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Bfdwood CUį/t Cal,, tngp. Bedįfna*f rugp. 10.—
D*1
Var^«g«r“GaxetaWar- tiek pat etatą tais panaikin Panara. — Lenką valsty
Kilnia*,Lietuvostauti 7. — Tūla Constance May
pifteio 9 d. Prūsijoje į
biniu iMiskolą kontrolės ko
mwska ° praneša,, kad Len ta. Hąryšy su tifo pradžios
ninką ministerią kabinetas Gaviu iš
Angeles^ buvo vokiecią tautos tailsnvi
kijoj dcl ekonomines krizes mokyklos, kunos tiirvjp^po 4 misija prieš kelta dienas pa Pereitą
Kltanj dčl imfarf grąžinti 225tlm. miš iškąįus aukštesniame teisme
Prūsijos seimo imMdtai
* ’ visiškai mlukuojajni moky klases, bus pakeistos į trikla* skelbė šiuos davinius apie didelio karšti r nudw* Žu- ko kunigaikščio Oginskio įbylą
ieškodama
$2,000.000
klausimu,
Prūsijos vyi
lenką skolas užsieniu vataty*
tojai irnnikiiianii'ctatni mo
vol2ž«MSiiąi
pMiniani®, kurie turi dva
kaip savo dalį iš likusio syta’® priešaky* jau 7 mstaj
sft»s, o spptyntakĮases į ketur* 'berną šią metą liepos 1 d : A*
kyklose. Krokuvos vienoj
rus apie Salantus, Plungę ir Fkvd tiirM .Ji skaitetai kai yra socialdemokratą perti!
30-^851,500 dole
klases ir triklases, šiomis metikai
mdkslo apygardoj vidurinė
kitur.
po febetu Fluml duktė. | jos vadas. Hosialdemokiį
riu ir 1,720,009 svarą ster*
se mokyklose bus galutinai dienomis, kaip jau buvo pra*
Tas miškas, vykdant ŽeiW$jas Buęk išklausęs tams valdyti pagelbsti
Į?
“ suniažtnta lW4nokytojij, ir nešta, ir Vilniaus krašte bu-mF£ rt»fonną, 4mwmwavm*
t
lusą Uūdimiikn pareiškė liką partija “Ccntras.n
022,468.69 frankai, Anglijai
115 etatu bus visiškai panai vo nutarta kelis šimtus nrntas. 1’ftutininką valdžta
^jurjF,ft kad jie Mrs. Gavjn »S<x‘ialtaiitininkai (vokllfij
4.448,208.11,0 sv. .sterlin
kinta. pradžios mokyklose kytoju atleisti ir tiek pat eta
imta
reformos
įstatymą
1927
:
—
Popicfrasistai), tautininkai 4r Ira
ieškinį atmestą.
gą, Italijai—:J68;1O1^B5 Bonub tu
tais atleista 500 mokytoją ir tą panaikinti.
įiriH Olandijhi—1,8^3,466.- žilis Piua XI i
ftrta 8 d. JiL dekretu pakeitė dvarinin .Tūry patyrė, kad tai esąs munistai norėjo išvaikjl
ku namini.
teisėjo įsakymas nmisitaiM Prūsijos seiipą, kurio naul
69 floriną, Norft*gijrti—16,- priėmė Vokta Įpmnjerą
tao
turėjo
ffisnosmuvMĖ BOSTONAS KETVIRTOJE 306,800 norvegą kroną ir L- Bnurnmg ą, i
10 jury bąyo už, o du prieš, rinkimai Ims tik 1932
ilgą
intsiaklta
Atsisvei-I EDISON GYVENSlįS
Kuomet teisėjas davė įsa vasarą. FnšisfaiirkomunM
203,15,0 svarą sterlingi^ Ba
f
VETOJE
FMORIOGTVEinUUS
s
kindamaK/
P
kantį nuosprendį, teisine jft* tai norėjo šį seimą paletaHl
ilijai M5,075 daną ktsmą,
DMlOUEiy
.l
oning
’
ui
ir:
V
ijai šutei-1
lo riaušes. Minia pradėjo daršį rudenį naują $
Švedijai — 6,147,450 švediš
Be ręrfe Mass,— Beverly Naujas cenzas parodo, kad ką kroną ir32,624,376$) do kė apaštališki
aiminiiną.j
šaukti: ^Av čia Amerika $** Per Msavimą Berlyne į
f) ilgą i>asi-| tr^Z (Z flnge, ^ J.™Liri- “Ar čia teisybe7** Teisėjui komunistą susivieniji
sveikatos departmento 15 Bostonas imant priemies leriai, Šveicarijai •— 72,225 Bruenmg
darbininku sušilę dirta), kad čius yra ketvirtoje vietoje; šveie. frankai, Čekoslovaki kalta*j imą ir
upiežtaiis^ningai išsprukęs iŠ neleng- pradėjo grasinti ir gali būti gavo 9.793,000 tailsij, o p
Federalis
cenzas
prie
Bos

Hekivtoriuirt
nolu Pa- vos ligos, išhidėjas Thomas‘ Imtą milinciavę teisėją, jei šingoji puse — 13,441
apvalyti pajūrį nuo saules
jai
17,100,000 šveie. frtmtono
priskiria
80
miestą,
užmuštą žiivą, kuriomis bu
ening’as A. Edison pamskė, kad jis nol)ūtą*pril)iivus laiku poli Taigi fašistą ir k
kit, Austrijai —335,000 augt, ec<*Ui.suku
iniostelią
su
2,307,397
užr&
vo nuklotos mvlios ilgumo
s nuo ta gyvensdar 10 metą.
šauksmai nuėjo niekais,
šilingit. Be to, Lenkija yra turi gerus
cija.
gistruotais asmenimis. Pri
taivo Po- Edison sakią jei žmogus iš
pajūris.
skolinga Insbrucko profoko laiko, kai
■'Kadangi sncialdemokn
skirti miestai ir miesteliai ydkietijai
gyveno
72
metąs,
tai
gali
gyLIETUVOS IR VOKIETIJOS semia kataliku partija
Pajūrio gyventojai nebe
lo ir Prahos sutarties, įvyk
ra nepriklausomi no politi dymo titulu. 6^,617,779 auslittči
venti dar 10 metą, o kadan DERYBOS D1LRUBEŠIAU8 do Bniening’o sudatyi
galėdami pakęsti kvapo, ku
niai, lx»t ekonominiai.
NUTRŪKO *
iąrei- gi jis jau pragyveno ir 82
ris buvo taip stiprus, kaip iš
ftni, floriną ir 21,210,602 aukkieti jos vyriausybę* tai
kaląmtataU
nH-his,
tai
kodc-l
negalįs
gy_
gįoiujs
kelią kliją dirbtuvią, bėgo į
šinią kronu.
balsavimas suteikė 1
KUSIiUDl TEISUAS
venti dar dešimtį metą,
. aukštesnes vietas — į Bnr
mis Lietuva ir Vokietija tu* ing’iii didelį laimėjfrpą,
Detroit, rugp. 5. — Teisė
kietiją* J
Kdta<m*o gydytojas
Harbon
rėjo Imsitarimą dėl rūbe- priešams — skaudą i
ją apygardos pinmninkas BUS JUDU LENKIJOJ lijonpre
Per tataayims B®
Sveikatos
departmento Al fred. *T. Murpląrjnusišavė
ai
Ahicją valstybią delegrtrl-[vrKf2
savo namuoėė rugpiūČio A <C
——------ i •
nas pakol nuvalė pajūrį ir Jo žndymosi priežastis — ‘Vnriiivth — Liepoe 20 d.
jos,
jm ilgą ^įsikalbėjimą ir riaušes. kurią metu
ffUDBGA 190 NAMU
Liubline
ir
apylinkėse
siautė
ŪKĮĮ? TARYBA ATMETA
palaidojo žuvis.
ginčą, nmisitare ir derybas 2 pultaijos kapitonai ir M
“Fcderal Bond And Mortnepaprastai smarki audra, Insttand^ Turkija.™Rug /
V0KlBTIJ0BPA8r&LYM4
nutraukė.
gage” kompanijos skauda*
kuri padare didelią nuosto pjūčio 6 d. kilo didelis gata- W(tdiingtonf D. C.—Pkią
Patirta, kad eina
MUtOVA AERIFĄ IR 1BGR4 las., Šioje kompanijoje jis
liu. Tūkstantis namą ma ras, kurs sunaikno 100 namą. taryba svarstė Vokietijos pa
traukiniui iŠ .Tneterifoj
Comcdf, Ark., rugp/6. —. buvo prezidentas.
žiau ar daugiau nukentejo. Buvo sutraukto® visos gais siūlymą pirkti reikalingą va VIEŠBUČIAI DARO
Ttarivna komunistai ’i
4 policininkai norėjo suareš Savo laiku jisįha buvęs Kai kur Ištisi stogai buvo rininką pajėgos. Naudota
dinnrnito.
sprogti;
tą tam tikromis sąlygomis.
TUNISU BIZNI sir/ride norŠįnrs
tuoti vieną negrą, kurs buvo Fordo advokatas byloje prieš nešte nunešti. Ligšiolinėmis net dinamitą® degantiems
ĮW) Žmonią. * <
Vokietija norėjo gauti kre
pavogęs “peaches.n Prasi-_ “Tilo Cliieago Tribūne.”
žiniomis, 4 žmones buvo liž* mnnaiite sprogdinti, kad ditą, bet ūkią tarytai atsisa
Vtannta telefono Imij
WaMiglon. *- Surašinė
kaltusiojo negro draugai
niušti.
Vieną
autoimdjilį
vie

gaisras nepersikeltą į miesto kė duoti, jiareikšdama, kad
vokiški fašistai niikimole
NULINČIAVO NEGRŲ
jimo biuro žiniomis; 1929
puolė policininkus ir įvyko
sulas pagavo ir paskui drėbė brangiąją dąlp
' VAIKį
ji ir taip gauna daug kredito metais Amerikos 15,577 vieš fnon rielax mio nenkią ris
susišaudymas. Policijos šeri
į žemę, užmušdamas šoferį ir
pu ir prikabino pa
doleriais .
bučiai turėjo vieną bilijoną
fas ir kaltinamasai negras ,II-ayW9villef Ala. -r- Įsiu sunkiai sužeisdamas kelei $1,187^4101 PASKOLOJ
“Valio revoliucija.’*
ir 39 milijonus (LoTerią pnjavisai nušauti, trys negrai ir tusi minim sučiupo 16 metu vius. Bendra^ nuo audros
ELEKTRA UŽMUŠA
nią.
vienas policininkas sužeisti. vaikiną negrą dėl pasikėsini nukentėjusią skaičius yra
PREZIDENTUI HOOVRR
W(Mngton, — Veteraną
mo prieš 11 metą baltą mer
Šie viešbučiai turėjo 1/
gana didelis.
67MĖTAI
gaitę ir pririšę jį prie stul*
biuras rugp. 6 d, pranešė Sebastopol,: Pa ™Rugp. 1 134,957 svočią kambarius.
BEARS, ROEBUCK PELNAS jo: po to paleido i ji 32 Šū
prezidentui Hoovcr, kad ve d. liętuvią Šugždinią dukre
Rug]
PARYŠIU UŽPUOLI UODAI
" PADIDAJO
teranai yra gavę $1,187,386,* le, 4 metą, eidama per gele IE&I UŽMUZTA ORLAIVIUI 10 d. Prėžidentas Hei
vius.
žinkelio linija* užmynė elek
SUSIMUŠUS
Hoover sumiaukė 57 wt
Paryžiuj rugp. 6.— Pa 415.82.
Praneša, kad Sears, Roe
trine
relę
ir
buvo
vietoje
ne

NORI IŠKRAPŠTYTI AM0S
ryžiaus miestą ir apylinkę
Cinchmatif Ohio, — Rug- amžiaus. Gimimo dienai
buck kompanija, užbaigtus
• -.»ANDY
pražuvo
iwo karveliu gyvai nutrenkta.
užplūdo
milijonai
uodą,
ku

piūcio 9 d. šeši asmenys už buvo numatyta jokią
metus liepos 16 d,, turejb
/ - - - •;
■
$6,008,483 gryno pelno paly , PrtMbitrąft, rugp. 7.—Neg rie persikėle iš sėdžią apy Zondona& r* Rugpiūčio 6 BELGIJA NORI $14,700,000 mušta kuomet Cineinnati- nlią. zTts grįžo iš savo vasaiį
Atlanta orlaivis sugedęs ore namio iš Luray, Va. t
d. iš Londono buvo paleistą
ginus su pereiti^ metą $5,- ras advokatas Roliert K linkių.
Brwrh, Belgija, rugp. 8.
Vnnn
pareiškė
Umpsiąsis
į
Sveikatos
departamentas
į Washington*n.
1600 karvėlią lenktynėms :
krito Ženičii ir susikūlė,
IVashington'ą.
615,567 Įiehnt. Taigi toji
™
Belgijos
ministerią
kabi

. kompanija depresijos nejau federalinė radio komisiją ir pranešė, kad uodai užplūdo Ispaniją* Bet į paskirtą įdė
netas, kuriame dalyvavo ir
eismą, prašydamas uždrdus- ’ Paryžią vakaru vėjui pade tą teatvyko tik apie 50.
tė.
pats karalius Albertas, nutai “Amos and Andy” kalbė dant ;
f
if reikalauti, kad Vokietija
JUBUEDNIS FHEMCIMS RONfflESK "
Visiems gyventojams. yti per radio. lis sakosi turįs
LAIMINGI SUKAKTUVL
šiais
metais
sumokėtą
Belgi

ŪMUS UI LATONį
tuo reikalu prašymą, kurį y- patingai ponioms ir panejai $14,700,060.
Amerikos Lietimą R. K. Federacijos 25 metą^
Manchcdcr^ Mass., rugį). ra pasirašof per 200,000 as- lems, uodai sudarė daug neSUVALGĖ
(1906—1931) Sidabrinio »Tubxliejaus Kongreso į*
malonumą.
‘
4. ™ Pulkininkas Echvard meną.
ITALAI MlRDiNGAI IRIAM*
. vyksTlugpifičio 24—25—26 dienomis, Šv, Petro
House su žmona minėjo
votumui
Briuseli*. — Čiabuviu kai*
Lietuvią Parapijos Svetainėje, So. BostonuMaaA ,
ATVERSTAS Į KRIKščtOKYBĘ BANfflTAS
savo vedybinio gyvenimo 50
me, arti Lcopoldville, admi* Borna, Higp. 7. — Rytą at
Kvieciamerir prašome vtaą Gelta Fedcracijoa J,
?
* metą sukaktuves* *
nistratorius pranešė, kad ari* vykusi Vokietija® premjerą
skjMą, visą į Federaciją priklausančią BrauiHjąi J
IŠGELBĖJOMtSMNERiy
Šį auksinį jubilieją juodu
ties komisaras Batlot buvo BnĮoiiingiir itMenią reikalą
visą mūsą Gerinnidąją BvamŠkiją, ir visą mAtąj
minėjo savo vasarnamyje.
ministerį Curtius geležinke * rėmėją ir prietaką kuo skaitliiigtansift dalyvaut(
Nors niekas irSiegarsino n- LomMnhs.^*Prieš kurį lai* IMigtobtas. Atverstas*taindi* mis suvalgytaa Pats iidmi- liu stotyje inisitiko pats Ita
Fedemdjoa Sidabrinio ♦Jubiliejaus šventėje.
pie ją sukaktuves, 1x4 juodu ką amerikitain misionierius, tas, žinodamas, kur banditai nistratoriiia vo« išsigelbėjo lijos premjeras Mussoiint
Padarykime Federarijm Sidabrinio
, * sumiaukė daugybes sveikini
Lneentl -Sites Fučmi mieste, laikosi ir pažindamas ją me- nuo panašaus tikimo. Prane* Mussolini kalėjusi su Bmmą. Tarp kitą sveikino Projaus
Kongresą Amerikon LHuvią Kataliką š
Kinijoj, taip karštai ir įtiki todus, nuvyko ir išgelbėjo Šime priduriama, kad vėlinu ening kelias' minutes laimi
ta.
lidentas Jfix>ver, Belgijos ir
nusioiiierią, kurį pargabeno!I dauginu kaip 50 Čiataivią htt- Širdingai, lyg seni draugai.
namai
dėstė
Evangeliją,
kad
Amerikos Lietuvią R. K F«dwwaijo« V
[
Apglij** karaliui, githematgal į Fneaii. Jei atverstas I vo jižmuita per mūšį au imli- Po to nfvykusią*vokiceią
atverti
1
į
krikščionybę
seną
vardu
tauiditas nebūtą ėmęsis savoj1 eija, muiiąata kaltininką mi- garbei Imvo sumigti iškiltoriiiM R<xwkvelt, senatoHiui
JTa»jW X KrMmnkat, Bekni
David T. Walsh ir šimtai ki užkietėjusį kiniečiu Imnditą. gelta1jimo,akcijos, misionie- areštuoti ir tvarkos migni- iningi pietiH'kuriąmetu
tą įmeną,
Vėlinu Bites laivo Imiulitą riusbūtą tikrai žuvęs.
.Kibyta dmugmg** knlboA
žfnti

