginta HiMičiaudčjuj^gird^ kad. šitas paprotys yra slam tavo artimui šaukti Bievo paJg|t klM|i
Morį# galboa.
fesą, nuo to laiko Ir prigi-fc
ĮW

J gVUKAU!”

Liepos 12 d, J. E, Vyskupas Pet
rą*
» »Būrys teikėsi aplankyti Brook.

lyno lietuvių Hv. lam Aptaško
mo parapiją ir U proga pasakė dū
^mokslu, kuriu man teko girdėti
. . “
lt***
į J. Jr
• H”’' ||dį|.|WM "♦
tik vienų - U
11 vai. Mf, Mišių w
W
<Uwu
^.4^ jl|he
<tanM
ir saiyį-iięg^
ur. įėjimai nusįčiaudėįuatem.
Y .fulet'AivIu.HMAa jau prieš
'na.t^Sr 150
11tfl
Tašiau iš tikrųjų šitas paprotys
,
ė' tAjMJgiK Lichtenhergas
Tm buvo
randamas dar anksčiau,
M bet moksliška lekcija. Ir tai pavojinga nrgantemo
- ■Antrame prieš Kr. ghm amžiu
operacija,
iš
iw apie akademiškus dalykus ar kurios gali kilti ne viena nelaimė... je romėnų rašytojas Apulijus patrilogijos teorijas, liet apie pa Ir šilai yra prhžttstte drliai ko rršė apie čiaudėjimą gana juokin
prast m žmogaus kasdieninio gygą apysakaą. Senovės graikai ir
čiaudint linkima sveikatos.
■vmiino reikalus. J» kiekvienas žoYra FpčjiMų, kad sveikatos lin romėnai šitam BnkėjMi prkluot <lh savo violoj, sakiniai pilni, aiš
kėjimas Čiamlint kilęs maždaug davę savotiškos reikšmės. Pluinrkūs ir įdomiai sujungti, mintis, lo (jotaisiais mt, po Kr, Mat, vaL rims sako: ‘Kas medicinoj yra
gika — tiesiog traukte trankia dant Rvmo Bažnyčią popiežiuiįžmogaim puds», tas gidai yra čteu
^i«no><W<M; K 4TIKHŪ ir barH, kurte 5J9 m. užėmė dėjimas. Istorikas gi PUnTjiiK tvir
misi tad ta,
ir »«««>• Į wirfį,ta
bnvo
yp,. tina, kad ciesorius Tiberijus nteIrauldŲ tnip^ytanim vclauiiĮ inin-Į|Įn,(l8 blar8St kurio ženklu buvę, cuomet nopamimlnvę* palinkėti
lį Bet tas čia tau kr*®!, kad PMnurtŲiaa ntiaičiaudejiinas ir nuai- čiaudinčiam, nors pastarasis būtų
visus toks pat tatemptaas, wp«-jpj^ aovuIiu|, fa*,
prasta ntyda. Ir kaip gi nr
ju 1n-s (]rtry<1avo ant burnoa kryžiaus
einasi apie kiekvieno ąmogima fcnW( rengiantis gi Sandai, iš
kasdieninį gyvenini,, kuri
Į visi, pusny jaukta : "(lelMk jį,
tojus tBippiiikiai
Wl<10- vHpttfe!"
„wpikaton!..
tniiii aiškina ir taip gražiai, prnk-| ropie,inB Pda^Jns n
tatai nustato jo komplikuot, e.- l

VALANDOM:
Mw» 0—11 Ii ryt®. S-M rak,

4M aiAim sntnT
(ktaMMM Untee Ava,)
BBOOKLYB, M, 1.
N**?TtaO£3UD9Jg 1------- ■ - -—
įr
. _
TrTf
drauge ąu jate ptaukis ir laįvnį |.os gyvtm dftiklinmm įr<>dymui,
fabrikai, kurie čia pat jūrėse už tačiau jos stiklinėj pastipo. Teis
muštus langinius sudorojo. Ku- me bus denionsUnmjmaos tik jų
jmudnjtaoji technĮkM yra tiek mumijos.------------------------------------ aukštai pakūmii, ka<l nedingsta be
vertės net mažiausias banginio g»'
VIS DAUGIAU ŽMONIŲ
balčlte. Bangimų medžioklė duo
Laike paskutinių 20-tien metų
da kasmet po kelis šhntus milijo
pasaulio gyventojų prieauglis pa*
nų dolerių gryno pelno,
didėjo 400 milijonų Žmonių (buvo
Išių mėtų banginių medžioklė, 2,000,0000,000).
’t
tęėuta beveik devynis mėnesius,
. 950,000,000
jau pasibaigė. Banginių raedžiok-'Arija turi
j lės sindikato pirmininku yra Ras-I Europa
550,000,000
■ įmusenas, kurio būstas medžioja-. Amerika ....
... 230,000,OM