Atataltadai SterfHte ii

m*

b*Iš

Lietuves

Uit dalytaUrianžial MlttigūHfc
airi
bet talrittingta

įįįĮ

Okupuotoje Lietuvoje LDS. Kuopų Susirinkiffial

SRKJtatVllITDlO LlMTtrVlV
lt užmitneii Vikių, pelius* dyboa meno studiją
* ^Žraigždikio** reperi uarah
AA,MLiT.A
MOKYTOJŲ
Ktetemn ptaėlhi kių te avižų rinkoje beveik
LDS. TO kp*
ttftl
ęaų Brauktu H^oriipnidinių
MtHiliobių ap. Gardino inspektoratas ne- W$Mto 12 q« 8 vai. tstare «twlĮ IvyRvt* *ietTMM| Mm
ttkltaith Ūientken- ftohėht miesto kg. 3 lt, Mi
ir verstinių teikklij; THttrtat] LieįsM jtai. Iii dienų per
Salij įvyta LDS. 51 kp, MkMadWA į*> 1B tf ta. JM* i
patirtim* lytiems 1931-32 LWtw^
tpie 1(1 prac, teku atarti* rte 50-75 eenty pieno literis
salsaais^t
Irfvuae CterkteAii Povilo tažnyttalje avatahija.
mvo darbfc w>$mudaij prit^ Lfliktnriite |itaUlė smarki
molėto metama Šių lietuvių
toteji žlcmkriiėtai labai 2.5 erai, Itatoių kg. 34 It,
Itmįį itelygOK ItiiKifju- kWiitlU dcšiititlB 1 lt, 2-5 <IM$* jauno dramaturgo P. audra, kari nrf Hribigirar* fi- tf&ltytojĮp KiltoiiUiM*p;
(Ilktaiu karintu ut
w.W . kitdnfcains išdarė daug nuo- M. Terleekaitši, Grtifoje *—
Lt&
pM ĮfJ prac. atrodo geri lt* 80 savitirlų pUtšefis -* 15-25 li4<
Žvaigždikio^
nuolatine
LDH.
rn
kp.
rtairittkintM
Įtykit
vyta
tfkmitdlefti, rucpH^io 16 A
prtM*. pttatn MtMiai laM tai Pasirodė jMi ir braškių,
riulių. Pilių Ūkininko »L Vi • p. M. giftmtiikiiit&s Bendubilistiue bUsiHitil Sritie, Jis
ragpiftcio 16 d., ttwj go dvyliktai
Įlieto sugriote kluonų, iikįin rėje— p.
Genyte^ KaptlUktŽoleti. Ya ūkių, kur a- žemuogių ir gtybų* Jų priKviečiame gausiai aueiti, net turi
vaidinsiąs viename mOsų lai
tetriymiis
nežymus.
Todėl
e 25 proe. žiemkenčių pto*
K. Rilličklu-— kluonų ir idžkfjr
$ T. Hueliaeko ir mo kriet< «V**W aumanymų. 4ū nariai aUitl Taipgi ataradrite
kinos sostinės kinoteitre.
tvnrhte. Geto išvartyta ir su Neravtmse — p. ^agždytes, aiveikite Ir tavo draugtui(6a) pri
> sudaro smilgos, diraite it tajnu aukšta. Ypatingai že
Vaidinimai Minių uodaM.
vaiayw
L piktžoles. Apie
pr<K\ muogių atpigimo šiemet galį
žaknitnte ifeuiiriMa <tat M vi«U žiu mokytoju j»« raiyu.
.Be
to,
^žvaii^įdikk
11
lanky

medžių. Tokios tedstos au duota aįMfUaeia Varštivoe
rtoėių atrado gerai, 3ft proe. ir nekilti, nes šiemet bis nesią* ir provlhrijų.
ir
S
proe.|
pt»rdideliH
>wxlu
vaisių*
der

jmlteukinnhrni —:
dras ftri ir aoiirti motete* ktototljum
rUOTOJlKOB, X, t
Dekoratyvmš “Žvaigždįtos.11 kp, M»tA IMM&.
įtakotai, žiemkenčių galima liui.
naz
.
sekmadkof, raitHHėb 16 d.ž. m.
linkti i»afenkiurttn<i dcrlums, ij jlmig darlmiinkų šiemet kio’* pastatymų dalia esanti Neranius ir žmonių gyve- ĮMrhtliiU^į Lydo* apskr. Svarbu, kad į iį auririnkfaų atetoj friUM įvyta mkitadlcnh rti^p. 16,
tataytteli tarita
viri nariai
ir bent po ri«te iumjt tetų jft
t >. ragių tune 25 eent, kvie*iį buvo išėję juię nnsamdnimo pavesta eilei jaunų gabių niinta; Gytriteid prie pat Ūia ramus bažnytkaimis, ai- 'dkfra-t
Vž^F^it^a-U- Llii&xiĮ 4Į--E1-F 3Pta£-^,
•wivjiri ♦••yi# yr3v *Hrawij aSj. Starta, tad viri taitoa ata
iiį apie 20 eent iš Irn. _ _j*Į darbų. Bet dabar jątt atsr dnilininkiL k*a* • L, Truikys, jlenmrtateli<M^iiHij<< rišo
±lnkta<L dalyvjnit4Jr iiitakftt__
Dėl vėlyvo jjavHSJivto vasa- j kando; pastodB e«»« visai
tenka ItaM
nesenai siekimo punktų. Miestely y*
duokle PMykiita itarita*aj kuktai.
:Wįua baigta sėti ilk apie VI*įį mažas atlyginimas, apie 4-5 virta ir kt
TįKTKOTfL SuOHL
Irnvusiuš utriftttš suimtas' ra- ra tik dvi menkos bankruW A, slėniose vietose kele-Ut. dienai. Keliasdešifnt dar-j teatralų sferose naujam inta, žinoita rimtoinenės toojdnčioskraiituvrdčš^Skur LDS. 7f! įp. mtriilftkifttajt jvyta
te dienų vėliau. Kalnuotom^ lito inkų dirba prie tilto šta-he^riii pranašaujamas toks veikėjits p. Ka»t» Gnigslta. (te^dldžiatistes, sekvestru- šikmadienį, rugpjūčio 16, tuoj 0
lj>8. 4 kp. nineeitai tradrinldk
paasidų, Iv, dtafĮp pttapijta »v
Vtotiw Vasarojus pasėtas 'trims, liet ir čia ne Amerika, b*1* didelis pasisekimas, kokį
po
Suėmimo priežastys ūrifiitot tormičia dažni svečiai.
hia« įvyta ttlgpifiMo
riifcpiftffo 16, tuoj jw
jtykkųt. Viri ktfofKM tariiri ypt nia*
■ .♦m.- ,n.> kt,
v>.
»4 K .įrieš V-20 dienų atrado gm -į Ūždirbama dienai 4 litus.
buku turėjo ^Vilkola uita;
,
miKtita
ta
IttMJlKTiĮš
trMKBntAilB
taleriai
MuilinitH*
i
M
taridri
žmonės daugumoje sugulUtailj. kvfedcai viii nariai iii.
’
šiai. Vėliau setas vasarojnsJ:iuiiikai per pavasario sezo- te?
‘
dėję. Tik seniai dar kalbasi kbn<.
rilta^teil
žitautem
Valdyta
Wt A TftBTSUS
'Itriklo vidutiniškai arba it m( mokėjo darbininkams a*
lietuviškai. Bažnyčioj lietu *
motartto
įTtipci
atotrflU
tavn
įtaobii.
! pie 2 iittts dienai su maistu. KUMItfų *YL£NI HBSIUMOIA
dranga* ir dmgMr primyti prie
Tttr&faą Avenčkriiių ap. tiškų pmiMtldų nebėr* JiefttWMWAKK, lf. J.
Daržai. Dėt pasitaikiusių'Dabar prie laukų valymo
.
Pas mus ir visoj apylinkėj viškl pttiiiOkslai būna tik dlt Lt)S. 14 kp. «U8iriiiktaas irylis Mo< kilnio* orfa«tai«iXa.
raiaaioiArraJuuioB
.
Kri6w4
iteiajū®
'
j^giižes pabaigoje Šalnų bei! noica apie 34 įitiisf dienai sil
...
kartu per metus. Bet vis dar penktadieni, rufcfiiOcio 14 (Kur!)
jau
antta
foėmtu
nėra
lįeTKUUtUt
salto ora dauguma lepesnių maištu. Vieną žmogaus praJUKA
tmte. ^ienapifitei getai, šie šis tas bdndmjim Gražus lie 7:00 vai. vakare. Viri bariai ktie- imnrMr yra
(nMragiifisi. ra*Teko
patirti,
krnl
katitiočirtltti Htrlfl.
Hurilorių kaip pamtdoraį n-r ‘yvenimas dieftaų i>erkant
tuviškas
choras
iMgteda
nors
nas suimta gražus, rausąs,
Valdyta
. IMta
turkai iššid<>. Todėl šių dar-hnedūktus, liniuoja apie 2 li- menės teišnio prakftratftra,
■
' J 11 -■"‘ r•-»l 1 -.-'/r - n .Iir-I.L, ...'
.' •■ 1‘ /■?///- . -,-L' >e.
bet vasarojui it rikiams — per atlMdite,
Žbvių rudenyje gali bilti što-į his dienai šn maistu. Dabar iieberadtai ktibigų bylose iiŽ
kenkta, 1M ku r tararnjds Be to veikia Lietuvių $v. R.0 miakeijon, iižsiprenii- ttiros vietų. DalMT, pasak
tat.
prie laukų vai,nuo moka a- .įtaniokalta tokių iiušikalti- tisui išdžithįB. gi rugiai be Ktiriimcra D-jos siuvykla/ meravo “Vilkintis Rytojų* lenkų spaudos, Vilniaus rePievos, ypač Užliejamoji pie 34 litus dienai su mais- inų Židnių, pagili ktirias šitaiko nokria. Žmonės aiftia- kurių noriai lanko mergai it paskiii aplankęs beveik formai ų-evangelikų IjetidruoBenict prižėlė apie 10 proc.pt Vieno žmogaus pragvve- toš bylta fiirčtii spręsti ta- tntujii it mitutėm tetikta sun tei Ltetttoyta atžvilgiu ibi visas lietuvių kiiltrttiiiės į- mėnė minėtus metrikus SUjutaiab nei perimi. Ddbilųpnniąs dienai, perkant pra-j i iiidiheiičs foisftidR, dtoigiitiių kesnių mritp
šiol stipriausiai laikosi šie riaigas, išvažiavo į Suvalkų rinkusi• % ir jau nusiuntusi
80 ptoe. geri ir apie 20 Muktus, kainoja apie 2 litus, jų pmiuiičia į apygrirdta
Kaunan per p. V. Btudnieki*
Kaitiian
Btudnickį*
apylinkes sodžiai: StrielČini, kraštų pas savo gimines.
teisitote. . Ptokiifdtftte ta- . MABSHmttaTBEOS
jtabc. prasti. Jau įpusėjo šie-’
-———-r•
Velygarai, Kužai, Jaurunui
tarimas. Jei ora sulygo* bite! MtKRitnūr* FSAMiriUd
riuoHMČs teisftifti dar iiėra
ir kiti,* kilt veikia Liet Šv. vumiaub *rbtu ni xnr(tava šienapiūfė baigsis apie j Kalinta. Vietoilnš žniOftėa ftordfitttei iiė vieheis ktittigų Vilitiata krritte šalia auti- Rtotliiiiėto D-jt* skytlai.
■
15 diena. Truputį vė- hjmi kerta riiitita. i šiaudai bylok
kaus ei tiitallįįlįo kritau ir vi
KAYWI
jp prasidės rugiaptotč.
širiitct mentali kaip per1M. CBMTJK) VALDY/. K V^ktiiw Reinio bįfU sokių neltamių, paskutiniais
Ejri oro sulygęs bus finka-j mU, bet vbrpos atrado gaila
Liiikmeiiyse, ithoj pusėj
Kta>vnanvn
už pamokslų dar yra kariuo metais tkįa fehita Beteime —
deftiarfcuein^i
lietiivių-leiikų
mos, vegetacijos perioduijHnnOoš.
“Mitai ItlknUkh” antuM kaimenėsteismo ptotaraturoj. dažni garnita. Dabar apskai Stomte dHtomis pro Nepr.
džiaus galime tikėtis geroj
----------- ' '
liiiijos
yht
žydų
kapai,
ktitatari litai, pataimatg ta
tyta.
kad
per
pirams
šių
me

tw
Lietuvą it Latvija buvo at
•S>mžmw už 1930 >.nf, *r- KAwre 8raiM*M*s Miroii Jų artimiausiu Jaiku ptokitriiiOB
kas
ittet
liepos
23
die

tatura peržifires ir, jei neras tų šešis mčaesius Vilniaus vykęs iš Wiitetbury i Vilnių
Utrijoi Marijoj te Voktaljoj
,
TMTBJtB
niisikatfimo žymių, ji bus vi vaivadijoj buvo 1200 gaisrų* siisiprat^s Amerikos lietuvis nų bando aplankyti Vilniaus
tfinkii. Sfera pas tiktam-. Knip teko girdėti, nuo šnj siškai panaikinta, arba per Nuostolių, priskaitoma virš p, Sūrumda Cibulskis, kuris Žydai. tilt [ie visada jiems
/
tu, javu ištekliai baigiam; tatttf rudens Katate pradi- siųsta atatinkamam apyKsr- 6.000,000.
pitftdnttstti buvo užėjęs “ V. sekdavosi, pat.; pernai Lie
tuvos valdžios jleleido, nes
^.ypatingo kalint pakilimo;veikti naujas teatras dos teismui.
!**■.....n n~JfomM ibiin«fc>>a
^af i
Mcniet nebuvo ir nėra. Tvir- vardu '•žvaiflidikii." Teatpaaiškėjo, kijd šalia maldų,
kaputad žyfliil atlieka tran- aOTvMKS.
i»snrtikiniiikiii,nesiititžieiiittįio■ Pusto Vndora Wi*js V.
zakeijas. Biobiet gi, jjasak 7ta AHta ta Wr, "Mtai įrita*
į fck'aiiiu javams katatj, laikė, Bičiiitias, Siilonias literatas
•
f
i atliekamus javus pavasariui.; ir teat to kritikas. Savo tayppačių žydų laikraščių, abejo- W»
. . M,
ttamhri
.wuwUiĄVpusėse jie ttukdynių netu
; ttkėdaink>si aukštesuilj kai- timi teatras skirsiąsis nito Nufrt-Tuort grelOU MMiim
iltyje Ir Tltattata.tnigaii
fcfekricttss
puslapis
labai
gražiu
paveikslu
pai.
rėsiu.
ml; jįj viltis dilimai išsipil- valstybės dramos ir būsięs
tr khni rtkimo jmkriklnuML
JpMrtf n■$'. palyginus dabailieš jit-|kiek artimas “VUkolakitii.” 1U |ĮMMhH6< ivulW.
puoštas. Kiekrirtias lietuvis privalėtų įsigyti šių
taltakta.” ParaiK kun. P. Do
IvetUų. nmll rrtlT0« «kaw»Jhni|, kv«tgelio Ji« p*t« pergyveno tii, kf
knygtį.
Jos
kaina
buvo
$4.00.
Dabar
gatisi
tik
už
pteNM gniHlOMV
vų kainas su buvusiomis kai- Teatro reimtftiirę stidafy • hiHtML ftikste
Ir
fr BtfitlpUnft . wthwiW*
iriMf.
0iWM X
W Alto
$1.00/
;iWiiiisžtemtMjos Jrta paken- siauri drama, komedija, sa- wmi», raamettl# !r tirtata*. Nafetrių
nŽ
3
litta
ta
rėrriantimii
i ARdk'rtsnkil
Itolo kfln» nuo hgrtj j*hj lt
Šatme. Ptodtikhj kuinu; į t.Hti, opeiftė.
j jauto* M* xti>n; ir tirlkf. Bfttlnul
Vilniaus miesto archyve merita. Kreipkitės adresui Kas.
“
DAU
žIkinko”
Žvniiržftttein”
.JM jrtitadateirH«eeitĮ—-15 lt., rugių —14 “£vUlgZlĮlkiO
!
.
. .. ___ ___JHru
_ _________
amsiu sa , Wlta aptĮtkinhiloj.
niHiOdniukis_
iki šiol buvo laikoma daug tat. Knyta Horairi tarriSyta*
3M VmI SiMdmjr
ŠoBth Borion, Mum.
^‘ iiiH.ta ii žitiūi.t — 1345.statas janesitsstidarytas. Ja-'*fM *
metrikų iv Šiaip įvairiu Die nefnaib—16(1 ftnriM&L
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mm trint.
MUS VIDUMUeSE

ęiŠ‘*UlV7
t Kiemonių sodžiaus gale, suklypusioj bakūžėj
nuo neitfWiattiU laikų gyvoho stluts kanipuiiukąs
JDdra. žemes Ūdra teturėjo pusę margo, o visas jo
l^vas inventorius buriu tiys vištos, peraeuuta ožka
ilįkaro laikais užklydęs, ištikimas šuo Rudis.
■ Gera buvo Rudžiui; kol jo šeimininkas buvo gy*
Įuk Nors ir vargingai ūdra gyveno, bet bado Itu-4U niekad nematė,
®k viriiį gražių vidurviisuria^ dienų laimingos
Budžiu diehbs Jmsihtigč; audrai UŽėjits, laukdims
rf&ghK) trdtos troMę. Vghy Mvo ir m nis Ūdra,
Jįviims jo inveiitoritis; tik Rudžiui ktižkaip Irivyko
likimo išvengti
■. Po šitos nelaimes Rudžiui prasidėjo sunkite luii Ar J*iit nebtitUbigeSnių įdf rPtifuų, kaip Štto, iieKta gavo MųihiHiku I Nitfe jubekenėja, vist lifto
Vfi Tejm nuolat alkanas turi tenkintis kitų laiIngrifliių šunų nugiimžtidaknulellais, Tiesa, Ru
bli, vikriam ir greitam šimeliui, nesunku įniro
tebuedžiuti IaftkWtet« drMit, jadlų ir jaunų, dar
ifaiH ♦kušių skraidyti, paukštelių. Bet Rudmnebu-
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LIETUVOS ALBUMAS

vo toks laukinis. Jis buvo gailestinfete^ gertaiMhi
ŠuftcliK iv lieįftvo jfakfs niefcnin jokiu pikto darytį
juo:tabimį atitnU gj‘tybę^
Taip tarias Rudia ii? Iridftvo. Mto bado tiek
štil&ėjb, kati liko tik oda it kaiillti, Nuolat ilkaiinš
iŠtisomiš dienoiUiš bėgitiėjU Ji&lMtikttiM iš vieno w
džiaus į kitų, lyg iforėįiftrtta .‘mrasti savo miriisl
Šeimininkų; KdMiirite ftiivg<MWra
are*
timota dnržinėra. BettiiegMftt jam dažnai prisitapmmdftvo anie, geresni laikai, kada jis dar turėjo «hvo šeiitobiiikų* Tttoftat jiš dar nežinojo, kas tai
yra Mulas. TuOfltet it vaikui, pamatę jį vieškeliu
1>vgantii sprukdavo namon ir iwmT4ydrtvo į jį ata
menitniM, kaip kad dabot daro.
Geri buvo Rudžiui anie laikai t Kaipimiagii laidara^lšhfe kiemely |xivaikyft, su ožkele pagrio
vy pužaiatil it alkio Rudis tiria iiežmojo. Pareis,
imdatur M-nis Ūdta iširtai, padėjęs .kaimyno •ru
gius idtril, tatriiųS diiOiita* btithbb fili lt Rtidžio
rdekadilelMurirlklMtU
-,
. •
Bte tat buvo. seniau Bemaž toriai praalnife
laio tų IrtihnHtU jaiktj. Jttoi Mito tTdros mti
inckttš datiritottrttešft Rudžiu mritftpiiito B
bent fvmts akim rigrin Adbmėlte Rudį priah
jeigu išghrių fi Ibjant Klek kartų Adumėlte,'
ėjcH jam taiiį tllnh aūkytolvu: ^Puikus tu šimelia,

CT

I

Rtidil imiit, aklain, tft labai tiktum Vadovu. Gal i . ■— Rudi! itudi l sutiko senK kuris visų laikų
eituni fed ntenim P*
Mivo įte&kviidra ntftityM* aĮde ištiktimi taip
Rutlte tMdii nenorėjo eiti, dmu gkilft buvdpdlikBidigte paupiu fcrtatK^ kas tai Wtemyu ir
tl savo senų šriinininkų. Bet duteit; jo gėralu Šei- lyg akmuo kritu į ttttidenj. Tai Puvo Rudis. Brankimininkui mini h, Rutlikbiltų laimingas ptajjtį A? damas ir puškumlaninsj.snukį iškišęs j vandens pa
dmbčlio draugu ir Vadovu. Deja, kiek Rudis nedė viršių, plauke šuo prie skęstančio Adomėlio. Sujo pastangų surasti Adomėlį kiek Heprilakstė se- kaiųięs poskutim^ savo jėgas, ištikimas šimeli*
*1U eigrifta niekur nesutiko. .
stvėrė »kemtuoliu UŽ rankoves ir ištraukė JI į kranTuo tarpu, ir Adomėlis, gyvendmnas jau kitoj
jidrapijoj, dažnai prisiniindavo ištikimoji rav<>.'
Drelaidumas nuo šalčio, bet linkshuis, kad iįgeldraugo Šunį Bekelįnudnnms iš sodžiaus i sodžių ir bčjo niylhmi žmogų, tupėjo Rudis prie Adomėlio,
beprašinėdamas iž geraširdžių žmonių išmaldos, kol tim itteiiMdkėjo.
jutęs grafa mtęs senai ifisenukas vis tikčjoai mirtai i ttftdj, kiiHa jam aklam svajotųji Rudį; AdotnčTis iieimrčjo net tikėti, bet
mmtyėjLkaip tik galėtų bilti naudingas. Dėka ge Šlapi rilbai ir Rudis, kuris visų laikų hnič ja
rinta žnioiiems vis tik išsimiiitiiitų ii* nteidm
kmęjrodv, kad jo nesaimtkifiL
f
Su šitūkiomisinintimis ir pasiilgimu sėdėjo A*
*— Rudi, mano brangti* ptlėlrihttt! Kaip th,
domėlis liet* Šv. Antano atlaidus paupy, prie tiltu. vargšeli, suliesėjai t — šimWIF> genis, gtemonėdaSaule tįdvidč aplinkui karštus spinduliuaideja. »e- mus žirni.
lirite Jų bematė; jį gaubė ūlnžinn naktis, dte frauDidelės ašaroj nuriedėjo Iš aptRimsių Admn*
kėjsave žydinčių Įdėtų kva fjų» ijK liotėdnftute u<*le
Hu
akių
ant iždžitlvuslų tariimtų. HudXm Yvd*mM
popūti atskirta gėles.
NeuŽn>iršu<dČsf •—‘pumaĮitArtoinčIis ir tmrilehkė ntakiuti gčlrię» kurios j<« jis nuėjo i iMikrilnų, kur teito {Mllkta* jo krapltate
Mt Ptemktoniis. f’ia žimdte
iltitų mHų teitaijam sbmd, seiiai rabliro mačiusios. ,
Lankų dar dengė gmisi rami, žefnė teito *dar imt piratų kartų. Kerai italė.
Ibiu tos dienos, ttildte vėl (tirėju Mtniniita*
Mgta. Rimrite jmsilvnkė nuskinti gėlę. te‘t jų Ik*siekduntes Jitalydu j gilų iijiriki vatalcnį