Tmojo seaono metu yra Sanderfiordas, netoli šiaurės ašigalio. Nese
niai įvykusiam pasikalbėjime su
spaudos atstovais Rasmusenas pa
Aklas tarą vetarsAM Maginai^ d. WHte ta savo geriatau drau- reiškė, kad per šį pasibaigusį me
<u vokišku fantai, kurs vadžioja po gatvas savo Šeimininką—aklą džiojimo sezonų buvo nužudyta
veteraną.
daugiau kaip 40,000 banginių!
Skaičius yra tiksliai žinomas, nes
mišios visiems gręsiančio# ligos
Jei eidama* mišku keleivis nu kiekvienas pagautas banginis yra

Ir menkiausias vergas. To.patdte
geidęs ir sau, Kiekvienos išgirdęs
jį čiaudint, turėdavęs šaukti: “j
sveikatą!“ kad tuo jte būtų išgel
bėtas nuo vjsų pavojų; kurie jį bet
Ženklas? Vadinama baltojo rabi
kur galėję užklupti.
Romėnai ypač reikšmingu skai “Ankarono” vardu ši Ilgą kaip
tė nusičiaudčjimą tuomet, kuomet smaugianti baidyklė apgaubusi vi
žodžius “J sveikatą/* betariant są pasaulį nuo'pat jo sutvėrimo.
buvo pasakomas ir nusiciamlusio- Dėl to čiaudinčiam ir linkėta “at
jo vardas. Yra užrašyta, kad, sigavimo ir stiprių vaistų,” kitaip
kuomet ciesorių. Tiberijus, lydi ši tykojanti baisenybė galėjusi su
mas savo garbingu palydovų, va sirasti į Žmogaus kūną per nosies
žiavęs Rymo gatvėmis ir netyčia landas sau kelią.

Afrika
Australija

. - t^CJ^OtMJtOOOO^
. J 7,000/K)0

Modernieji Šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organismo
fcimbolizavimas lininiais judesiafa
-Prof. St Šalkauskis.

*

v

wr
:sičiaudėjo du kartu buvo tikėta^ registruojamas, Kadangi banginiai
Jabai
lėtai
veistesi,
tai
manoma,
kad jo neužpuls joks plėšikas, la
Prof. Dr. t. Mykotelflo-PtttlDo rtašgn*.
**■ cm matai savo klaidas, apsi-1
’
bai tačiau įtartina buvo, iiuričiau- kad taip medžiojant be pasigailė temas Ilteratnroa, Mtaslo, vi*tiowetas*
Iridlmuš, blogų palinkimų priežąs-1
jimo ir toliau banginiai gali netru Ir atatamtaojo gyvenimo IHntamotM
dėjus tik vieną kartą.
tis, sielos ir kūno nuostolius, ir, Į
Mtatertate tamsias yra dhlŠtemilM,
Romėnai taip pat Žiūrėjo į nusi- kus išnykti. Todėl sindikatas yra rltaMtaMsA' btemiaualM Ir ktekvtaam
čte vėl kalbėtojo lydimas į gražią-1
_________
čiaudėjimą kaip į perspėjimo nutaręs visai sustabdyti banginių anteltevInėMam taojrat tlntamtetates
ją žmogaus gyvenimo pusę, vated. Kla&Iaua ClinUrn
lietuvių tamsias. Todėl vist psstaMteb
ženklą ir dėl to gero linkėjimais medžioklę bent dviem metam, tuo te nteteakytl KUdlnl.M
dingais nurodymais kaip pergalėti I ė*rSį, Maapeth, L. I. gv. Vardo drfoa
*Simnlo” kaina Lietuvoje: mat, 861
stengėsi dalykuą pakreipti į gerą. būdu duodant galimumo bangi
oilitnyhes, įgyji valios tvirtuma.
Apf,Ut‘mo ■*”»»"• -1*“1ptam, 90 lt: Amerikoje awrtaw gUP
niams
atsigauti.
Bet
tai
bus
vis
Siamo /valstybėje dar ir šian
mmmočittl faM
išsiauklėti gerų būdą ir įgyvendin* I Ruoėjto'13 d. Karalienė* Angelų
Ądr.: *91<llays,* Kmmū, Laistai A
i:
x^n I n»»0ta Rofanėlana Draugija tūta ėa? nusičiaudėjęs, visa buvusi gatvėje
Aprašomas paprotys aiškinta ne dien, kam nors nusičiaudėjus visi tiek menkas banginiams palengvi
ti gerus papročius, vedančius žmo-|vo pikniką Fon»t Parke;
minia surikusi “Į sveikatą, Tiberi vien sveikatos atžvilgiu. Daugybė risi aplinkiniai šaukia J*Ę*d Auk nimas Ir jų dienos žemėj yra su
gųtolmlybėn.
t
—
jau!"
•
burtų ir prietarų apgaubė čiaudu ščiausiasis Teisėjas tavo gyvenimo skaitytos, lygiai kaip dingo ma
Jte nesmerkia nupuolusį, silpną
Graikai čiaudėjimą taip pat lai lį senovės žmones.
knygose įskaitytų tik gerą P * Jie mutai, dinozaurai ir kiti milžinai.
Kiek siekia žinios, tų burtų jau tiki, kad dangaus Teisėjas sklaido
** 55
merga,, kė šventu apsireiškimu. Pas juos
it nuoširdžiai nori jam padtti alsi- pjy manojo choro koncertis.
40 mašinėle rflMytų ptt«lak8Wų juokų
TBYS BLAKM-4000
buvo net paprotys, — visi, kurie apsčiai buvę 400 m, prieš Kpstų. žmonijos gyvenimo knygą ir tasai,
|K viso tetapo i|i vienį doleri Otelus:
kelti, išsiblaivinti ir sustiprėti |
------- --—
Pagytoji* Arėjas Vitkauskas. Kaunan,
buvo netoliese, puldavo ant kelių
a mm
Kai Ksenofontas po Vieno nepa kurio gyvenimas skaitomas, turį*
Lltlmnln.
dvasioje-. Jis žino, kad vien pa- Lyk)rtft mgpifl^o ig, į» jr op <t vyčių
prieš nusičiaudėjusį. Aristotelis sisekusio mūšio dešimčiai tūkstan nuriČiaudčtl..
barimas žmogui nepadės, kad žmo-1 kambariuose, No. mti ir Havemejrer
“Atvažiavęs į viešbutį, aš ra
stebėjosi iŠ šito nepaprasto papro čių samdytoa^graikų kariuomenės
Tat iš tikrųjų visose tautose bu
gui reikia nurodyti būdus ir prie-ĮSu’ brooMyn, N# Ydau-p; JL bebudintį, jo rankose
čio, sakydamos: “Dėlko mes tik sakė drąri0«gšią kalbą, staiga vie- vo ir yra paprotys linkėti nuaimones, kuriomis galėtų išvengti Į
-___
buvo rtikllnė su trimte blalčmitf,
% SVAMBU
aa« iŠ kajfataą Uitai nntaiau- taMtitafate “Į aveikaiąP’ “Te
kurios, pagitf ją pareiškimą, pi&iaplinkybių vedančiųį Hagą te it- MflHĮĮ
įMKit rriikbnu, o nė koaėjta* ar faypi-, <
dėję*. Ir
ptafadtyta ženklu, padeda JupiterisP* “Teeina į ge-'
BWfatytl prisirišimo prie negerų Į ‘ a miftlllBfi® t IFTII
t imą.’’ Vėlesnieji dalyko aiškinto- 'kad kalbanti* yra tikrasis kariuo rąP* “Apsaugok jį Dieve!” — gėrusios jo kraujo,”—-taip prasi
deda nevisai paprastas policijos
, papročių; Tokie nurodymai, prak-b
jai sako, dėl to graikai priskaity- ]menės vadas jr gribėtojaą. Po šio ir panašiais linkėjimais žmogus
tUki pamokinimai laimi veikia į
iii lifft
protokolas, surašytas nesenai vie
« .Maldos atidarant ir užda