DARBININKAS
tai aWku ir ii tu, k«
kianti peršanti*
Mptom tfttrrytto* prat*
vai teiraujari ii piriM
toli nuo ūkio Editai/
Ar tikrai gali sapnuoti Romėnų, perėmusių grai Daug yra Lietuvoj smulir taip apdirbti
gyvuliai! Jeigu gali tai a- ką kultūrą, pažiūros taistkią ūkio Žakų, kurią vaisini dėlto šiaip t#p raad&'
pie ką jie sakuoja ? Ar jie klausimais mažai kuo tepa-* viaai neišnaudojami, o jei ir
rinką užsieny. 1330 hk
sapnuoja taip, kaip ir mes, sikeite. * Tiktai riutarehas, išnaudojami* tai jų apdirbi*
žmonės ? Tokių klausimų gyvenęs Trojano ir Hadria- mas labai primityvu*- Čia fa džiovintu grybų **•*<
mes sau galime užsidnotiį no laikais (apie 100 motą noriu paliesti grybų Ūkio sto tonų, ° Žalių S&M M
daugybėmis. Kaikurie moks po Kr, gini.), paskutinis di vį Lietuvoj. Iš karto, gal, at Daugiausia išvežama Vai
lininkui ypatingai cine tyri delis išmirštančios kultūros rodys tai keistas klausimas. tijon, Latvijon ir Siaurį
nėti gyvulių Mimus* Net gi mąstytojas, manėj kad Žmo Juk gana grybus surinkti^ merikon
Tintanesniam grybfc į
lios senovės laikais šitas nių ir gyvulių* sielos esan
sudžiovinti ir laukti, kol pir
čiom
artimai
giminingos
ir
klausimas domino tyrinėto
naudojimui reikia šteigtii
kliui ateis noras juos nupilkJxrk—I thlttk Wtt Wtfd V* Very €«ė
jus. Bet įvairių tyrinėtojų todėl esą visai tikra, kad ir
desneą džiovyklas. Vi
<Hilai, don't yon?
ti. Iki šiol, tiesa, taip ir bu
gyvuliai
gali
sapnuoti.
nuomonės
tuomet
viena
nuo
tie
—gi’ybų rinkėjai t
ain—Hor rnaek <fo yott eanxT
kitos žymiai skyivsi, todėl Žymesni sapno tyrimai vo daroma. Grybingose vie tų grybus tinkamai sūria
THREATEN1NG MODOM
Tūlas jaunas krikščionis bę paleido pro vieną ausį ir klausimo tinkamai išrišti vėl atgijo 16 ir 17 šimtinei tose kiekvienas gyventojas
Blogas dalykas yra tai, lq
gyveno viename name su sta pro kitą išleido.
eitum Vėliau pažymėtini savo krosnyse prisidžiovino
nebuvo galima.
grybai ym rinkėjų naiki
bų garbintoju ir gana dažnai Vieną dieną stabų garbiu- Dauguma w?rioves graikų Montaigne, Tbomasius, Jen- kelias dešimtis kilogramą
mi. Renka žmones be
jam sakydavo: “Yra tiktai tojus išėjo pasivaikščioti, ir niokslininkų manė, kad sap kip, Leibniz-ir kt Ypač to grybų, o dėl svorio dar apio tiesiog išgindami* Ižn
vienas Dievas* kurejaadan- vaikėzai .pasinaudojęs tą nai yra Olinųm dievų pra- li nužengė Jenkin’as savo barstydavo smėliu. Grybus
nant. grybus išnykstu
gausf jis mato visus mūsų prpgtų paėmė riiedgalį ir su4
šaknelės ir nustoja augti pi
darbus, žino kiekvieną mūsų kūlė tuos stabus į Šmotelius; Žmonių sieloms, naktį atsi nąs raštas apie gyvulių sie vienodai sudžiovinti negalė tys grybai. Čia turėtų du
las” 1713 met. Vėliau ang davo ir nesugebėdavo. Taip
mintį< ir girdi kiekvienų mū- tik palikdamas patį didįjį ir skjTUsioms nuo kūną ir
perspėjimus miškų admįi$
lų mokslininkas, filosofas
sų inąltlą. Dievas už mūsų rankoje šio pastarojo, paliko skrajojančioms erdvėje^ kad Thomas Hobbeį raže, kad šis turtas ir būdavo parduo- traeija ir atitinkamai turūfc
Žmones nuramintų* paguos
damas pigia kaina; 0 kad
prasižengimus mus baus ir medgalį, kuriuo jis tam la
ĮnfpmuoH ir įsąmoninti $
tųarba kuo nors įsjM'tų. Gy sapnai esą žmonėms ir gy
grybus
dzūkai
laiko
turtu.
už
gerus
darbus
mums
atly

bui
naudojosi.
“De nteptin* bud t* disband vcry
klausimu vietos intelinu
vuliai, kaipo neturintieji vuliams bendri/
Btjdden."
gins. frHt ie stabai, kuriuos aš Neužilgo nėtikelh sugrįžo aukštesnių sielų, ir tokių Vokietijoj ypač pažymėti
tai.
HD!<1 yoa make tlie niotlon to »<!•
čia matau, yra padaryti iš Damuosiią ir tuojaus šūktelė sapnų, kaip Žmonės, negali nas moksl? Alfredas Breli- virpėti ir drebėti. Atrodo,
Jonrn?*’
Geresniam suradimui
, “
MUbo
I »ho eiti,
dIO, bOM.
bOMM.”
molio jie neturi galybes jo: “Kas tą žalą man pada turėti. Reiškia, sapnuoti te tnas, parašęs garsųjį veika kad jie būtų tikroje me kų užsienyje ir įstelg
“Uow tlid yon do itr
“I in*!e a niotlon tiko I rrerc trach- matyti bei girdėti, ir tuojni rę?’ ■■
• . ' galįs tiktai vienas žmogus, lą “Gyvulių gyvenimas;” džioklėje. Medžiotojas rašo džiovyklos neseniai kelių Ii
In’ toli a raxor/
,
negali daryti nei gero, nei Vaikėzas atsake: “Ar tąi turįs aukštesnę sielą. Nors Brehmas pažymi, kad Šunų kad jis dažnai šunį iš tokio tuvių ekonomistų* miciaįr
COLLEGE CONNECTfON
blogą tiems, kurie juos gar netiki, kad ta didžioji stovy- vėliau kai kurie graikų miegas yra dažnai lydimas neramaus miego prižadinda sudaryta bendrove • v|
vęs ir Šuo ypatingai imda
bina.” Bt netikėlis, tą teisy- Ja galėjo sukulti tuos mažu mokslininkai, kaip Herak sapną, šunys sapnuodami
* * Grybas. ” Mi nota l>endą!|
litas ir kiti, buvo pradėję judina uodegas, lengvai loją vęs meilintis, tokiu elgesiu pietinėj Dzūkijos dalyjų./
čius dievaičius?”
rodydamas didelį savo dė
- Ne, sušuko žmogus, aš manyti, kad ir gyvuliai tu ir net patys' kratą. Pana kingumą.
Arijas Vitkauskas
Merkinėje steigia g?
šiai pažymi ir fiziologas
tam netikiu ; klelto kad jis rį stelą, tiktai, taip sakant,
Giintbuisen; arkliai miego Arklius sapnuojant taip džiovyklą • su marina
visai negali krustelėti/ Tai žemesnio laipmio už žmo
gaus, liet kad jie gulėtų sap dami judiną ausis pirmyn ir pat daug kam yra tekę, pa skjTimni. Tai jTanau
tu, blogasis vaikezas, kuris
nuoti visfiek nebuvo prilei atgal, šuo Šen ir ten kraipąs stebėti, o ypatingai Didžio ir sveikintinas dalykas,
būsi baustas už tokį prasi džiama. Gyvulių sapnus nei savo nosies galiuką; kiaule jo karo metu. Taip, pavysi gus minėtą džiovyklą,
kaltimą ; tai ju kuris sukūlei
— savo snukį, o medžiokli džiiii, mokai. K. C, Schnei- tikėtis, naudos turės ne-i
Iš mažens turi, vaikuti, mano .dievaičius; irtu da gia ir filosofas Platonas ir
Aristotelis, tarp kitko, taip nis šuo smarkiai lojąs ir ju deris rašo apie vieną arklį, dzūkai, nešdami ir j
. visą ką gudriai daryti,
kuris miege sujaudintas darni surinktus Žalius 4
bar turėsi man atsakyti, net pat manė, kad esą dvi sielų dinąs kojas ir t, t
tu turi todėl, mažuti,
snduo įtačiu medgaliu.”
rūšys: protinga, siela, kurią Kitas žymus mokslinin Žvengė ir kojomis kapstė že bus, bet ir visai Lietu
"Ton say you wcrff once eonneęted
pinigus
taupyti
!
‘
w<th a dūlėję*.
yCHt t tutorf
Bet vaikezas maloniai at turi žmones, ir “jausmų sus kas, Žymiausias savo laikų mės, Tuo tarpur dienos metu naudinga. Specialia
I t«0t«< « boru mm Jtr <•
kirto : “O tamsta apmalšyk Ja,” kurią TfttTgyvuliai. Bet anatomas Burdachas tašo, tas pats arklys buvo ratnian- tikslui statytoje džio
Jeigu duoda tau tęvelis
t
savo pykt|; jei netiki, kad sapnuoti. . esą, gali tiktai kad ^medžiokliniai Šunys sius ir patenkintas,
bus gaminami tinkami yjrl
mašą pinigėlį,
DEPENDS ON TACKLER
žmogus, turįs protingą, -ne dažnai sapnuoją apie me Prof. Basfianas Schmidas ti grylHii, kurie bus prijlįj
tavo
stabas
negalėjo
padary

’ tu rimtutis būk. vaikelis —
pažymi ir apie sapnuojan
ti tą, ką aš, silpnas vaikezas mirštamą sielą, o gyvuliai, džiokles, bet sapnuojant jų čias kates ir lapes. Katės mi ir pageidaujami n
nepirk saldainėlį,'
lojimas esąs lengvas ir ki
lengvai padariau, tai kaip tetiirinfieji f<jausmų sielą,”
rinkose. Be to, liendl^yft
mus, o kojų judinimas esąs miegodamos, uždaromis
gali laikytiną stabą, kaip vi- sapnuoti negali;
bet tą pinigą mažutį
kiši
išplėtoti grybų maris
kimia ir susirietusios, pra
pamėgdžiojimas bėgimo.
dek sau i dėžutę!
sagalį kūrėją dangaus ir žė
Mokslininkas Šaute de deda kniaukti, o lapės — vimą^ir kojišervavimą. **
mes!”
4
Skaisti siela yra tartum meiles Sanetis (trečiame skyriuj urgsti, niurzėti, galvą ju
Taip tu krūvą susidėsi
Stabų garbintojas tylėjo. lelija,
savo veikalo “Sapnai”) dinti. Kad katės miegpda^
♦
iš tų pinigėliu.
Truputį padūmojo. Paėmęs
taip pat rašo, kad jis pate- mos pradeda kniaukti, uo*
SVARMT
Gyvenines vienybėje su Dievu
nusiprkti jau galėsi
paskutinį didįjį stabą sukū yra dangus žemėje.
mijęs, kad “miegančių gy- degą ir kojas judinti ir 1.1,
rimtą reikmenėlių!
lė ; parpuolė ant ketin, ir pir- Visiem suprantama tiesa — vi vulių judėjimai yra.” Sante yra patėmijęs ir zoologas,
de Sanetįs klausinėjo me Hempelmann’as ir kiti tyri i
’lną sykį atidavė garbę tik- si turi mirtų
Galima gerai apseiti
Maldoš atidarant ir’'oi
džiotojų, įvairių gyvulių au nėtojai.
**\Vhen a player kiek* tUe MII ov*r
ram Dievui.
juk be saldainiuko,
thnt pele does it inean ho is out!”
Apmarinti vieni geiduli, nežiū gintojų ir dmigitma^jų pa
Apie paukščius vąšo vie rant mėnesiniu* trctin®džU
Vertė Kazys Adiut rint kaip mažas, yra. didesnė nau
“That depenūs ųpon hmv hard hl*
negalėsi kur išeiti
tvirtino, kad gyvuliai mle nas gyvulių augintojas. Jis .ansirinktmns. atspanadfetat
opponent hlts hini just before lie
atskirai. Viena knygeli*^
da,
negu
daug
pasnikavimn.
makos the goal.’*
pu/;v Jin, kad
nuu “paukščiai kar-:
tu juk be švarkiuko —
godami daro įvairių jude pažymi,
5c.
Reikalaukite.
AR GIRDYTAI, £ADA MOKS
tais uždarytomis akimis, į
ROBBING FATHER
Siela tižiau siunti Dievuje yra sių: medžiokliniai šunė** lo
ŽODŽIUS:
tat sudėk, kad būt pirkti
panaši į harmoningą kanklę, pa- ja ir judina kojas, veršiai miegodami, kuomet jų gal-j ‘ MG B*wayt 80. Bottotų MM£;
būre — sail (of sliip)
jį už ką, vaikeli,
lytėtą ne angelo ranka, bet Dievo kilnoja ir purtina galvą, ar vutės yra pakištos po spar
denis — deck (of sbip)
kad netektu tau susirgti
meile.
,
stiebas — anie, mast •
iją sukioja ir kraipo uodegą nais, išduoda balsą ir judikojas ir net visą kūną.” j
Malda
yra
būtinai
reikalinga
vairns
rudder, hofm
ir 11. Ypatingai svarbūs ir•rjna
'
pnšalus kūnelį....
mūsą
išganymai:
o
apmąstymas
vairininkas- —r helmsman, pilot
naudingi buvo jam Chian- Lakštingalos taip pat mio- MALDŲ KINKlNtLIS,
reikalingas, kad galėtume gerui
_ viršeliais ...
Pinigij, kaip gero daikto,
Ją vartojime aaldnyja
tono tyrinėjimai. Jis tėmi- godamos neretai pradeda’*-JaodHta
melstis.
neverta mylėti,
jo užaugusį miegantį eržilą, giedoti, bet be sąryšio ir laH jm5i«jSSĮi*.i..-,, i
Ant stiebų judriai plevėsuoja
MAJUS GAUJAS AUKSU ALT!
tik—kad jje neišsibaigtų, margos vėliavos,
Šy. Oo yni jęarbinva vbtj šven kuris sapnuodamas net ėmė bai lėtai. Bet tokio pastėbė-i juodyte prairtais vlrSellaki..,
jimai yra gana reti, daug MAX.DU BTNklKZLtS,
Ar teką, jums po Iširo deni tųjų f arpe, netik kaipo motina Pa- žvengti ypatingu Mstt.
į reikia juos vis dėti
kaltais virMlaū....,
vaikščiot i!
neli’s Marijos,
noli
Mnrijoa, bet dėlto kad jinai
Vienas medžiotojas pažy retesni, kaip žinduoių gyvtt- MALDŲ
m>’KlN«LTS,
Būręs dabar teko jstryžai atsuk* Mariją mntukojo Diovtų. Mokin- mi medžioklinius šimes tu liij, todėl kaikurie moksli
ir paskui įgyti tokį
MAT.nv nnsKixzrjs,
kimCš tino jos gerbti Savo psSattti
rint karštus ir sunkius sap ninkai net mano, kad jwutkš- ' Mitai* YlriWlla1».
daiktą, kokio reikia : '
Laivas
turėjojterą
vairų,
kimą kaipo didžmnsfi privilėidja,
"Ycufng man. 1 tvant to gira you a
nus: jie sapnuodami taip iš Čiai sapnuoti beveik nega
jeigu elgtis taip jau moki
piect ot w. mini!.’*
Varininkas dabojo laivo krypt]. ir daryti tik tą, ką Dirvas nori,
"M”
"Būt won’t th’rt be robblnj you,
sigąsta, kad kūnas pradedąs lį
tavo norai —sveiki!
Kizys Ajha kad darytumėme.
IFSALAJtYSUITED
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bedievius, įimtai prancūzų
|tris savo toeta, prižiūri iakatalikų YMmmiių bei kuni
IImū ruįKutnigai, kad kiekviegL
■-.
flb»W«iwr)
* ;
inis gerai mokytųsu Mažėsgų paguldė galvas dėl Pran
ftit—n >i<Q Miuiur taMttBiT
cūzijos laisves.
ųieūin pagvltadi tamokti, iš
Bum daugriis iš toitytajų, griitcs. Nėtaip dar sėmių vie
klauso
jų )>am<>ką.
totoMftoff B. M AMMMIMI Qf MAMI Prancūzų ir vizų sąjungi kum tuojau pazakys: “Kas na jog vedusi sesuo isisimininkų kariuomenes vyriau
Čia per retenybė, kad motum rč ir paliko tris mažus vai f Vienas jus tanius jau mo
siu vadu buvo maršalas gėmitam myli*’ šiame amžiu kučius. Toji motina Įsiėmė kinasi į kunigui* Kltaz ir
nerata Foch, griežto katagi turi norą.
je beveik rvtoybč, Bet štai, našlaiviukua jma save.
likaa,
nekenčiamųjų
jėzuitų
imtHAMt .
. jhummaMuto kaima:
atsirado n*Amu, kuri ištik* Data, šešiolika. linksmų Binoma, ta ntatimi neturi
IMtMM ♦
* ..*«*■ »*ĮMUl41 auklėtini*. Kiti trys marša
iijjų myli vaikui Gaila, kad vaikučių yia tos motinos bū- taiko eiti į ieatritej ita šuniu
lai
Lyautvy, Wcygand ir
. 1MK
vw*t
a*TWWJ* RRlIBir.. •
takių motinų daugiau nertu lųuoav. Viri Jau tanko mo kus prisirišus už šniūiello
■ w«k» ztr w«iit
»? .tol VWwy 1 iatt w«no
, tol1 Caztelnau -* buvo ir aiškūs
kyklas. Kuinuose prie stalo vedžiotis, ar ieškoti “gėod
Ir įŠytatottaeji katalikai. Tom motino* vardo neniiDAZblNiNKAS
kiekviHitm turi savo išskir tinus,” Jw laime ir džiaugs
ZW!rWASWA¥
SOCTil UOSTOK, MAS*, Maršato Joffreir grįžo į ka nėsiu. tligyvmKaujoM An
tallkyM nors ir mirties pa glijos mieste. Turi jinai de> tą vietą. * Kk‘krieną Vakarą mas tarpe šešiolikos tų, ku
ttototo zovni tonxtato
visi sykiu atkalba vakarines rių yru “dangaus karalys?
.
,
n,.
.„..m. u
J
tale gulėdamas. Generolas iimtį bernuką ir tris mermaldas ir padaro są&’nvs są ta/y .
.
'
Wvygand dalmr yra DranF Katalikybės Laimėjimas
skaitą, Viri sveiki, linksmu
Mūtaį taaldoK už tave, ge
cūzijoskariuomenių vyriau jau spindi savo laimėjimų
Ir toji niotimų kuri auklė roji ir titoji motina.
siu vadu. Nesenai jis išrink grožio 4>tadtatata.
ja iryli ką savo vaikm^ių ir
■■
■
? UtetttVoje neimi pažiro 1846 metų rinkimu* į tau tus į Prancūzijos Mokslo A- Prancūzijos katalikų vadui,
me laikraštyj* (^r- to atstovų rūmus laimėjo kademijos narius. Tai auk- įdedami į dtirhį duugžirdiniwd$) “Naujojoje Itamuvo- bedieviai ir jie tuojau išleido ščiauris Prancūzijoje žino* gutao, akletaitamį teisingumo
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ŠVEDIJOJ

Vidutiniškai fcvvdijoą dar*
blntakas per 1930 metus, i>agal Švedijos karališkosios so
ciali* minirierijo* daviniui,
f atėji) 2,093 tatatas pajamų.
Išlyginti su priešknriniriz
laikais Bvedijita daridtaikų
pajams yra Žymiai padidė
jusios: darbinbikams vy*.
mins—131 %, dnrijinintons
moterims -* 156%. Ktap nw
tyti, dabar yra tendriieija
vyrų uždarbį sulyginti su
moterų Uždaihiū. Pramones
įmonėse ta tendritaija dar *
aiškraiM matyti/
moterų
algos padidėjo 154*^, o vyrų
tik 119$t. »Tei palyginti ftvedijas prieškarinį pragyveni- ~
mąsli Šių dienų pHigyveni*
portuotų, taiko rekordą.
Nelegalia. įvažiaviimiš, ar mu, tai gauname išvadą, kad
ba įėjimas, yra svarbiausia šių dienų algos Švedijoj yra
priežastis. Baugiau kaip pm goresnės, nekaip prieš karą*
se dcjauiuojainii ateivių iši lĮttaios algos yta Šiaip padi
deimriiioti todėl, kad nele dėjusios : metines algos 44%,
galiai. atvytai, Antra pilė* dienines algos 4d% i^ vatam
žasiis—‘ ‘galima tapti visno- dinės algos73% mio 1913 M
Tuo būdu per imsktttiues
meniška sunkenybe/’
dvidešiintis motų Švedijos
Braeityge, imigrimijos val
darbtatakų būkle yra žymiai
dininkai mėgo visokius de
portavimus pažymėti “vi pagerėjusi.

,mMnmin*«iw sruems
__ ______ _ __ ____________ .■ ______ __________ |

/•• ■ •
nfc&io redaktorius, užsi- kyklas, 1879 metais uždraus lito?
prie šiivęs viziu švieriąatas ta
šiandie
Prancūzijos
atsto protingąsias pajėgos. Prie Kas lik skaito dientaius
o parašyti straiįtoį apie tos * tikybines procesijos,
likytes atgijimų Prmi- liątto m? išvaryti yiemidfau: vų riUntiose jau ylaapie 150 katalikų įjūrių žygių susi* laikraščius, gergi žino, kad
jėzuitai; panaikinti karo ka- katalikų. Kiekviename nū spietė visi geros valios ta Darbo Uejnirtmuėnlns da
k; P. X KęiiUOtb Phmeūzi’ pelionai, .uždrausta mokyti Misterių kabinėta būna po 3-5 skaisčios siejos inteligentai bartiniu laiku veda tani tik
rų kovų prieš ateivius, kurie
8* gyvenimų tabai gerai pu tikybą valdžios laikomose minbteriiis katalikus. Pran Imsauliečiai.
ik, nes tenai pabaigęs tie- mokyklose. 1882 metais iš cūzų Kataliku Federacija Praiieūzų katalikų pavyz nelegaliai atvyko į X A.
i nnivėrritetą, jis gyw- tremti vienuoliai benėūikti* turi apie 3 milijonus narių, džiu vertėtų pasekti ir Ame Valstybes.
JŠO£ie 4 metUš, pūsiherda-j Mi ik trapistai; iš mokyklų kuriems vadovauja didžiojo rikos lietuviams katalikams. Deportavimas tokių ateirito. į ptkneūzų dvasios im- išmesti kryžiai* 1883 metais karo didvyris generolas Cas- VM n^cM KątaiUiiį
vių, ir kitų deportuojamų,
jMį ir ieškodabias skafečių- pašalinti kapelionai iš ligo tclnau. Katalikų jaunimo or Aeracijos famyreMfy icuri» į^ labai sparnai eina. Praeity
-brangenybių.
ninių ir yrieglatidų. 1895 m. ganizacija turi 400 kuopų su ra jubiliejinį Pasiiūpinki- je niekad tiek daug ateivių
’ Vto pasmilto spauda yra vyskupmns Uždrausta spaus 200,000 narių. PranęazH ha me, kad jo nutarimai, kad jo nėi^taporiuota. Per pirmus
i-atusi rašyti apie praii* dinti katekizmuose apie pa talikfy .darbininką ząjįtnyti dvasią paliestų visus lietu šio imigracijos meto dešimts
X85r vius katalikus. Visos katali mėnesių, tai yra nuo liepos
i, kaip apie smarkiai iš- reigą balsuoti už dotils tam- tinri, 755 aMikalttįi
tolis, * pamynusius po didatus. 1001 metais ištrenk W narių, Katalikai ūkinin kų cehtralinės organizneijosi iki balandžio mėn., iSdepon
ilkybį, UŽmiHUEius do- ta tūkstančiai vienuolių. 1903 kai savo sąjungoje turi* per po šio kohgreoo turėtų gra tuota 14,585 ateivių. Ti
m. uždaryta 3tXXkkatalikiškų milijonų narių. Katalikių žiai suderinti savo, veikimą, kimos, kad šiais metais skai
pagrindtte.
^’Kkd tokios žinios tūri pa- mokyklų. 1901 m. išmesti totalų 3 organizacijos turi kurio priešaky spindėtu aiš čius išdeporiiiohi pasieks
0, tai galt patvirtinti kryžini iš teismo salių ir nu apie vienų milijonų narių. kus tikslas —■ KataliAą Ąk- net 20,000. Iki Šiam laikui,
nas bent kiek pagyvė traukti santykiai su Popie Katalikių studenčių, sujun
1930 metai, su 16^31 $deta Primotojoje, ar bent žiumi. 1906 metais atimti goje 25,000, o studentų —
litavęs per jos miežius, bažnyčios turtai, daugelis X000narių.
r
f > v*
tojų prie jos dori* vyskupų išthmta iš jn vys Katalikų laikraščiai labai
gausingai skaitomi. Vienas
B.Ukrikimo privedė tam- kupijų.
! tos bedievybės apaštalai, Bet Atėjo 1914 metai. Pra dienraštis turi daugiau pu
įįie po prancūzų didžiosios sidėjo didyris kuras it bedie ses milijono
skaitytojų.
-Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pųsviai
sustabdo
katalikų
petaeLiaudžiai ir inteligentato
odineijos akiplėšiškai nailapiij, tik už 75 centus. “Datbininkūi” prisiuntęs
l$Bo viską, k*& Hk katalikiš- ktajimų. Buvo paskelbta leidžiami savaitraščiai turi
75 centus gausi Jono Kmito gražias eilės.
šventojii sąjungą.
po kelis šimtus tūkstančius
Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po
r.Čia ir norime pasinaudoti Katalikų vienuoliai sugrį skaitytojų.
etas. jo eitas pilnos patrijofiškų jausmų.
^KelnioČio straipsnyje iš- žo iš ištremtam ir stojo į ka išvardintieji skaičiai ro
SiąskUfetkym<į
tonuotais faktais, iŠ kurių po lankų. Visų katalikų --- dyte rodo, kaip Prancūzijo
yti,kokius kryžiaus ke- l>asauliečių, vienuolių, kttni- je katalikylje, neteisingai dr
ase We«t Irtotoy
perėjo prancūzai katali- gn — pasiaukojimas nuste Žiauriai persekiojama, perė
bino net pačius akliausius jo kankynių kelių ir dabar

JONO KRITO

___________________ •<■■__________ ______________ __

suomeniškomis sunkenybejnjsi/’ Bet kadabgi labai
liečtams* Ir tik nuo jų pra* »
daUR
į-^į^i į
šo, kad jie* užtaikytų mūsų
mus, kurie pripažino, kad įstatymus, tteipį mwų įdaugelis nebuvo “visuome- staigas ir jas, užtaikytų. Bet
niškpiuis
sunkchylJemis/’ labai daug čionai atvyksta
tad dabar ta priežastis at imigrantų,4 kuriems visa tai
sargiau variojtmm*
nerūpi* Kiti atvyko visai ne*
Gegužes 13 dieną, Darbo legaliai. Galiu sakyti, kadaSekretorius, William N. pie 400,000 ateivių. atvyko
Doąk, kalindamas geleŽin- nelegaliai. Ir jnes taidome
kelįų darbininkų šeinio, pa tik tokius ateivius depor
pasakoju kaip valdžia -sten tuoti* Per dešimts metų val
gias išvalyti ateivius, kurie, džia išdeporiavo 92,157 atei
čionai nelegaliai atvyko ar vius, kuomet net 95,147, ku
ba kurie dėl kitų priežasčių rie buvo paskirti deportaviyra deiMjrtuojami. Tarp kit Įhta, imtys liuusnoriai išva
ko jis sakė: — “Mūsų val žiavo. Nuolat prižiūrėsiu,
džia teikia visiems iš sveti kad što šalies imigracijos
mų šalių žmonėms visokių įstatymai būtų pilnai užlai*
progų ir tokią įstatymais ap  komi.”
PLIS*
saugą, kokią teikia savo pi-

<nteii'ja8^W '^”ė

■Maitot

Viįsk. jtf. F«lattriW tuo savęs it širvo gimines išmaitinti, landžiojo į tinkami darykit, tik neužinuškit ir nemeskit per pakliuvau į nedoro kunigo mgus, nenorėjo manęs
kietis, kaso bulves daržuose* grobstė avisy iŠgriAu-; tvotą!” šie gerai sudarę sviedė jį per žiogrį. Tuo ištišti; Ix‘t kad pasakiau: “M geratai, gfcpa ta
davo žiemą rūsius ir maldavo nito žmonių pašal kart čigonas pašokės tarė | “Bepigu jutus buvo ne- mano raukymoS su gailesiu; neišrištas daugiau ne
feligauti čigono kietyje; bet nugis sugautai/' — Tai beisiu išpažinties. Kunigas prasijuokė ir išrišo.”
pos.
• ■ \ " i. ' L '
—Ar.“Kokio tikėjimo tas būvu toigasif,--Cigu
Viši čigonai buvo laikomi katalikais, bet ne ko pasakęs ko greičiausiai spniko į mišką. ’
Kevienas apie čigonų pradžią didžias knygas kio tikėjimo prisakymų nelaiko.
2. šidtavos parainjoje prapuolė žmogui nakties “A Dievas žino, kaip jis tikėjo.” — As.Kaip bu
apsidaręs?f”’•—
tžčtau jų tėvynes kaip reikiant nesuseke;
— Cig.: “Ilgu šrarkit” —- As.:
Čigonai Užvis apgauti žmones ir apvogti nmke* būtyje gražus arklys* Ūkininkas-spėriai pasergė vo apsidaręs
: “NosistvMdli, ponetodėl
nciežkodnhias jų kilmes, kiek žinodamas jo, čigonai išviliot ir išmasinti daiktus sau reikalin jęs skubėjo ieškoti ^imvijd čigoną, tuo pačiu ark- “Barnią ar turėjo / ” — (
Ašu “KadtUprapulrašysiu darbus.
_
gus sugcliejo. Koredamas parodyti, kas tai buvo Ku Mojantį, sugavo, nuvedė į Bidtavą pa».aseso* Ii: man riipėjodšrišimas/
Nuo lenkų gadynės, rigis, lig 1839 metų, daug per žmonių veisle, ketu via privesti keletą su jais rių ir štate žmones, pažįstančius jo arklį.. Aseso tum su savo eigonų tikėjimu/*—- Cig.: “Taip po*
i ieųtočiuose eigulių. Gyveno vieni prie žnio* atsitikimų.
rius, norėdamas teisylię susekti, ketino pavadinti neit, jei nesusimilsi, prapuls getas čigonėlis iš tatnsi^krip įūtotab avba
l)a"
1. Kurtuveiųi parapijoje yra soda, vadinama kunigą, bet pirma klausė vagį: “Kas tu esH” — tos rankos.” — Asu “Nu ką, pavogei tą atklįP* —*
toritaiiuosė savo trobeles, dar kiti dirbo išegtaša- .Užpelkiai. Vtoą karių tos ūkininkas, haktaridžm'
Šis atsake: “Žmogus, čigonas/’ —Aš.: “Kaip va Ligų “Ne, Btave siųski”/*- Asu “Nu ktapgil
juk tave sugavo Mojantį fCig.: “Begi, aš tams
Jrių Upines, tose gyveno pagaliau per žiemas, be oran išėjęs, pamate savo kietį atdara. Supratęs va
diniesi?” —- Cig.: “Vieni žmonės vadina mane Jotrūkio kūreno ugnį ir šildės su moterims ir su gį toje esant, beregint pažadino šeimyną, darė Vai kimu Guire, kiti Baravyku, o tankiausiai čigonu/* tai pniMisakosta, kaip tai atsitiko: turėdamas rid*
kiukams rendėtinius, pats vme kirvį ir įėjo į klėtį — A&; “Ar esi kame rašytas?” Cig*: “Kas žino, kata eiti į Lyduvėnus, šįryt aukstPišėjau* Ankšti*
H ■ Apsidarę buvo vyriški sU kuntušais, taratatto veizėti, kas ten yra. Įėjęs sušuko*. “Kas Čia esi buvo, regis, užrašę, bet manęs netesusekdaini vėl iš mojo tarp dviejų skardžių atradau tą arklį Mtvbi it senų dienų žiponata. Visuomet vaikščiojo atsiliepk!” — Čigonas, matydamas esąs sugautas, paišv/’ — As.; “Kokio esi tikėjimo I” — Cig*:“O vintį skersai kelio. Norėjau pralįsti pro galvų, —
paišė/
* ‘
. «n
^rijuosę, jei ne su kokia juosta, tad su virve, o nieko neatsakė, bet ant miegos užsikvenųjęs pradė
koks tamstai tinka ?” — Asesorius buvo nekatali- pnidejo vaipytis ta smeiges kąsti: ketinau eiti pro
jns kurs arklio neturėjo, tačiau bizūnus ūž juos jo dejuoti tarydamas: “aų ai* ai!” Ūkininkas dar
kūs, bulei tarė: “Alau tinka Mų tikėjimai/’ — Uodegą, — atklys pasitaisė spirti: nebeįmiUų’daia užkištas kybojo. Kiti dar nešiojo apgalviu^ didesntai sušuko s “Ko tu via dejuoji? laisisakyk, Cig.‘: “Nu CsU stačiatikių tikvjima.
As.: “Koks mas tai iridnryti, norėjau peritakti, M neveikęs «L
tod .arktį Vadę guviau galėtų įristt Kepūris jū kas esąSj nės nukirsiu jvkšiu.”
Svetys atsake i tave kunigas krikštijo t” —* Cig.: “Kas tą Žto, ne sisedan, — arklas tuojau įmtrako, toh^mkritau:
’i su avino, šuns ar vilko pukutromis ant vit- “MvhižiMitotaj įtofeailek manęs! esu nelaimingas
in*ix»i‘tali pajojusį sutiko titane Sis žmogus ir tai
atmenu.” — Asą “Ar vaikščioji išjmžiirttol”
z su keturiais ragais. Moteriškosios dėvėjo ant eigomis, dantis man baisiai gelia, nū pats nesižinau
Cig.: “Ke. matai ponas, tame daikte jaunystėje ta ga vo, Begi tamstą, kokia via vagystė!” — Tai gir- »
BVos skepetų, suvyniotą turtai papročiu, turėjo kame esąisJį ūkininkas su berniukais tuojau su
bu buvau kiirštiis: nepraeis lluob junkeri švšeri me dedami visi žmones pradėjo juoktU ą.UMWht« eius sijotam, visuomet buvo SU drobule ar kokiu ėmęs atnešino Žvakę, atrado džiūvusių mūsą ittto
goną nusimUv į kalėjimą*/
BŠeklo tilyptt užsiklėriusios, kurio du gulta buvo aksčių mumutstytą ir į krūvų sudėtą. Klausė Ūki- tai, aš jau ir prie klnu^ldDs* bet daM* tai sitgaUk
3. Bar vieną kartą Kražių parapijųje ctgt>mw
mane.” — Am “Ar senini buvai pastarą karią?”;
ii. Taip drobulė hubojo nuo vietai iietk% Vai- įtaikus: “O kam tą tnėsą nUn augšto mtaitpimiū*
šutokaimyno
išvogęs aridį jąja įtaMuoti. Bet ItnoCiga “Kas žiim. neįsidvjau, rašyti nemoto įpapntatai Imvo pliki ar mitrūkusiais mnrškU ■—* Šis atsake: *lTeve, tikėk manim, jog iš soiniliu
lašiau j tailkį// •— Asą “Kokiam kunigui iš«UMži- glta, kurio arklys buvo* jį tatfikęū atgavo ir nuvv^f
apvilkti*
galus graibstau, nū pats nesižinau ką datas/’;
nair*
—• €fe: “Kt liet kokiam. jUimam ar totam |m Kražių asesorių. Tns kiautai “Ar tim* jng
v
*
> * ■11 *
Itotane išprašyti, niekam taeko nemokėjo, nie-,
Tari ūkininkui: “Ką tu, netmudvlu tauziji? ar tatoniane priuūa/**—As*:“I kota\t bažnyčią Viiik-uttaydgri tą arklį I”-— Čigonas atokūs “Aš nmCig. : “Nnlrtūg to tevriziu, maža at di-|giau, tuo tik nelaimingas etotald rigmut uJWmiiHi,
Į nieko nedirbdami, mito iŠ aįtoutii* ir yagyk* mes nežinom, kas tai yra eigomis ir ko landžioja į ečtaji I”
Vyriški vogė ir mainiojo utfclitus; kiekvieim* įdėlis ? Vaikelink imkbnP’ iMtiėmę muse kiek tin di, mūra ar imslžioj įeinu ir pashąvldžiu/* — As*: — Juritt kritteti nphtttį ir iirkaltai/' —* Tai#
g Itotyiuetyje būdavo jų daugybė* Negalėdami kami, o cigmto tūri: “Meldžiamieji vaikidiai, ką “Ar išrišo tave kunigus’/* — Cig: “Vieną karių rorias: “Nu kaipgb Jūk tave sugavo tadujiutaįf”
■- v
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SVARUS ATSIVERTIMAI