davę čiaudėjimų prie sielos apsi visus apėmęs pasiryžimas padarė stengiu saverartimui nulemti lai
name Paryžiaus viešbutyje, reika
žmogaus protą ir veda prie teigia-1
rant mėnesinius tretininkų
reiškimų, ka& jų nuomone, kvėpa tai, kad Šis būrys graikų likęs tuo mę, nukreipti nuo jo nedalią. “B***
, mų išvadų. Tai praktiškos psycho- ’
laujant
vienam
to
viešbučio
naksusirinkimus
atspausdintos
vimo landa Avusi Sielos buveine, garsiuoju istorijos “10000” būriu.
logijos aplikacija, kuri yra nauj šiuomi pranešamo, kad Jurgis
votfajui — amerikiečiui.
atskirai.
Viena
knygelė tfk
— o gt nei šifrpštimas, nei juokas
Iš Čia yra.turbūt kilus nuomo
BANGINIAI BAIGIA
dinga ir labai reikalinga žmonių
Pemdamasis
tuo
protokolu,
“
nu’* |Tumasonte yra įgaliotas rinkti nesupurtydarlę taip Šios buveines, nė, kad Čiandintis tiesą pagalvo5c. Reikalaukite,
gyvenimą pataisyti.
kentėjuos” iškėlė teisine bylą ir
<*DABHNIMKAS“
/‘Darbininkui" prenumeratas ir kaip tvirtas, Energingas nusičiau- i°..
.
Didžiausi gyviai Žemėj yra ban už jam padarį’ttts “moralinius ir
.To Etaeelenoijon talbon
*
M6 B’way, 8o, Btaton, Mim*
...—»
Jis . patarnauja SU dėjimas.
Homeras taip pat Žinojęs nepa giniai* kurie laikosi dabai4 išimti
atpasakoti cin nesiimu, nes nesi-|
materialinius“ nuostolius reika SSSSS3E&ūBMaSĖĖtesSteBSSSSSĮaS38aBSSb
[Notary* Public užliūdymu ir pa
Žinoma buvo ir čia kitaip ma prastą čiaudulio jėgą. Nes štai, nai tikt Baltose ašigalių jūrose.
jaučiu galėsiąs gerai tai atlikti.
gelbsti siųst - pinigus Lietuvon. nančių. Filosofas Kleantas (stoi kad* vargšė Jenelopė. garsiai pro ; langinių skaičius kasmet eina ma- lauja iš viešbučio Šeimininko 3000
Tcnkinuos tik nuoširdžiu patari
frankų (120 dolerių).
Profeafcnalnl, b!xn1crl*l. pramonin
Kreipkitės pas:
kas) skelbė, tyd Čiaudėjimas yra testavo prieš nepadorių jąunikai- :yn, nes juos labai smarkiai me
kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tik
mu visiems, kur tik J. E. VyskuNors
polįįninkas,
surašęs
tą
JUBGĮ TUMASONĮ
ne dieviškas reiškinys, o tik ilsile- čių sauvalę, imričjsudčjo Telcma- džioja. šiaurės ašigalio vandeny
rai verti skaitytoją paratno*.
fms Būrys lankysis, nepraiėist
protokolą,, ir ^tėngfa išlaikyti bisVI$l ąaralnMiė* “DttrhJniHke.” ■
554 Grand St. arba 136«191 St pinimo ženklas.
ehas ir taip garsiai, kad ne? nuai se banginiai jau beveik visiškai iš
progos neišklausius Jo pamokslų,
i Brooldyn, N. Y.
dėjo
visoj
salėj.
Tada
Penelopė
Tačiau graikų’liaudies sąmonė
nyko ir paliko tik sunkiai, arba vi
ii»wiwiwwiim
kurte yra labai naudingi visiems
T»W»M: STAGG 2-4)106
je buvo stipriai prigijusi dieviško surikusi džiaugsmingai : “Ne vie sai nepasiekiamuose pačio tagatio
žmonėm^ ir pasinaudotini vadams.
nas
iš
šitų
bepročių
neišvengs
mir*
srityse. ^Banginių medžioklės cen
ji čiaudėjimo kilmė Matyt šitų
mintį palaikė, graikų mėgiamas ties bausmės, nes girdėjote, kaip tras persikėlė į pietų ašigali, Mm
Prometėjaus padavimas. Pirmasis garsiai nusičiaudėjo mano ^sū dar yra gana^daug banginių. Ban
Plkitlkaaia, bstlasM, 'Inacarhuaa
tnmivis DANTISTAS
MismfrviMittaM ptaMataalal-'
ginių medžioklės monopolį turi sa
gyvybės ženklas, kurį suteikęs ša- nus!”
BĮ
K tek *u BrooMyn, M. T.
staiMM BabataiūMt tarta Brook*
Gali būti, kad toks tikėjimas ki vo rankose norvegai, kuriems privKįkfinytaiu žmogui Prometėjas
itaHCasfMtiML. Jas telkto štetes
kjrti aaltitestoo mmmI.
,
,
Didžiojo New Yorko Federlci- buvęs nuoširdus nuaičiaudėjimas. lo iš to, kad nuriČiaudintis, ener klauso 75 nuoš. visų banginių me
Gata Asatattea
tiepo. 1. d. Itodoje buvo pr.- jce Awkritie, groiUrfams jvyfa iššauktas sklidino saulės spindulių gingai linktelėdamas galva, lyg džiojamųjų laivų. Medžioklę žy
VALANDOS:
JOBAIKLAfaTOAlav.,
apie įvykusiu vsgyst, pil.l TOgpiiifio g-^km.dienj, Poresl
hteo • va^. ryta iki t vai. vatam.
indo, kurį pasakiškasis Prometė ir pritaria kalbančiajam savo — miai palengvino ir beveik pašalino
Puaktedtealata Ir taaattettatadi
Tm'bcinj bnt«. 180 Halė Ave.lp,,^ Grotuid No. 2, prasidės 1
pavojų
išradimas
patrankų,
ku