Verk City, N. Y- 4,Knip Tapti
HtV. Vktalfa HHeMa” agni* pi
Ml
mamų Htayfe. tkygųtf galima trtadpirirtl pasfanMairt
> 2$ eentna.
t

romo tiuaiui
. MNHttN* pttmrol
amIbab
Turiu gurkto pramltt ftf. £

AUimttot Angli'jnjn it ku priėmė kommiljų vyito; kimirto Dr*«giį<m Mrių ir tot

Ahwrj)fcjė$ totorių* 4a- sius “Courrier de Ueneve*' na i vkuomvuto ^žiniai, bmįJ
kwi teiką gyventa Mthauoyį3Į
jmijų* Pasktttiniiim* niėwe- toftMoHite, mMtoilu »1>
KJmįAmm: Kokiai yr« peakuii
' IMto*. — Ką teikk “ja*
Pa., dulmr litokšHtu. fjto
daugelyje vyskupijų sivvrtimo dnugiis, įniręs m>- Babmu, NU. TtaŽMtoaA
ton
įMHfet*' girt ectuo «k4lUbKi Now Yorke!
Akrttori:
Ne*
Yorko
mte*
daug
pMcstantU
perėjų i ehdisnm jiriiimgttndtri sklei mu Mev. g. tote, 147 tortą
Ktomet tor*, mrttrtW pirmu*
ta*
bolgndžio
K
1930
m.
tortjo
«»kaUtikriSi Taipkitu ntsltot* dėjas tarp ėveicdrii jauiiuo- mery Kt., tomun, M. 3, nuo
Septerg# per dvtejn* metu*, te ku
h**, ųyrt* fea išgy^^t* Prt»M* metim, Mt),44ą
imu imiĘvinėtHms vMms ai- int‘nčs.
toahmtei intot vltote rrikakb :SĮ
vestųjų Ut* toto, btoų
kttirite.
jPwW»w»«ęvw
j^ksi
siverllmtui to šv. ttoieiš* Iš ^Kaįoįilu Vivo^
M »iWl.
MtHf te
togftfljit*, ar tek M1 trink
kmtoKsavem šventę, šių
rriikte, kad jb ĮmrianU pdtelją. juodi te 01 nuok kitų tinti M
mtt Ig,
Av.
dienų atkitoHe vienas Fu
ririinlų gyventojų 21 m. amBatm
Prašau gtMkyt^ m* mano pirm**
.. .................... ................................
-A1
arba daugiau, MA nuoi. ,too nV*toto itydyfujM, Fukuo*
papterou neužilgo Uhilmto
nžrfMriydami “M»«l Vilnių,” pri* keri miglitou vysimi*) as
Ateakymo.—-F(»m A-22I4 (ku- Urnų arfm manytų totų,
datos <»Mt VateHjUe.
rią -toto mini) y m pgOritetal JI 2,293,400 atoirit tol*
meninis M'kMorlto H« Miu<»
Buhijmje jmtest* ***** **** meadaVe dar vteną kHą dnterp kai
"FaėlMrity
to Briltion tojų NW Yorke. 858,770 gyveno pigi, M yra kitau avarbu* reikt kur turirirtklmo Hhkkmm padeng gydytoju kariu perėjo j Ka
to Nitumllaattea/’ te panto- Brooklyne, 641,618 Manhattane, hvimw, W ton tofttblto krit p* ti mHesdavn rriitėjakm perdaug taliku Bažnyčių vim jo M
477,342 Brohxe,
<įtteto &
DB*SWI VYMA1
kiau valandoj kada išeisią pet
čbint formą Mykiu mi piniglaMlu,
Iritonto torito turi veikti po kai ka* dargi ir pačiam pro/. M.
•
'
' * — PoW daktare, prašau ik kalėjimu varhte. Ii' Hvairduok
39,520 Rfetondc.
fotografijomfe, ir t. L noreUkla
dviejų metų po išgavimui patento, biržiškai japrąiisAivo “kelionei.*’
Alsivetriimu įvyksta Iv traukti vieną dantį, M lai vtoro ir mtu, prie kalėjihm vartų mane !»«petteijog jmtoiffil* Ta# patolSvetimose Šriyw, be originalilto Prof blriUka jokių pinigų ma
ŠvtdcariJoje.
f*fn neseniai M kekalim, Al galiu h drįshi lai pi-a- keŽinomi,..
'*
nriM4ri*ma
r
emmaa jvykri* ilk knomrt apllkųo*
tmmoOA i kamah patento kstoh toed* dar riritlytu.
Nikalojhus
bažnyčioje
Krita* putotos prie pirmo ižklatuytux paskj'iT VVH-taVIr jų davėKtoito! At man galite įto— Sveikinu už tai jual prašau
mo «u jo Jitt3inhikaw. Kuomet najua d*r Amerikoje pakviUvu ir K Įmrgv ImivA šventiiumuis kib
gu
patentaa
nevariajam**,
lai
per-i
kyli ar Kanada tiidart duria štalačrtfe
į npetojė« kėdę I
meii.
t d. jteikč V’VS Wiį_ domininkoiria brolis
__ Jturaližarijoa egzaminatoriui Jait"”—
L daur Mleldlą reik mokėti. Ptoniau- m. gegužės
__ .—
______
-------------------__
-AH DiėV^mmgrtkl Ne- mau.
At, k«d aplikanto popteroą tvar grantamslsKuropos,'
ria eprtblkmį kad išradimą ga- Iždlrinto^ji tomkaipfikpąJb ym konverti bri mimu įmini dl riMI lauktoAtsakymai Ne. Bet Įvedi vatto» įe
koj ir kad jla pHriteto prie to
Hma vartoti toeny pirm negu plMo nurtshdf, kuri
Visame pasaulyje MWma*ir*'
Žtngns sulaikymus dėl dabartinio
tas,
anksčinli
Imvęs Molu* so- mtijamc kiimbaryje.
amerfkteitoiK ^Mfisų Vil
tbralteftrito įstatymo lejmliškti
prašytu patento.
lašonia
apie Vilniftus kraštą, apie*
nedarbo,
Ber
pereitus
du
mfm
i«
ir moksliškų/rrikStotot ite jį’
nią” vietoj 2 dolerių nŽ *1.50 nr?. riatoM IMeš tbšfmlf me
MHtKAllttM
Anglijos imigHirija f Caiarią žy
jo gyventoju* lietuvius.
tams. Dėkotoms už gautuorids tu jis buvo vienas iŠ $ino
rignčia pa* naf uralizaeijo# tetoo
0 betgi mažai kas apie jute
— Kmtčl. drauguži, Ihmdten lu
raštininką, kuri# išpildo natūrai* miai mažėja m n nuM,» jangt.
ginto* VV£V*K čia jm* to kartą mirtiuių švidėnrijos mdalisMM»,VAWU«
nomu,
IKK Mas kas turi pęto*
Vairi.
net
50
nnw.
ir
K
kitą
Ža

žarija* petkijį vartojant intopakvituoja.
.
hi viulti. Nito 1921) tohj tokĮpiml
Miakhirti
Marpiškri su Vilnlato
lių
net
94
nuoš.
Gegužės
mėn.
1931
— Pamanyk: umun Bnmm šian
maeijaa kuria* apUkantaa paŽyrič
i) P. Žabrktenė, Bnmklyn. N.
prit
’
š
pat
jo
aįsiveriimų,
jis
krašto
Iteluvtete.
m„
1,693
anglai
įleisti
sulyginus
fctofam: Jungi. Valse. Koh V *1.00; 2) Amerik. Liet WH
dien audauŽė lėkštą!
jo ibtmojiv A-221k Dttllndftiihkai
gegužes ttiHi. 1930 m.; riithčty* Slrtiganik Antras vfeuo- Kinto Bsyone, N- d. *10.00; 3) buvo sisdalistiško jiiuninio
Jeigu įdemMijasi Vilnim kaito**
— Tai argi tokia jau brangi tą
turi paairašyti ir pririekti prie petu gyvenimu svetimtaučiai,,
1/20 amerikiečių suly ginus su pe teėt kalbant apie phjmdenh Ji va Kežlnariaate Kraity, X. ♦!; 50p.; intmininkas ir vienas iš bol- lėkšte himri
ticijoH.
Jabiau turi juo idomatttte Msreitų metų 3,429 ir kteų 602 tatly- ite «fa” to «W* Ar ia rrifc 4) įdėt Draug. taryba Balt tore, j ševirim Vmlil Wv jo pir— ftiikš — tai Šilk*. Bet kad su juo
Tavo atsitikime, turi prašyti
ą^i^f
Ižta <>♦»
ginus su 7,785 gegužės mėn; 1990 ftb, kad metet>TKtbk virio* negali hd, WM; M Urt. Marikai. Na ’uasias Šv. Mišias iš jo rau- H išriks man teko l galvą.
bWiTlp*«
naturalizaeijo# eĮpmm totoriaus,
jrw>mw^

Huto Vito VMM fląJto*
YAYSSYAX
Ootro Kymitrio gtotetakut prri
Ktotam: Tariu gana avarfty M> BhMžkd kriteujant per Jungišradimą. Bet t«* mano toto*, tise VUht,lH« UM* ksr
V. V.
keroto, iinkaatob Kumpoje w- re reliulKUl*, tad jfe
gu. Am*t4k®Ja» Ar rnaa toMtptod to* K**
griežtai vykiuprato *pto toto* patoatų dama* Oalro KnariMa nimbUtyfcą, htekar —; jekk*" prakWbwre
Kurtoj ' ' ’ .
•
tome avrtar
aulų m*i rinko tiri pr*žė.
VM dėlto rkmi kiti awerikHia<

J uokeliai

<wmk MM*3

’■■ %

kad tsvųft? tavu littdtoto kuo m.

Alrt^to;

greičiaurin pašauktų, nes tavo pir
mos poptetoa įmiginai.

KftAMijro?
VAtrrmm
Klatuimai: Sulaukęs kiek metų
puiris vaikiniis gali vesti Šioje ŠaJyje be rivą tetdirioi
Atidarai**: Apeivcdinio įatatyMi mainosi keliose vąhtijose.
Rbodė Istand valstijoj, knr Tams
ta gylto, Vyrai ir mottrj s, šaltu
ką 18 metų gali apeito* ** Uvų
leidimu, bet turi laukti legalBkų
metų (21 metų) apsivesti be tgvų
įeito*. Connectiėnt, Peiinsyte*
nit^ te Tcnnessee vyrti te moterys
16 ri. amžiaus gali apsivesti su tė
vų tekliniu; Illinois, Ohio, Kansas,
liameliusetts, KVVada te Dhk> vyiii 18 m. ir moterys 16 melų, KentOtky Vyrai 16 ią. te moterys14

užimti!

KlaacimM: Kuomet m*no ptenauke egxamermm^ aš negatejau
atsakyti į yiswt ktatirimu* te riano peticija atsakyta. Kada galiu
paduoti kitą petteijąf
AtnkyftM: Natnralixacijo« egzamioatrtrieu* estas egtamenas ufera teisme Mamųrmam tuomet toevč priduoti p*ttei& ne* neišlaikpiF

PrekMento kvaM\
torijon jsdMytoa antrame straips
nį tončtet:/tik
/&>*»gteirts arba Jttrtąt. Vitet. piHvtfe,
kuomet Konriituc-ij* priimta, kn
iaukęs 25 njetų amžiaus ir fegyVeIiį* 14 Wų *afp Jtrhfcf. VaWijų
gyvuoja* gili tapti pfe*lWii.”
Tok kvniifikaeifoa rtrirateiko mo
teris nuo pretidentyMSs. Ne- tik
preritlenlas, bri it Srinatortel te
Atstovai Konstitucijoje paminė
ti kaip W t*t vMtek yri inb-

’

mMMTimttn, efl'TJĮH pvpOTTTaK lyBy-

**MnMMWA“
feoje; UI totek to grif* ir ant
KtatstatM
: Ar man negalite pra
ram išklausymui. Jeigu p* kelių
nešti,
ką
teižkht
“rabprifa*/’ AV
mtHifcfcų pasimokinimo Ilgi, kad
yra
pakvėriinma
ar
pmkytafcs vyk
gali išlaikyti egaameną, tai gali
ti
teisman?
Kaip
skiriasi nift
prašyti Dirtrikto Natūtoliaaeijta
Direktoriaus tčl pašaukti.
Atsakymai: “Subpoena’* yra pikaukimas liudininkui, jsakaht jatn
parirndyH tefame liudyti. Kuomet
UTKRATŪBA
teismas nori egzamenubti knyga*
Klausimas; Esu interospota mo arba popieras, kurios randasi pas
torų pilietybe. Kur galiu gauti liudininką, tai pasaukime tas irgi
informacijų .apie ttif
pažymėta ir liudininkas turi pris
AtotoU:
išleista tatyti.
'/
Eprcign LtUgUage InėtetoatioiĮl Jeigu kas imkrt^pm dčfhešib j
Service# 222 Fonrtk Avrnue, Nevv’^Kubpoc^,” tad jį galima krimi-

m. te 1.1.
Paprastai, vyrai turi būt legšlišką metų be tęvų leidimo, kuomot rioterų ■ amžius mainosi nuo
16 Hči 21 m. 30 vaWJų teikatottj> kid nuotaka bfttų 18 to. kuo
met tčvai neduoda teidhno.
L - T. ■■ .M..>g msross8=s5ma5s=5Mss==sroBBam±Hhfes8rorofe5š=!mHsei^ss2sa=raasroasi

,

rio B-vė Pkiltolphfa, Pa. *5.50;
6) yitukirtas New Britain, Conti,
*10,00; 7) Kiin. tn Juras Latvrtnre, Mai*. flOJO; 8) Kunigas
VirnUtrikas Boston, Mam. *10.00;
9) Ltet. K. K« Fed. surengi, mto.
Boston, Mass, *25.00; 10) KuiM
C, A. Vasys *25.00; 11) Vi. Rimša
Wom^ Kam. MM; 12) Mart.
Veivem
Griffata, Mana. *1,00;

Deja, bmigdiui lietuvių,
imiičbj tolimuose kraštuose, rik|toG|
rij marių Vilniaus krašto liohitor
gyvenimas
yra nežinomas,
*** ”
^ktiiidžiasi ateisimus iš kalėjimo
Tą spratfą galčh; išlyginti’ UbHvo drgUgui.
—tai tikras gyvenimo pasityčio nųs jau ketvirtus metus VilnfiJŠ'’
jimas. ValeMo mane iš kalPjlmo) lietuvių laikraštis
“W4fiAWi
h ;<
nmniau pateksiąs t laisvę, svajo
“Vilniaus Rytoj®*” ražo
jau, džiaugiaus, nekantriai lau
eiausiai apie vfco Vilnimis
lietuvių gyvenimą, nijšvicmUunžA'
jį vispusiškai,
” * ■i
‘'Vitotem tytoh” toUytom;
i sužinosi, kur Vilnimis krašte,^.*
i
.
_ _.
tuvių verkte, u knr dBau<toL
Kad yra elrktriklhė mridto sužinosi: ko jis siekia ir kaip fa
plaukamn kirpti tai jau vM Žino.• gyvena.
. “rį*jl
Bet kad yra elektrikinri atolufcyfcjite” -beitojit
vafc, Ui ilk jjodaitolis težino—kol kartim per savaitę.
*
to jų krautnvr*se dar nerimkloj
“ toto Mytobd.” Storinto
ma Išvadinto neonai tejridarytas. me Vilniaus kvaito Itetnvit) tąSft*Tokią naujenybę dileagoj par ličjo sargyboje, lyg wWrody?HM
traukia iš fabriko plačiai žinomas shpimli visa tai, kas dedasi ’GK^i
d. K. Milto, gy v. 4251 rto. Phibn dimino, Vytauto tčvy’nrųe. J»**#r*į
avė. (trečiame augšte). SlcuHnTodėl kiekvienas lietuvis ląį.į
v*s Mrndo, kaip aafety raxor. To akut* uHahkyll 4 kViHito lj*ą.
įdctHrtuvt) ažmertčifs paritriuatno# te"
'
-p’
toto j magnetinę dėžutę te nie
Rašykite šiuo adresu; Vikte,'
ko mdaratit pasiaštrina į porą mi- s¥. toka 8—1 “toto Mter
niitų. Tai išrodo liėįtikčtinas daik M” ’
■ . ‘J
to bet taip yni.
Kabia ttotenyje ridtotetom,
— 0 čm tol ka* kita...

13) Kunlg. .Ihifhmlinas l'etraitiš
WmrijMri* lite. *2W; 14) Liri.
A, K. Ked. Mrvngf. mrnir. (*M<tajęo,

111, H9.M1 15) “Kittjfenų” hUrvhglss susIr/Chitugij, 111. *50.00;
16) V. Insodienč C’hicago, iii. *12,60; 17) Petras jnriria Chicago,
111. *12j>Q; 18) K Insodienč Viiitogo* llt *5.00; 19) iMtoa tusoda
Cbieago, m 410.00; 20) fiv. Myku111,
ntdiškiu kaltinti “Stenmona” y- (n par: susirinkimas
MT3> lt) A, Raėnrn Chieagn, 111;
m vteąi kiUk* dalykas. Yni
tas pagal kario aamenHlkU dar 45.00; 22) A. Bliekas C’Meago, III.
bas pradėta*. penk^jima* Žmo *20.00; 22) IJr. -A. L. Davidohls
avan. už VVri Ifitlihim (įieško,
gui paairodyft ttow.
III, 18.00; 24) V. VaiŽvilienr-Cieero, tll.
Ž5) ^mlHnkimas Itarine,
AVk
*1190;
26) Dievo ApKlatuinaai: Ar man galite paša*
veisdoa.
imr.
susirnk.
Phieago, UI.
kytii kiek vcritų paliuoHavimo pro<14.26;
27)
SusirinklmaH
tieveklamaeija palhuamoja?
laml,
t)hiu
lilth
28)
“
UtaiAbakymka■: VnstMento^Linvolno
garsioji ptokfiiiMkMja* MleŽrtk teau- hM%° Yoangstoįvn, Va. 4100;
29) “Lietuviai’* Yūdngstotvu, Pa.
bK> 1 d„ IMI m. pallumiavo tiek
30) K M. KulHvas>
trik mllijimuk
nri dritiuity *10.00;
YmWstuwn, Va. 410.00.
Vitalijų. l’roklamaeija Mįto? mbelinią valstiją, kur gyveno 831, Keturios žimltis aštuohbH dol
000 vergų. W paliuosavo Konfstitneijos priedas, kuris įėjo galčh 98 et. gavau i
tik gegužto mčn., 1865.
VVSeK-to Htiinlate
ITiIS

ELĖKTIiriNIS
SKUSTUVAS

iaoterts.

’

g^gįįgĮjįggjąiimaifcMą rif^toto **1

— šis atsakė: “Aš tahistni papasakosiu, kkip tai 1kali, pinigus Užmokėjau, reikuliis pabengtas, pasa fomnt8vei^1>et,'tiulM> tayiikųtši’rtij. W I’ra; tią nuvedė clgontį į priimtini^ trtidtnij u* užmokėr^
Čigonas <3M? flkinihkitt jnpiiiigtto.
fettvo: amini atėjęs via į turgų pfcitriikaii pinigij; jkyk man teisybę, ar turi kokias ydas tas aTkft-s l” M" te®® stt
IMkalij ttttėduntos pHltllku dtiv ^iiUiliiuM1 katamsta iš gavo nmhmes paskolimu antai penkioli- . Atsakė čigonas: “Neturi; geras ’yra arkleli^; pritslii nStutmis niblMs ir MUnaihf. ŪkiiiinkBs iš
ku rubliu; tuos napeląęs *įryt nešiau atiduoti, bet džimtgsm
,
jtio> pakd padvės; kad jis liežuvį turėti}, jojo iUiinOj o rigimto, j<vttam«81» jnivstsį/Mikė-. tnisorius. Tivčbije dienoje po alidtivhiio siti iko dfcr
tąsoje sttšUiAis pradėjo fnan pasirdėjo skaudėti, iš galėtliir ItoMi; negUt tai yda laikysi, jog gelžari ■'‘Ar iiHittt Šiokį? A1‘ tUW^> kuomet čigonas tokį lidesrtv čigonų naujokų, kurs tiitė: vAkldžitimtiHia
vydau kaimyno arklį besiganantį ir tariau salų jog nevalgo ir į medį mdipa/’ — Tarė žmogių:
iitgij l 'Ai-kldis kiltas, itobUs, gražus, sveikos, tik Įhinvli, nv tuvi jute kvitų, jog; atidavei naujokus l-r*
^ts atmkė: “Ne dar/’ -r bidonas: “Imk gtvitaį,
getas Kasiam m nepyks nž tai, kad aš sūjodęs į ka* jį gvlžim penėsi”
truputį niiK'jiiUiias.”
Kražius vėl paleisiu arklelį, — sėdau iv jojau. WV
1’4 put diuuu m-ptittU’Ju «*w mylimo žirgelio. lies iiirtii karaliui tarnauti jau btiisuti įkalėjo/’
Ntotriltomas žmogus jojo namo ir džiaiiges
nelaimę Kasimiems, nakčia pagal vedęs kunigų sa savo pirkiniu. Netrukus atjojo ims tiltelį; reikia Syta mete KuiSo žydus l*siš«>v<s pirkti. Čigonus, uiisoriuš kvitų išėmęs jiati-uko dar diviių, pttiskbm*’’
vo mpinčiai moteriai, sutiko mane, sugavo it ko perjoti — niekaip neina jo arklys; tūrėjo sėsti že- tioralamaš inttodyrt, kaip jo atklys nvša kojas, jo važiavo namo* Bm ažiuodamastiDsistojo iw sinujį**“
kį vagį ir via atvedė. Šitai, poneli, kaipo žmogus/ mėib pats per tatųperėjUj o aiWs perbrido. TūU- jo įeitai,arklys Mtšik staiga brinkt parvirto, pri- |ę netoli nuo Kurtuvėnų, įėjo į vidij ir išvydo tą
Įūiv žodžio stovįs, atiduodu tamstai pinigus, iml- knritnVv žmogus: “Teisybę sakė čigonas,,Jog į me spomlę vigonui koją,-—įx'Hoiižę staibiokaulį ir pats patį eigobų Ijvšokdami su mergomis* Čigonas jį pa-‘"į
džiū, kad manęs vagimi iielaikytiinL”*
dį nelipa/’ Parjojęs paleido į ganyklas; atklys ta patlvęslk Vigoimi gulint, ntfjįs žydas taros "Ku, matęs atėjo ir tarė tylomis: “danis KrifcttŽaitis
Asesorius pinigus atėmęs tarė: “Nu Kaximiė- čiau topsojo per visų naktį ne nosies prie žoles ar mate* Šiokį t“—Čigonas atsidttksfjąs stskG: “Ką \’as tebėra; žinai kų /aš jau trečių karių savo Į
rai, kasėia per vigono vaistė? juk kaimynuose at-; nekildamas, ttytn inetąi parvedęs norėjo pažaboti Ša bfflttyšoji iš Jiekiittlfagi) i Sustojau ovklio, kaip jote įrtudavinu; jei tamstai kuomet reikės* aš vėT*
aitinka arklys vienas antrinu paskolinti/’ Taip It pakinkyti, bri niekaip pužaMi negalėjo. ^Beža* į bate įmečiau aštuonis tublius, daj koją polii&m.
Tas IHits eigomis pasistatė triibelę Kurttuėftį ;
pasakęs vigOha paleido* o Kasunieriuti atidavė bodamas pamatė aridį laitimu liežuvio neturint
te
tumus kstttlium osąs, <1«W
j*irioje*.vedė
moterį ir gyvenu, Kažikuomeib
arklį..
Vėl tarė? “Tatai bjaurybė ritmas mane upgavot ttintatis elgeta imliki* Apgavau daug žmrniitj, bet
<. Šilalės parapijoje Pajūrio miškuose |?yven<> atklys be liežuvio imsuhimla žalojamas, nes nuo ir bume apgavo, uubaudp imuie Viešpats?'
; degė jo namai; imti grolie vaikus nešti laukan*
halinė eiįomj. Vienas iš tu turėjo arklį, bet menk^ gelžits juoba jam rimudū/’ Davė avižij, bet nė
Kiti eigonat »its»Ję įdbjo wigawt i n*žte>ą it čigonas tarė: “Kų Čia tu su vaikius (eriioju^k-WTj
ir liesų* Tilo tarpu artinos Balsiu prekymetis Šv. nckušino; kbopeojo perkrietųi dienų įr imdtoe. MwžS prie purios į Kuršį. Nežinau, ąr jis išgijo, jų ir dauginiu iAšk inšinius, nes kas žino, ar i*4“J
klos litą karių pavogti/*
.
^.,
Bihmno if ditdos. Čigonas, norėdamas savo dvasnų imagus apsivmkęs prisiekė Vn^pūčiai savo nmžy- ar mito*
7
.Vieną
mėtų
čigonas*
atėjęs
į
OUdių
Igįžny
iškišti, pehvjO jį miltais it ptir&dį* - Balsius vykda- je ril .tdgonaiš HtobiehtliMtti.
B. VyrwmylM liepiant 1833 mete įnnnii gunde
hm« busivtiK ir savo suWj keluriolikog mbtiį augil& doąiiškiu ignapijoje Buivydų sodoje gyveno jnuntt<mA*nę| imujnte lt vi$ė į BlnuliilB mftltndi* tsumitė kunigą iKsediutį ant suolo ir išįmžifl
■mo. Per prikymetį įsodino t* vaikų Į arklį ir *U- žmogų* niae ariclitts nusimanąs ir gobus tais verstis. Duriienų teėmus kąmltgjriim dėl vežimu nuvežė jų klaumiųtį. Nm'neketino eiti iĄkižhdhns fač
tvžv bisunu peršantis; IMp kliuvo ne vien arkliui, Kažikuomet įgiję* lietų ark1įs šiaip vrifcint gerą, kirk trikimit> lR‘t viem»s kailio truputį mišo, nie- prisiartino prie geradariui o lai <M?l ttk jog įmw
bet ir stįnlli jier kojų. Vaikas pradėjoveiktl, o d- M nelM^aimųj vadžiojus, dirbo žemę ir jodė; ta fctdp įkišti mirtiejo* Nrimieduoma namo grįžti it turinti ginžu laikrodėlį* PrišjanKlę* pemžegn
goto an fmonlhiia stovėdamaH taiė: 4<Ar žimtot. riau įimto# turint jį viduje kokią nors ydą* Todėl gniuiytk pripuolęs žydą* kum atvedė jmmą čigonų* ir tnrbi išpažintu* ėjo* 1x4 tuo t a rjm ištraukė ii i
išgamų turiu, ne siinu; ivrkĮjjs kibirkštis; vaikas, htonorėdamas jo fajžeriį mtvedė į Jtmižkio (Irairt* lorititį į ąkriUUB eiti už t ri« dešimtis riibllų* Kami- tiign kiŽeįičR laikrodėlį ir mke: “Laikiodčlj
negnlMntnas jo nuturėti; bliauna it veršis/’
jtyčią pn’kyngąįi Įkalė gah ilgai, bej arfdi|iit^ai, iiirilrtn^tnd*u >idiku ir duve čigonui ant mnkoa. gimt/5 — Kunigai* n(*akčt "Attouk vogtą df
Tuo tarpu vienas plikis šmogim pradėjo lygti' pavrinoję įiičMio dauths snritmikė* ir ėjo šatta. Tart1 rigwtim:!“X«, pagili tmmto mrnšą kaip aš tą/5 — Tarė rigahan: “Neveiku niau atiduoti,
r igoho arklį; vigtmhs reikntavu dViejlį dešimtu, Ix‘t Tuo tarptt, kame ndmvęą rigrnm tarė t “Nųkų* tė turiu vudihtmi1’-*Kiumm»tiitR ntmikė: *%hte Kri- duok tamatm”
Xakč kimignai \‘Bt, kame ato
ntMdVė už livvybias. Pinigą žmoįnis Primokėjęs vai, ttoiiuykimei mmm MtkMia yin geiniM> tamatos kuHitK” — Čigone^: “Nm.ktttoihiute! Mgvrai, kariu to žmogutis kuriam ricriaudą padairi: g«
>
ir magaryčias rilgėręs (atė: “Nu dgorirUl arklį p*» Hsm” Ūkininkas, įm’vetoejęs čigono arklį* supta- telu danių KiikuŽaiviu,** KamiNiriua tą įmt div- atiduok imto.” Cigmuui triėjo. *
■

f n< atikj jo# kilniai vvkit Ir *ir-

KOLONUOSE

tliniro# užuojabtcrt žfiddiim pan^IA
Veltanos valsčiuje bulius
“Garnį” pranešimu* rug- \
klu jo* smtei plot
Pranaisubudę senukų Kulikauskų,
piūčio
1 <V Kilia Idand vai- į
rfatH, Jm nuliMuakm vyro! p. B,
(si nu amžinu*.
Banaičiui, joa vaikam*, jtiminftna
(liniukai paleido iš Lietuva*
Ir jo# btičiuUama. bičiulftnM.
P9IMJĄSW>n RATOHMk STATYS BEORIU RLYTMYČIt*

rugptaėio 8 d. HhražUrciJEetuyon.
Bsi ar Mvaiiayo vien tik pavir
ti, ar apMigyventi visuomet, to Ui
nežinau. Tačiau, kaip ten nebfttij,
vbvien linkiu jai laiminam kelh-

'

nm.w-rr.TW

AMJV' ¥ RIHIMMM

.,Bugpi&čio 9 lt, miette-

atvykusį Jonų Abronikų,
kurą jau buvo paskirta iš
siųsti iš Amerikos, Bet pa* ?
aiškėjus, kad Abronikii yra
buvęs. Amerikos kartame*
lies kareiviu pasauliniame
kare, jis buvo įsileista j A*
metikų apsigyventi, 1
A

XWwra.™Ai<>mra dienomis
ly
Mana^ ptdkįja
keliolika iHisiturinrių ir su* PiMon, Pa, — “(lam’t
mišovė banditų B* J* Malio*
manių piliečių padare pasi prausimu* Liižorne teiKinas
n<y* kum vėlai šeštadienio
tarimu ir nutarė arti Kauna į pii&dnifip viena dishikto
naktį važiavęs, policija sako,
vogtu automobiliu. Kartu su statyti didėlę plytnyčią*^ Jie inokyklij. 5 din*ktoriu vietas
sako, kad gota plytnrpar paskyrė imujuš
LAWRKN<’E, Mara. — Rusi^ juo važiavo p-lė Helen įkiloduoti po 50 litų už
Da tarp kuriu yra ir lietuvis
čfo 2 <L 41 Painioje,” WR. NA. nik* Važiuodami i>er RudApskritie # išvažiavime, Bronius P. hury # mirairih viena* iš jų bar Kabno plytų sindikatas Audrius Kizis. >
y
S
S S SS
M
Bartkey Klu<LDS, fįp. nary#, su <
ima 140 litų nž 1000 plytų*
dviejų* šovę# j vaUtijoa palošė didvyrio rok -Bgellgdamas
rmynravA TRLRFONISTAI
skęstanti 8». Bostonietį. Bartkevi trolmanų George Doringa
PIANAI-RADIOS
rotvymio mbtu Jiūrcelontt, Iginmijrt.—Te
WATK«BFBY, €onn. —Bėk- čių* važinėjo laiveliu pačiame vi* Tuojau buvo pranešta pdieidury ežero kuomet Ro.Bo«tonletw»
j<« stoty apie guŽcisfųjį polimadienj, nigpiUČio 16 <1 Brilevm*
Itiiikoir, Kinija* — Rug- lefono įstaigos' tarnautojai
Į$keftwl darže įvykta Žv, Juo kurio pavardč# neteko sužinoti, M ir polkija iMunHnėjo|pifh% (1 d^ išsiliejusiom upės išėjo streikimitir turėjo su90 TRUMBtlLb STRIKT
zapo jirapijoK pirma# šiai# n^- netikėtai įkrito Į viepi ir pradėjo
W0R01STRR, MASS.
skęst t Bart kevičius pamatę# Šo pranešinm# banditų gimdyti. Jangfec ir Velta* palaidojo sirėmimą su policija: 12
tai* šaunu# piknikns<
TsL4-94W
Programą išpildys skaitlines# ko į vandenį ir skęstantį žmogų ii*" Policija banditų vijosi 50 2000 žmonių gyvybių ir su* stmkierių sužeistų ir 8 atarros IllyffM—B« RttOhnMi
reštuoti
• /.

PARAPIJOS
BVUMVMJS

SSSBS fS SS S SSSI i
CHARRON’S

•MMStS*ffS* SOOSII*S*tlĮ|

jau •

mobilia trenkė į akmeni^’
Visus prašome kuo skaitlingiau- veliu, į kurj Ro. Bostonietk buvo
sienų
ir itavojingni sužeidė
‘
įkeltas
ir
nuvežta#
prie
kranto.
sia atHlankyti, ne# klebonas knn.
J, Valantieji^ bei parap, veikmio
Banditas
iP* Broniu# Bartkevičhwi'jatvo llęlen Galonik*
komisija deda visa# jmsfangaa^kad daug komplimentą tiŽ didvyrišką, >Deii>sPnbMi ir pasiglepti
ši# iŠvaŽiavima# būtų visapUsSkai pasižymčjlmą.
W(Ma(įU)i; D. C.~-Pr<%
krfmmose. 'Policija apmpo
inmckmingaš,
' *'
Rm>.
Įkrumua ir reikalavo wMu<> Jloover viešai pareiškė, kad
■ ■: RaparterU t

HAVAMOJB KARO PADRTI8

'
iiigp, f). *- Kubos PAGRAŽINKITE NAMĄ
HOOVEIT UŽTKHK
salose kilo revoliucija, VyMšMPįBEUmUMS i,itnisylxi puškeli}? karo padė
IRKAMBARIUS

MIRĖ MARĖ BANAITIENČ

PHlLADBLPniA, K — Pasta
ruoju laiku į Philndelphią atėjo
Žinutė, kad Philadclpbįjos °Žvaigždčs” redaktores, p-lčs dūlės PranaičiOtės peslio, ponia Marė Banai
tienė, getai visiems Žinomo Kaune
spaustuvininko Kidiatnono Banai
čio-Žmona žiq metų birželio 15 d.
įtukęiįavo amžinybėn... Velionė gi
*
mė iŠ tėvų, Eliziejaus ir Mar&t
MAYNARD, Mana* ~ Bugpift* (MėkŠrifitČs) Pranaičių rugsėjo 8
3 d. pasimlr® Ieva M. Verne- d. 1872-rais metais GrKkalnidy.
■kimč, 53 metij amžiaus. Palaido- Turėdama W motų ištekėjo už p.
Į t* bkilmingai rugpinčio 6 d., daly- Saliamono Ranaičo. Su juo išgy
veno 40 -metų. Mirdama, be jor,
■bį
?
,
--- - -- •*-*■----<•**
wVelioę? paliko dideliame nuliu- jmliko keturis alinu# ir dukrų Ra_
1 vyr< Adomų, sūnus Pranų ir lumėjų, ištekėjuaaų u| daktaro M.
Uftargį, dukterį Agniešką,
buvo Kasvyčio; brolį Juor. (Pranaiti) ir
45tekthbfWtanieČiams Eserai finoms Auršminėtų »lulę (Pranaičitltę), re
Felikso Zaleeko artima giminieti. daktorę f‘žvaigždės” ir sesę Mar
Rap. celę Alcksaittenę—našlę, Pažy
miu, kad «■ a. Marė Banaitienė yra sesuo*kun. Justino Pranaičio,
kuris dėl didelio pasidajįavimn
katalikybei Arijoj buvo pramintas
Apaštalu Turkestano ir Silierijok.
Teko man girdėti, kad velionė
PHILADELPMIA, Pa. — Kazį
asderiečin gerai žinoma veikėja L. buvo laimi malonaus budo, buvo
j Ik* R. 13 kp. narė (regis ir v*aldy- karšta Lietuvos tėvynainė ir die
1
P*^‘ Domicėlė Baublaitč vota aktyve katalike. Tad amži

IŠKELIAVO Į LIETUVĄ

inrmi tascbtas

—I y juu,.^JL-^M

C

xĮ41dfi«c8ri fabrikai pradėjo vbu
taarkumu dirbti, Dienų ir naktį
Rita, dunda, bražka mašir.c^. Pa*
ntaiuA darbinfakiMt net ir dabar
rbaa į darbų. Kas rytas pristoja
fabriko durys ieškančių darbo
jK* I darhjntokų
bet, kad peneni ar
! jMRioka darbot negauna darbo.
• t •Hutlkan tienų jaunuolį apie 1S
* motų ir man parakė, kad jk dir*
4 b« 13 valandų į dianų—Šešias die“ na# į savaitę — ir gauna* vos *20
į aavaitę. Nėr* stebėtina, kad au*
b dinyčiose dažnai darbininkai atreiw kuoja. Runku, pakęsti rikių verį? » lOv IJvrtdr tiktai^! Bet faS | "brikų dury# pmtojamo# tų, kujj į rie net ir tokių vergijų pakęstų,
Ii 1 kad tik dari* gautų.
įJ
Parapijai pikniką#. Rekmadienį
® i rrr rugp. 16 <1- įvyksta Šv, Pran2.'J rilkav# parapijom piknikas ir pic1 TTū# Palangoje. MUį TmvreneicZ*Hai nemėgsta piknikuose valgyti
ft l “bot dogą” — jie užsirako gerus
K t pietus ne karštame dvokiančiame
j¥ j restorane, I»et pušyno, k«r vėjeife
ift j užpučia ir kur į plaučius galini* į*
! > < traukti gardų sveikų pušų kvapą,
į 1 J?©, to eina pasivaikščioti po pie
va^ pakvėpuoti, ar miške išgirsti
£
gairių paukščių Čiulbėjimu#. O
vaikeliai Žaidžia po pieva#, li®
pa į medžius, kai motino# nemato
8 l ****rW maudosi eŽetėlyjoi,
k f **Kvie?iamo visus j tų piknikų -y
j£ r apeinanti sekmadienį, mgpitlčio 16
tljįk

ĮVAIRIOS žinios

inuvs RUBADt JOmKĄ

tį.

Oerl«n«lii petitu, Mes jutnlnmlame
K?r* pentii trjoplert pi«lau wgu
kitur. iJe to, mos pcntlnnme namus
H vnlnW Ir lunko. Grindis ntnatjjb
nnme.

IJbbeijos ir sukileliii Btisijis
tyrinėjęs'bedarbių
būklę
teniiinuošc 3 užmušti ir dauH. Banditai n^paklansęs jV
CHRSNAS& SOMĖTA
gylie mižeistų. Suareštuota
ir
.fižtikruuja
ateinančių.
ži<
‘
liW per o Jiedu aukščio tvo
178 MHlbnrry SL, Wormii*r, Mw«.
Dlal 4—7218
ra, kad pabėgti. Polieistas mų .bedarbiams pašalpa. Jis 17 ?•žyiintj asnienn*
pamatęs Jx'li]Mtntį banditų sako, kad ateinančių žiema
IDS. Lowell kuopos ratžininkaa l»er tvorų Spvė į jį ir mirti jis, rupines, kad federalė,
Tanais Verseckas aunkia; serga. nai sužeidė tTž kelht minu* valstijų ir miestų valdžia ir
'Tinguli Lomeli General ligoninė
PRANAS LVKASKVUrUS, asm 405
labdaringos organizacijos be
E. Seventli St,, So. Boston leRko savo
je, Darč jam operacijų appėndi- tu jis mirft Tai toto vifUj
brolio Kastanto tnluševW«« Rywhiv
i darbiui aprūpintų maistu, Graži vieta prie ežero, tinka pik* slo milini apie Scmnton, j?n. Arba
citis,
linkime jam greičiausiai dramolhj’hnnditij gtdas.
drabužiais ir darbu. Presb nikam#. Draugijom# ir organiza jis tmt« ar kM apie JI žino, malonėkit
pusveikti,
prnnęžtl, .
Hoover sako, kad bedarbiai cijom# duodame vęlfui. Yra gera
KJtB&B OSMVil
ateinančių žiemų bus ncblo- .svetainė šokiama. Jeigu kn« iio*
r«ą gauti ir svetainę, tai nuoma
Ifflinfifl&t Masn.—šiomis. gimt aprūpinti kaip pereitų už svetainę $10.00. Kreipkite# pas
40 maginate rašytų pnslakSCtŲ
r* A* BORUTAS (
4 Vargonininkas, jauna#, nevedę#,
dienomis nuo karščių krito( žiemų.* ■.**
turįs - motą patyrimo, ieško vie
488
Mo.
Mtfn
Si*
Rayham,
RE*#.
ffi viso paMnty
vienų <lot*ri Wu«:
trys arkliai 102 lauko artile Žinoma, tai tik raminimas
Tei TauntOb 853-r~4 *
tos, Kreiptis į “Darbininko” adBadytojas Arėjas Vitkauskas, Kfinnns,
išbadėjtimn bedarbių* Perei
rijos*
(9-30)
mitriai raciją. M
Lltlniunia.^ ■■
t,
tų ži<yw ne , 114 įfdarbiai
T
reikalavo pašalpos, nes dar
buvo*ir tokių, kurie turėjo
susitaupę ^juodai dienai?’
Ateinančia
Bernų ims daug
Ffel HAMBURGĄ
niais metais pirmų kartų Nau Ji tą dsi* m tik Kpaiijloje, bot

LOWELL, MASS.