“
taip!**
.
jas pakišęs po nosia savo kūriniui
tik MNftSHM.
■ MwptaųN. Y.
■ •■
• •■
,
..... •• , , , - .. j'- ...... - ■--!-• Papildymui šio pranešimo tenka Į va]^
Gana keista istorija apie čiaudė riomis tie*nelaimingicji gyvuliai
Ir iš tikrųjų gi, pažvelgęs į šau
pastebėti, Kad minėtas vagilius iš-Į
jp
Brooklynp lietuviai
lę, žmogus ima Čiaudėt. Šitas reiš jimą su tiranu Hippium. 490 mt. yra žudomi MedŽiojamjeji laivai
neSė ir Lietuvos Lsfevfs Paskolos ir KrtOTftl
maloni>i kvWi,mi kinys ir bus davęs pagrindo susi Hippuis atvyko prie Maratono, išvažiuoja ištisomis eskadromis, o
inaimmmmiimo
Trt.8teff 2—3041 NotaryPabBe
bon; sumojo *50. Visai galimasI dalyvauti. Bnrf dainų ir kalbi,,
Tel Greenpolnt 9—2320
’
vesdamas
didžiulę
persų
kariuo

daryti Prometėjau* pasakojimui
daiktas, ksd tas vagilius t» bongljBua ir visokiu uiksndHų ir ggri.
O senovės Žydai buvo apgaubę menę. Persų padedamas jis turčgalfjo kam nors ii lietuviu por-lmi-.Iio. AtvaHuokit persitikrinti!
čiaudėjimų dar d idėjiniais slėpi jo nugalėti šalį, kuri jį buvo išri
duoti. Pirkėjas atliktų gerą dar- Į
Kvitelyi
■TNLIAUMKAB
niais. čiaudėjimas^ anot jų, buvęs jusi Ir štai, kada jis jau rengėm
’
bą — jei galėtų nurodyti partla- L
Atiteka Vitas Spaudos Durims
duoti įsakymą pulti, striga vienas
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IŠMOIHE JUOKTIS!
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tteniGNUMS

Al TLINKES UEIll"
VIAMS

PAVOGĖ IR BONĮ

VUAUTO SPAUSTUVE
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taa svetainėj, Po koncertų Jokiai, r
Tikictai geri tie patys ir į banyčių I
te į svetainę Tiktetų kaina 75c. Į
Koncerte dalyvaus apylinkės cho-Į
tat Pagražins savo dairiomis p.l
P. PrirattH operos artistas j, By-1

njgkiti.
j
Bigpiflčio 3 d. Įvyksta fitkilminri
ta vakarienė. Tikictus į j< iš knl-|
no reikia užtaky t pas vietos vinį Į
gonininkus. Tikietų kaina 11.50,

veltui. Tada nuliūdęs tironas, su
šukęs : 4,W tatatadraugai. M še?