VIETA PIKNIKAMS
VELTUI

IŠMOKITE JUOKTIS!

IEŠKOVEJOS

KALIFORNIJOS ŠVIEŽIU Hl$» $ČL»NO VKJUS

jos Anglijos šeimininkėms praneš If per^radfo
trečia?
ta Kalifornijos šviežių vaisių, kaip dieniai# ii*JW^adieniai# 16:15 vai
vynuogių, kriaušių ir kitokių svei rytu iŠ stočių WNAC infecjr
katingumą.
AVDRC* CsUforta Friiit ExPaliforbia Frnit Exehange, di
change yra paruošus apie vaisius
džiausias siuntėjas šviežių vaisių
ir vaisinių medžių pravedė specia iabai turininat brošiūrėlę, kurią
lų Naujoj Anglijoj skelbimų vajų gali gaut? veltui rašydami pa# Ca*
ir tuo suįdomino visus pirkėjus ir lifornia FruU.Eseltange, F. 11
939, SfieramestOj Calitornia. ;
pardavėjus.-

PAIEŠKOMA

į KAUNĄ IR ATGAL

didesnis skaičius bedarbių,
kurie reikalaus pašalpos*
Aišku, kad vištj negalės pa
tenkinti.
Prez. Hoover turėti] rū
pintis no tiek pašalpomis,
kiek darbais. Duokite dar
bo bedarbiams.

$173-30 TMi
_

Kliu

.

V* K Knro Mekosčfni Atvirai

VirifaninSta krins dabar galyje aat visų
mūių Jaltą
DM InfoHnMClJy krrtpklhV | lokallnhiH
SgCMtS*

ao botlstom «r, sonoir, mam

Dar kelis gyventojus aplankiusios nuėjo Į Km- vandens; mes čia pat išvirsim pietus?’ šeimininkei praginsiu?’ — šeimininke ir parode. O čigone ta. Vėl kunigas klausė: “Ar atiduosi ?” — Čigonas
jė: ‘ *Ar matai, ponytaite, kiek ant tos grietinės y^atake: “Kaip, geradari, galiu atiduoti? aš davi- niškių sodų irjsinuko į pasiturinčio ūkininko Igno leidžiant beregint- užkaite trikojį, išvirė, nusunku
m puškeliui Vis tai piktos akys padare* Mėldžia^nėjau, bet neima.” — Kunigas tarė: — “Nu, kad kiemą. Namiškiai, tokias viešnias išvydę, užsidarė* sios vandenį išbėrė bubės ant vejos, kad atvestų ir
susėdo pablakn valgyti* Tuojau viena čigonė kėlės, moji, nevalgyk tos grietinės, neigi iš jos suk sviestų,
duodamas neima, tad.jis pats yra kaltas*”
Čigonės pradėjo kieme dainuoti, ratuotif šokti jr
dviem vaikais vedina ėjo pas šeimininkę ir tarė: nes susirgsi, liga sutinuks tamsta į kamuolį?’—ŠeiPabengęs darbi kunigas grizo namo, pasigedo brazdinti į langus, Ncbeiškentejusi ilkiinnko duk “Ponytaite, žinai pati veršelius, paišelius ir vai uunM‘ė sake: “O kur dėsiu?”—Čigonė: “Ar ži
i j* laikrodėlio, bet, atminęs išpažintį čigono, nieko ne-' tė išėjo oran. Tuojau apstojo jų čigones ir tarė: kelius negalint be pieno apsieiti; šie vaikai mano nai kųl sudėkime į mano rauktinčlę, aš išnešiu į
taakė, nes jam nesileido moko per išpažintį girdė “šitai pirmų kurtų savo amžyje matom tokių grak verkdami meldžia pienelio; ar neduotum mums balą, kur nei šuo nžtrepia, nei paukštis užlekia, —
si to pasakoti. Čigonas patą netrukus sugautas patėi- ščia pakelę* Meldžiamoj^ ko čia stovi sodoje T rūgštaus pieno puodo nors nugriebto?” Bėra Šei- nunešimi išpilsiu ant sauso kelmo, kad prapultų
Tamstai Ostrove, Tiškevičiaus rainuose,■ reikėtų gy
: | gė, kaip apgavo kunigų.
mimnke ir davė, o šios, kaip reikiant papiotavusips, vienkart su visomis nelaimėmis. Ponia paškmn
apsčiai gausi grietinės ir sviesto?’ — Beimininke
8. Biržų parapijoje, netoli nuo Radviliškio, gy* venti! Kas per liemuo, kok^ veidas, kokie ilgi ir pasakė ačiū ir išėjo.
?
.<• .
*yeno aštiionta giminės čigonų* Kažikuomet suai- gražūs plaukai !’’Ši apnikta skulx‘jo į trobų į
Pagervolių sodoje nėjusios ^vienus namus či atsakė; “Na, faj beinldarysį semk?’ Ai išsisėmusi
eigonėį;
paskui
jų
sulindo
ir
pamate
dryžinį
^
‘
au

gonės tuojau pradėjo girti jaunas mergaites ir ta* dhr tarė: “Ponytaite, šitai mano sūnus pliku pil
tarusios čigonės vaikais vedinos ir nešinos še»io«e
5 išėjo į žmones melsti pagalbos. Atkejiavusios į džiama. Tale viena čigone: “Ar matot! juk ne iš?:44 StęMklingas daiktas, kas kaitros, kas giedrus vu it bugnu nešinas vaikščioja; ar neduotum kokių
Lapkrisčių soda įžengė į gražų Petro butų. Suti- anglai nMšaus tokio marginio: kas plonis siūlų! kas migis, o ineigaitrs lialtos kaip ropes. Kokie dante marškinių ?H Motina apmaudinga už grietinę ta"Įcusios šeimininke tarė: “Ką beveiki, ponytaite ? se* gražyls“ dažyvin! O vis tai panelės darbas; dėl to liai : smulkūs ir baltut sniegas; kad prasijuokę tik rė: <4Ko dar tos čigones benorės ? vaikiukai, išva
niai girdėjom, kaip'šelpi jmvaigusius žmonoj todėl tai ir piršteliai jos ilgi ir minkšti it mažo vaiko* ri rodosi angelėliai; akelės j mulos* kaip špunkeles. rykit jas pro vartus1?’
Kitos tokios naguotos i Afišų krašte nerasi*’’ —.Či Iš tiestb ^°ks kūnas gražus, tokia ir širdis.” Dar
| fr keliavom aplankyti tų Jaimingij namų. Kas gra
Į Taip čigones viso ko prisirinkusios sugrįžo
-t
žybė trobesių! stogai kaip aplaižyti! kok^darŽelis! gonėms taip belojant išėjo iš šalutinės šeimininkė; sena čigonė, ėmusi vienai mergelei už rankos, stebė namo?
* *
tų užpuolusios tarė: “ Ponytaite, juk ne pirmą mar josi į delnų ir tarė: - ‘Matau iš gyslelių tamstų šį ru
J*
’
ū
to*
daro
geri
šeimininkai*
”
Atsakė
šei*
Vymnybe,
žinodama
apie
tokį
čigonų
elgimoa.
1
r mintnkė: “Na, na! pradėjot jau talavoti savo pa ginį atidiųį l duok intims vienų tik sijonėlį*’* — Šei denį ištekėsiant už gražaus ir turtingo vaikelio*’* ryto, IRiž) inetaks Itepe perveizėti jų veislę* Vimm
pročiu.” — Tarė vieną čigonė* “Ką Čia talavoti? mininke sakė dukteriai: uAr žinai ką t juk neda Kitos mergeles taip pat rodė savo delnus, a Ši vi niekame nerašytus irliuikcsvin nemokančius, suso
kp arkys mato, ta liežuvis kalbi. Pačios tamstos vusi Įneatsitotysi tomislbjaurybemis*” — Tarė soms getui būiė, Paskiau tarė: “Matau jus turint dino į vežimus su jų pačiomis ir vaikam išvežinn i
* drta it balandėlio akeles rodo širdies gerybę?’—- duktė : “Teisybė, matušele, duosiu, liet tiktai ke gražias pačių austas skejx*taf*, su Žičkaių; duokit se ToMsku glitam jų* Pašytus, mokesrim mokan
Tai pasakiusi atnešė gražų aijo- nai čigonei bent dvejetą*” Šita pagiltos ir davė,
deimiiiinkė, norėdama svečiais nusikratyti, klausė: liautų toliau.”
čius ir turinčius savo trobeles, paliko mūsų krašte*.
iuf>
atidavė
ir
išleido
viešnias,
meldžiamosios, sakykit veikiai, ko norit?” —
Čigones, pailgėjusios šeimininkę, pūliniai rei Kurše tuokart neieškojo čigonų: todėl tų daugybė
C’igonvs, įsisukusioji Latveliu sodų, atrado vieno kalavo svtato* ši tarė: “/Negaliu duoti, kartės va buvo persikėlusi į Kuršo miškus* Bet kad ir Čia
»Clgtme: “Matai, jamytaite, mano <lukte/šešiolikos
mėtų mergele pusplike, neturi kuo savo krūtines buto šeimynų l^valgancių. Pamate šeimininkę jau sarvidžiu užtrūko, gyliuoja per kiauras dienas, ma- pridėjo visur apsukui vogti, vymnyta nakčia pa
Udeiigti, piktina jaunuomenę ir nusideda; duok, senų ir tarė s “ŠeimumikelČ, graži it Šv. Ona, die- ža*tedn<ala pieno, o dar amžinu grietinės?’ — Čigo gal apstojusi mi kareiviais jų palnpiam, suėmė vi
Idlinmoji, stomeneli drūto?’--Ki atsake; “Du<^ volmiminga it šv* Monika, duok miiins# po keletą ne įregint prišokusi ture; “‘Kaip tatai, >xmj*tnite, sus ir išvežė į Tobohku guberniją Kaip jie ten gyI senti# marškinius?* — Čigonė: “Gerui ir.tai* bulvelių, nes valgyti norim*’* Šeimimnkai tai iš ♦lyriška kaivės? dar žoles gana yra: Itfne akys ka vetm, nežinau*
i h?t neiti niekuometnebu» nauji, duok jau nmijų kad girdęs tarė: “Duok, motina; duok jau, Htt jomis nie kta piktoj pagadino tamstai grietinei Ar negale*
Parašiau tuos daiktus tam, kad mūsų Žmonėc
, Itnm man tti parodyti f”
ši atsake: “Kt kų čia mugėtum likusiųjų čigonų, niekuomet su jah ark
ir falta drobės atomėni?’*— ^iniininke; ^Ihiositn ko neišversi?’ šeimininku tuojau atnešino masgir tad tik gavnsta eitumėt iš mano tomo?’ 7* Čigo nvlį bulvių, o čigones bučiuodamos jw Tankiui tarė: Į rodėsi? nedaug ir tėra kernojk” — Čigonė: “Na | linis nemaiumtų^ nei tadiaiitųsk m* kaa tiktai tu
nės: “ĖiMim, eisim*” Ktupogi atvmiiata išsinešta* “Ponytaite, kad nesigailėjai bulvelių, jiesig^lėk imą Čia, mnž ar daug, pnfmlyk, jei kas yra pikto, aš ' čigonais prasidės, tikrai a|migandtna

i!
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GAMMKi NAS&

dta AgtatriyH* dr*«tU#
Mteutaritate suairirittate,
riierio Tatare, Autar® galyarimo ir vyskupo prfriab
mejo mėtymu brite, nte jin taipl^ri tartaftaitaR. Daug či» i#mokčjd lAprtmhfu* apgauti, tad tto |l*riluria Hltetų,
Tirų Marijonų Bemčjų sky mažai tad# galėdavo į bolę patai-1
/
riau# Vskarieufis h-ugčja!, gsap*’ kibti. Daug bnvu atsilankitalą ibį Marijos Vaikeliai nutari daly*
dkite, gaspadorisi ir visi pagelti- Bctuvhj, kurie gėrėjosi kad lietli-p*^ Vyskupo sutiktuvtee ta telrinkai ptaArtni aivykt i į susirinki- vių tarpe yra tokių gerų sportiniu Įw0 vakaruos*.
mg rugpiftehi 12 d,, trečiadiviiį; Jtų. Todėl vaito jums Žaidėjai, kad 1 „ ' ,
* <V
2*30 vai, vakare bažnytinėje sve* taip šmihiai silgebiit Žibdl. IdnkM Merginų Striataijos mtartokltafeteje W< 5th
Visi malonėki mė ateityje pakilti dar auklėtais. inui< b«» 7 *«>• *tittadiehto vakare.
te bfitinai ataitankyti.
*
OdMil^0 4o tu0<i
Lietuvos Dukterų
ItibgIJM ttedtetai
|dr-jb# suririnkima#.
... '-~J' ”■ ~ •''■'■■
|
ė 4 ■«-

JUOZAS B. (JAUKAS
■aatli Boatoa, Mkaa.
tthfenaa: S6tt BBeton »7M
MMjtTalIntMH
*-

rrirter.rr^jr, ^ įh.-

_________ tašAriftete-

MUZIKOS imu
unnKA^iitAi
lakdjcr
fcal>

rauiuuraovmai

South itostoii’ė prie tnabdyii
irba keli Hėtuviai, karietas į
ste gelbėti kk^tančiuosiuk Vi
as reporteris jau anksčiau pai
įėjo **D«'irbmittkeH t?i lietm
avardes. Ūnbar gi fepūrteris, .1
maudydamas City Itoint, nug
u, kad Jonas G Hg.nl iilltaš per v
ii. savaitę yra išgelbėjęs 6 ht>:k<
mčius. Matonii tai pažymėti, k
etuvląi visur gerai pasirodo.

duodamos pritapai

—ksfeMė/
/
TMI OchuabA BA, Derehaster
Tai. Columbia 017®
MmsaMcmMHūaaMsassasacM^
įmiiiwiwiMiiiiiiiiiinitiH«i»ii»<Mim»H»Hm»iJMii

UHor

Vteoktuš dntbulhra tiara, Valau Ir
ptrtalMU. Padarau pagal ulrakyita. Futtra pfertalaon Ir išvalote
K» ntet« reikia noketi $25.00, čia
tik ttl $12.80; Darbas garantuoja
mas, nes tam tikra* mštauus turiu.

MAMfrtf VALVUI
TU Otfhteb** 82*
v, -

-..„

■ --

SČilAAF PAStito&tS
Šį antradieni, rugpjūčio H
iston Gardcn arenoje Er
■liaaf susitiks su Augus Snyė
muštynėms teikiama didi
ikšmes, Girdėti, atvažiuos l
:ey Walker su savo taetiedže
Kvarns pasižiūrėti. Kearn t
įrengti Walkt‘t-Seha»f kurni
?s.

IMDAVOM
Trys kambariai, elektra ir g
Remia $10.00. 112 Grid St, S
Boston, Mass.

..T—ij—-■■.-. ..:

|MMiliiRiiiHil»lhiriiw«iHlri‘itM<H»M»|iįii«>liiHĮIlitwtuį

MOL'S CL0THIN6
4M V. *B0At>WAY
South Boston, Mssa.
•ariat* akryteies. IMs n»u* *l»k»
(tarpe F ir Dorehęster Sta)

Ulialkome vėlinusios madas vyrukus drabnais GtUžtaSsIas va-

atidarė naują stadija

N0RW00D MOTO STOTU
8B1 WaridagtenSt.
Sėnborn Bldg., Romą 54
Moryrood, Mati. .
TeL—02J2

I. SIDUUSUS
MAUfAA ii»nwtnni
m SAtff ii0ADWAY
Mm&
Kate..
įio fctettlutejb katima gsuH
(attikti fr Wl>l taitektij (kikilį. Ateikite
te teftriiikHnkHe.
į.^aaaaaaaggBgagažgiaaaifai

M i TtAlfc

JbvtJfĮVM

3o*k» ,»vwS<
Te); S. B. ®

to

J-

it. tAtiMūttu a. k. mUM
VAIDW«lAM«ttI
Hr»lnl»luu — J.

24 Iteracofc 8ta jtradvilte Mais.
Tlcfl’irtaiBhikra — ^.MMrkflIonlu,
140 Bovran 8t., gd, btalMi,
feM Halllnlnkra r- V, Itepteipita*
. 11C Bowsn St, Ko. Braton, Mite
ijk. ItaMlnlnH#
M. Mifcta
•
250 ». Nintb »t.,
Boston, Mate
Mmtata — v* Baluti*,
M% Merrar. 8t, Ko. Boston, Mraa

> M.
ws !■*■ VJTlKIlyM

Rugpinčio 22 d, vakare atvyksXE . Vyskupas IMras Būvy« ir
adatas-pas kleboną,
Hugp. 23 d, sekmadienį, J. K
yskdpoš 1\ li&čjs laikys svv mb
aš rytinfnris apeigomia ir vėliau
įsakys pamokslą.
Po pietų, 6 vėl, rak, parapijoa
retaiiteje, kuri tada jau bus padiinta ir pagražinta, rengiamos J,
i Vyskupui pogerbti autiktlivČs.
Kadangi sate buk įfadidtata, tai
įmatoma ir gražus dalyvių riesi-

Flrmlninku

M, tlobe

- J. Pėtrarakim

Tėi, go, Boston «M7-R

250 K. Nlath «U &>. Boston, Mm
Ildlnisri* — A. Nau*Miltara ..' t
, 8» A NrtaUhrri. 8o. Boston. Mfa
Marianą - 3. talMI* ., \ ..

Jtertelka — 3, gilkite
7 Wlnfloia 8t„ Jto. Boston, Mate
hHibrija tento tuMtlnrimra fcta antr
nedfMffrj kfefcvteno mtaratoPimra
tat MMH. w R tatanrn in., so«t
. Rostan. Mara.

eb. kum F, Juškaitį. SekmadieĮ laik? sumą ir patakė gražų ir
iriniugą pamokslą.
IM. 8 M Bflkta įiryka
tfrit£te 11 d., 7:30 vri. rakėte,
fc. VWi įgriūti

Manadterit

BVBiJOB
latent

Midi*
KMl

Ar tai yra griiiilojb
mos inmauliul? !’«■
matyk iHjpflhntsU
Minijos clvIIUarlJoH
sbitylu) HlirnįMd ir
Azijoj. Įdoiid išmoka,

pat niekinat priespaudos hHallg ir te

m«

ir trii teaptari te

MA J«a« WWt 3ta pratartu 1
įdraijrti

A&Ė
"DABBrNINKAfc*

METŲ
MANO
Aitta

•*

yra

tikrianri?

ŠUJbfStiC
ttiEAtiifc
DABAR
Vak. :J5<-.--50r,—75c.
rojilcvlak 33c~4iW;
Triaši nuo 12 vkt
S’(‘kmiii1leHhtiKlll*. 31,

’JL.