Nelaikykite pinigus UŽ mažus nuošimčius ir nesaugiuose
bankuose, {dikitasavo atitekamus tauptefas į Mjudomą^nuo
Mvybą, nes Šis investmentas yra saugiausias ir neša geresnį
nuošimtį.
DabaYyra nepaprastai gerą progų jaigy 11 pigiai ttejudomą nuosavybę, NAMĄ gyvenimui, bitalui ar investmentul
Būkite gudrūs—pasinaudokite gsnmbi progomis! *

NEĮTARK, N. J. — Senai lau
kiamas Vargom Sąjungos šeimoj
koncertas jau čia pat Tadrtigpiū-į
Čte 2 d. pasižymėki t koncerto pra- Į
dŽili 5 vai. po pietšv. Trejybėspo- Ii
rėplios bažnyčioj. Po to konoer-Į

;

K jo vadų taip nežmoniškai nųsi• čiaudėjo, kad net tironui iškritęs
vienas dantis. Ilgai jo ieškota, l)et|

NELAIKYKITE PINIGUS DYKUS

BUKUSKONCERTAS
r
(

CUNTON PMUS

M. A. PETUKĄ

- JOSEPH GMBZVT

KrP. BILUS MG.

FEDEMMSAPSKC.
rainius

t*
Apžiūrėjimas parduodamų nuosavybių jums nieko nekai
nuos. Praneškite tik savo antrašą, o paskui galėsime aiunėtiiai pasikalbėti ir susitarti Jums patogiu laiku pamatyti gerų investmentų propozicijas.

J, P. M ACHULIS
REAL BSTATK
BLPBBT* LABI
W00DKAVBW, M* T
,
Tol įBofagaa B-4M8 <
įpiltai kreiptis ir “Vytauto” spaustuvės adresu. 6H Grauš
*

tarta, Brtadyu, M, Y.

j

*

gkabokims

Vienintėlė katalikų spaustuvė
ir krautuvė apylinkėje.
Pariteoda maltakstata ndtatatM,'
r NpltertM. mettelikltiiMi, krjtaaa,
tesrtate ir k. Ote gaUita sami F
vairas* turinio mvdingu knygų ir
Statą atvlročhi — m Itetaritttete
tatatete •

m?! Ir veltui mes griebrimės gink
lo jų išplėšti Tiek čia muma te
priklauso klek mano iškritęs dan
tis gali pridsngUl”
taytauuKtaiaM ptama
Gandas apte reikfaitnta ntudMatetatl* SMHota, MtatateHMM
Ir pardsatta OdNA^rirtnteka*
i čiaudėjimą greit pripildė baime
.asmertu*'
t
prietaringą persų kariuomenę ir ši
AHiws sitaSdiMite, JMtataNęate
Ai*mio kroatai* JleJ B ašoiA
galvatrūkčiais paliko Moratoną.
>v BcsoWMIrCvWB
*w>
P4h«
Iki mfaų laikų išliko net tam
Aatrsdteate vakavote fatervaja J.
tikra čiaudėjtau lentelė: nitelČiau*
rtMMoHta. Gi Mytriadteafo ir
Žitaadtato vakarate—*T. /*. Maėtedėsi sekmadienį — vadinari, bus
Ite. Mate paatarttelate vakarute «a*>
svečių, pimacftenį
būsi apdova- į Hmm atHktt Ir “Rast ltetateH rta
notas, antradieni — sirgsi, nuri- i kaina M tMrtarinhte Hadtama.
kart Mteteate itacačiaudėri trečtalieni — bitei kieno
late—/*•< katate—
»
nom pamilta^ ketvirtadienį — tu
rėti nelaimę, pcnkttdknį —- įanklna ilgesys, geštsdknį
apims
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