♦DARBININKUI" vfasr te riaadra
darto imant# raikaML
^UARBININKA S ^rl IOM Jdomlae
ira MRAt>lb. gtFSMKAKr
.
“DABBĮNINKA8*’ yra Sarte imo
tų te lnt«terata laifraAIA
*DARBININKAm redaiuoja prottea-

Mrdte?

pkuaą

Kejienu, Pilvo, inkstą, Sto^
Įįtitf, l'ilirėklniO, Ilfetitek'
(temo ir yi»>kląz Krauta
K'ervų, taku te Ktenitata
itblejij būtai Hgaa:
hitnrlma^ rctlur^ .
LtesliarlniSH llkrai npraimta ta#
oMBfe

šiį&&3į"*t
i

i i
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iiraž y dinkite jiaį
ir a ilgiams
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moMETiimt
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M. ĖlLLtg, r

Minus

BROLIAI HEMAI

kad
temadieate vak*^ riigp. 9 d.,
vyku į Newr York# chicagietis
m. Valančiui. Jte viešėjo pas

Iri* kritime telhte ateiti HDkię SMUninksM trteklfc (ta*
•davimo m*dM*go«, įstato, aMta
į, vinių Ir visokio taraite, šit
om* popteira ntto Be. iki štfe itf
otj. Stiklų visokia dkhima, AWiltfr f»ef*titlkrihtid

pamigo

Mtlię

•«; CfcHShi 1 Mitrią įmhipljt). kle-

wuta. Stati; ii. vgjfittuta iliiytid fcaaitil Hftyi*
u y**

Minyiuii
ioo w*n mfo*frWAV
»0. UoUtoV, *AM J

krip it tiiriKta, jh» rriigW
gyvenimo diilitiii—Bacher,

jbtmaį fiM It iwi®
i tu« kietį. M. M AaUlfĮ« Atintie CUfr, S. t. kart lt Vitičia-

hiaidį!teo daili, tdMga ir J
itetentee) krite MMMuilRp
į tinkama laite.

Ji rara
*A^toj# ^BarbtairitM^ SŽSft
1.20. s LJatuvoj tik 00 aaserlkonteką
^DAfcBlNINKOT ®*teara; Utįgį
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5 našlaičių globojimo komitetas
Ekoja victihiaitiš biznieriams už
ite&tos dovanas piknikams kir
lio 14 d. ir liepos 19 d.
P»iMi Jtaręleuei — aukojusiai į
aonas ir 20 dox. brikučių, 1). l’aizynskas — 5 sv. frankforčių,
crvėčka ir švagšdys — 19 svarų
•ankfurčių, W. Jakštas — 10 sr.
ėnkfurėių, S, Galinauskas — 2
iklu inuštąi-dos, A. P. Vilkins —
sv. frankfureių, S. Vaitkevičius
- 5 sv. tankui J. Jakštas — 5 «Vj
mnkfurčių, J. Sakatauskks — 5
r. frankfurčių, W. Kastėri*
5
r. frankfurčių, j. Petraitis — 4
liktos muštardoB, G. Masiltoris —
ilkinius ifiaršktoittt ir kėklėrat

šį, Mr. Milter ~ marškinius, K.
l^levokas — tt ąv*' kriko? Klorilike
Market — 10 sv.frank., Jos Me
dzis — 5 ar, intAf Perkins Sų.
Mate -1< tt. frttakf., friiitigs
ir Manstis—10 av.lrankf., L.KoiiČis—berita iiiėarite, SttahO Mar
ket — 2 sv. taukų, K dievukas —
4 duonas ir 31) tttx brikučių, J. J.
b’briianafc—-dėšų saldainių, debitai
Spa — 2 bsfartrs riddafaiį adv. F
J. Bagorius — 41.00, BL Sketato
na« — 42.00, P. į^agojūs—du stik
Iii girtai telteįl

Trijų draugijų veikiantis haš
laičių naudai komitetas-praneša
jog dar vienas ir ptekutinis kiaii
metėte plknlkės bus rugafjb 6 d
Mttabhtetek jterke, Ėteltadale. Mi
lteiŠW piknike dM giftttkitigiau
šieji gaus auksinį laikrodi į ir auk
sint rašomąją plunksną.
. *

tomNmm«MWWHNM«M«toltowtotomNmto,raitoMWlNltoiWMtotofatotoMW«toteWM»toJnNMMHto

VERTI PARĖMIMO

Ia< Kaunas, ^raefldaaaomyMa tikit*

uidraSyii iaikraitj ^‘iJarbininmalonteite kreiptis prie ma*
te, e ai visuomet noriai patarnam
m Ūi tavo darbg jokio atlydaio nereikatailjti. Laikraiiis "DaridnkasH Steiki du kkriu savaM
i. tam Httj pėrbrangu du kartu,
a gali ufciralyii vieng kartę aa«
į

v. j.MULVAfflUil
K Mtntt, W<*roMt«r, Mia

tat, iėrte uHMHMi "Dėti

Dabar kaip tik laikus pirk
ti dovanas mpkyklas baigu
siems studentams(čm$) mano
ktautttrčje, kdr gulite gėri!
pėsirihkimri visokių auksinių
ta putaultauotų laikrodėlių ir
kitokią daiktų. Tglpgi h fdritaninių plunksnų.
Ateikite nusipirkti arta parižtorrii.
v
4® tol <177

ASAM OWHU & SČN

vist tetariate *farite

iiKTuvtR -niuigmiv® m
B.U»AMC<m.MA®
l'WKHIf7W9 MTlWWtl. (KTUt lt fntUĮIf
Kuttra vtehoda vlrar. Viteįkiro a*
*
*
Vtetk atoarft <Hraą te
*iwiraMaira ratNibraM ta#
uratam

sr
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DB, SUSM GLOOlEKt!
(CUftRT)
Valandos: 9-^-6 ir 7—9

9f9^0Mįtfį W0«
(“DarHrihko’' fiame)
Mirt ttriHų lubų
iiiiiiiiraitHwwwlwwiiwww*miriwMw»M<wi«ri«niinwjį
--- ----- -i-—__ ________
teNtewMteM» ““

•w

metami 13 lit, pusei metų 6
Dėtvijbjeų. Estijoje, Yokietiji
ir kitur, metams 16 lit, putei r
tų 8 lt
trims mčn. 3- It, $0 ėent Ameriki
Adresas: Jurbarku, “Seulu
Administracijai **

ė^s AU8sachusitt« avk.

itfoMi DEtik

45S Bi

-» •

“SsulutS” SinM du kurtui j
iėnesį 16 pusi, didelio formato

Lietuvi Dantiats

ėHJ' ''fc—

a

ieku, gerai ir nebrangiai.

Tampa Bt, Mattamte m«te
Hakas —Vincą* KalIMH
G itrota ątailt Bostita takte.

spadtal H
atartitf vWį dkį>iiiį įHHikhtfmu.
fpaž jaunlittte lankia iteiilgęm
m parapljtte pikniko. Todįl yb
i.ir itei renkttte 1 lį stnrbtĮ

Ihiraii Vteokita rūites pavėlkiilui
tntatatigtei4

"BLUĖ C

mm.

AVSų

fiA pateitte geriatteate fcrke#

Būtį# mokesčių kolbktbrfi
mis A. Sw eitiand su p-le Mat
LeiriieUs paditbditiėdatu ri
us ir apjęaiiliiigu bildu i'šgaudi
> pinigus. Savo darbeliais bai
ima jie padMrė keletą tflkstahri
įlerių nuostolių.
Svveethnid teisino nubausti
no 4 iki 7 melų kalėjimo, o j

MOKA •

DiuotvAumu
IrsiinlBite ^— Juess L, rvtraimtes, ,
24 ttemtes Jhdfc, te, Mteten, IteM

Jei pirmauta piknikaa,praėjo diUu tatarietem, tai Ita tikrai pranks pirmąjį vtata atžvilgiai*,
tabūnas kun. Fr, Jtakaltta su paįpijos veik#jai* bendromis j#gota dirba, pinte, kad t ik geresnė*

»

V*te visokia praras, Daro »b
lagrifa# dokumentas.

«.

m DMM
IMATA

to. .^nim VAiHutai tatiItagpiftęto 7 d. HDaririiittkan|da, tatadjų h^gjr, ftutoti keltom#
Sekmadienį, ritgpfttčto 9 d., vn- redakcijoje atrilaūkė uvėriai j||dk*taftta »0. Boetmic t y.šioje itakare D, Vyeįų basc-bull tymas te IMieSter, N. Y,: studentas medi-1 vritfji*. Jis atvMžiuoja B Kunigą
kt jau kelintą karią ml Uatts oi kus Jonas Celkys Morkfinas^adyo-1 Vienybte Hrittio. Manau, getbtaHeaven parapijos tymu. Šį kartą
kalHs Petras* Devonis ir Juoras
gyčiai laitnejo multatu 15:8 savb Itornimuskas, ėtstovaująs Eastman
naudai. Nuis oras buto* te ūpai*
*
+■ ■
Kodak Co. Vfel jie fiyš važiuoja
uiapk^, liet Žmonių buvo prisfrnautomobiliu, praleisdami atorio.
kę daug, nes irhu tymui yra prigils.
ąkąitami prie geriausių- So. lfo&
plelę riigp. 15 <L 1531. Jo St
Stud. Jonas Morkūnas yra iMiton’e. i’rasldčjiis Iteiinui, ir išėjus
•!€, sesute, kuli. YirbiaitSkis ]
gts Lietuvoje gommriją ir yra bu
mušti hote G. ožli. pirmiems it* pa
AheH
vaHmw
3«kilmesni
vęs Jurbarko giipnarijos ateitinin
darius 2 npibėgimuš, nidiškiai no*
iiigfiekl, Mase.
kų kuopos pirmininku. Dabar ja
Hjo atsilyginti, padarydami tik
o o *
studijuoja mediciną Rochester u
tai vieiią aplljėgtaiiii bet visgi neLttii. (fabrielis paslonktas Šį ri
inisimilič ir pamačius, kad ahtraį ves tnOsų jtefapijttr vaikam
Advokatės Dcvonls, jnuiiteli
jne išėjime priešai padarė dar du,
ngaftema
trtetirteft h-kolekeijmt
tuvis, dirbu Rofehesteryje prie v;
jau mūsiškiai nesnaudė ir trečia
■
<
<
rianšio teisėjo, kur tūri labai gei
me išėjime padarė net penkis, Kli
tiigp. U d. yra pertuiiiko ir
mas taip smarkiai uždavė bulei,
ikymo nuo mteos diena, viįi
Visi. 3 keliauninkai buvo uu
kad ta net pavargo bebėgdama žė:<• į Kanadą, iš kilr tiesiog riv,
rie, b jis labai lengvai jrndarė
mo į Daųįhl iri Žolinė.
Bostoiiii, o iš čia vyksta į Coiii
A*lionie f-uif,” išleisdamaš ir dardu
•
#
ė
iėUt, Neit York ir kitas vslstyl
su savimi. Ka, dabar tai jau rei
KiigjiiOčio 15 d, jrta Žolihė. '
kėjo susikirsti smarkiau, nes «pd■ną kiekidenės kktriikiii priv
nentai, panfafę. kėli jie jau prato,
teklausyti št. rnišių. Mflėų ba
ĮSP4UT: KAS IR «U KVO1
šė, pradėjo dar stntrkiau Žaisti,
etoje
tą dieną biųt daug šv. >
Teko rimtai nugirsti, kad vie
bet taip pat ir vyčiai nesnaudė,
bes kiti neatsilikdami dar padarė es vyčių kuopos stambus- šul
ketuos “home run.° Tat Baroftaa et dar šį menesį pakeisiąs sai
iCundrotas, Navickas ir Battblis, aunu dienelių “stoiuį” ir gktttl
Dtf METAI KAtUiMd
Kukeldaini publikoj daug ttitikš ;ehį žirtunę. Tik dar esaiiii p
Ino. Taip pat T.nkbševičlus pasižy- laptity kas yrit tas tyčių Sul:
eismas nubaudė tūlę tie;
:uex išdrįsta baudyti atsiaveikir
et,
gyr. Chelsba, dtidtft j
u nevedusiais ir kas toji mergė
s patiriate naihų UŽ patogi
U viliojusi tą bernelį?
ko Imuhi 410,000 veff€A

vrCiT At t,ėtkr<in

ADRESAI

3ėW ,
LMaria BtaitMu

T*t Sd. BtatoU

A. I. KAMHBS
251 W* >r«riway# Sė. Irairii
OHra ratendra nuo 9 ikf iiį Kte
Iriri—0 fr nuo d;30*-4 rakate?
nttd
rat dW4
Bubalomte nuo O ikl B vai taitiite.
Nėifeiioūite ėte b Iki 12 vab dWą
(tagėltatartil

a<a.AM<^>ra.iii*Arar.K?i#>Wi wtag
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DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
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rąstų dąugtan priėtrlių, kurie m'****
* rimti. Visus ditrlm Imtą pri- mokčt4 bent po*vkn< dolerį per
mrtuą, tai ji jurtai nyvnotiį;
žifltinrng cimtrailnčą kmnisi* Draugija rtipinaMl ravn tauto*
VyČią visuotinas minas
jos >r išlaidas prižiūrimofli #ą* ittgfiaį tod?l visi turėtų tai atL* irtinuM. Bmoklyno ir apylim
jauati ir paremti Si gražų darbų.
ŽinihgaL

L>
F
L
L'
[
E
*

T«k>hon*; STAGG l-OTO*

H. BUDAS K.VENCIUS

VALANDOJ:
Mw sU-12 W ryte, >41 vok,
famtarfleftfate Muritera*

DANTISTAS

459 QUID 8TBHT

tam Tririoarn: Mkfclgan 2—4271

BROOKLYM, M, X

tkumpau Union Aro.)

vyriai ir. vyles susispietė
Vyčiai, pažiūrčkime, kiek Draugijom «tiairinkhwd kana * T/mdonat. — Anglu apmi Parsono pnmškiimj apie tu- ♦
Kaip bites dirba išsijuosę ir
<to imum.dirvoft yra dirbti. Idekvkao mčnrafo pirmų penkta rta dedu vieno iš įžymiausią riamas cheminio karo baise* kentvjUKiu ’ nuo dują tarpe
laukia, kuomet ateis tos diedieni AprciSkimo parapijos sve Amerikos ehemiką/ prof. nybe& Pw>taoriauš nuomo susirgimą džiova buvo tiek į
w, kada galės visi išreikšti Kirk koloniją dar neturi Vy- tainėje;
ne, kalbos apie mirties spin jmt, kiek ir nemikontcjusią *
čią kuopą! Kiek to dorojau*
savo mintis mūsą orgaiiizadulius, kurte brisiu pavarto tarpe, Statistika rodo, kad
Minėtame įvažiavime daug pammo musą brangią brolią
ti ateinančiame kare, ir che* nukentėjusiu tarp* susirgi
aidarbavo p. p- Kivitab ObeMe*
eij<w laimi* Kiek skamba m
.sesučįą lietusią kataliką nė, Knteknčf BrigkitienF, Braut*
Tikiiž$1.0Q
miiiio kuro Imisėnylies yra mą huw net mažiam Num
re ir ausyse, nauju summiy* skęsta ištautčjime> Dvasi*
ftfas plomlfis knvg^s galima Į* 5
kirmi ir kiti. I’unas Ginkųp paau Juozus Rnritra*, Skandinavą A* smarkiai perdėta ir be di
daugiau pavojaus sunaikinti «lgytl ‘•Darhhjlntar <ulmintatniclmnfKiek nauji t minčią! Kas
jTiėrikos Linija* Lietuvių skyHnus
niat puola, nes nčra jiem ka^ kojo dėžę saldainių.
delio pagrindo. Bendrai, ptv miestus dujinėmis atakomis, Jojo nX pigių normalės kainos:
f- bus priimta, tai tikrai htiš
vodčji^nuo ragpinčio # d*iki 24
ArKSI.Mo OBUOLIO IS
me prisišlieti bei pasiremti. Visiems dirtJiiakniH ir aukoju d,1 m. rtortogauja Johnx Beark šaulio 4 chemikai niekur ne kaip
ntakomis
galinga TORIJA
(Graikų Mytliofoglr jievien organizacijos gerui,
siems
hinlingai
dėkoja
rengėjai.
daro specialiu bandymu W sprogstama medžiaga.
Mes juos remkime. Ateitis
Jth Žiupsnelis) bit pavrikriais,
Tr
Stato
Parke,
L.
I;
Jo
nuolatinių
bet ir Dievui ir Tėvynėj. Ala
Kitas išvažiavimu# įvyki 3j mėne
Lteltnlų kalbon ISgnMė Aly
adresas yr* Fąrmtodnle, L. 1, N. rusti nauju duju įušiU ii’
laimins mus ir lietimą var sį.
viena ir antra gali būti pa- va
*Wno ■galvoje sukasi ne naujas
piu
karą
negalvoja*
Nuo
di*
daryta,
jei
ataka
yra
išpludas nepranyks^ šiame jiasnuTRUMUI SKĄITYMMJAT—
NtaHaftte
Jobai grožis parišknltyninl adžioja
kam
rakiu:
iwują.
dia
4įdėlių
mašple įvairina gyvenimo aTSttt-.
L Vęuiij pĮvlimas, skMdinm yj^
dosnią atadiijui, kurio gak- faj)W Bot, kad dideli mies- Mmus. 1‘iira’ė .L Tarvydas, .43c,
K,Piwlauslia%Jr.
E
jii obahio ir auginhnas jų
tij pabaisinti cheminį karų, tai gaivią būti nušluoti nuo
TURTO KORMA—moksllS*
X. Y, i v K. J, Apskrities
kl pTistskniybnal. Parašė Uo
nepadarytaPasak
profesoį, tikros sveikos dvasios. Vy...........
45c.
Juodukas buvo ižkifes aeropla
žeinvs pąviršiauš, yra iivįsi- sis
2*ras viee-pirmininkaa
i'iaitH,
cheminis
kuras
toli
E IM yra organizacija, kurios
nu
pasivažinėti
ir
išlipant
iš
lėktų
mmtm
miirgei
^
stf
vaizdiiotina.
Baug
lengviau
Eliąabeth’e tfilak gyventojai B.
BARZDA Ii: BARZDASKU|
| - pamatas yra idealus. Beito
tukenie prarado 500 dolerių* Jį vo paklaimtas, ką jh litmO; apie gražu nėra Imisiaiism karo apsisaugoti nuo dują atakii. TTS—apyraka
............. ...L1e» B
ATSARGIAI KR UGNIMI.
Į|
forma, priešingai, jis yra kafp nuo ataką sprogdama
L itehžfonka.
Vyriai turim
įtikino du vyrai, pažarlčdami gerą tai.
**Sah>
labai
nuoatabii,
kuo
tvir

Vertė
I5.lrak.Kku
kun.
K.
h
..«10
c
.||
biznį. Lukenic mpjitiko du nepa
humaniškiausias^ Tai įrodo incdžiirga. Žmones, kurie tu
» dithti dar toliau ir skleisti vi*
Už $2.00
žįstamus vyrus, kurie pastenkč esą čiau až jį laikiau, tuo jb aukščiau faktai,
Karui baigiantis, ri dujines kaukes, yra paly
E .su f (i, kas mums gera. Tą no- — Kųn P. Karalius paskutinė
prekybos agentai. Jie pasisakė pi lėkė.”
KATALIKŲ*
bažnyčia ir
30% karo nukentėjusiu nu ginti saugiiiuoj. Butu mil DpsmKRAVIZMAS.
parašė
K galime kitaip padalyti, kaip mis dienomis susitgo ir negalėjo giai parduodu Ispanijos katalikų
kentėjo nuo duju* bet nuo žiniškas darbas aprūpinti kan. Tanais ZUIn.slms.......... .,50e, '
Vienas
juoduką*
pryčeris
turėjo
rugpjūčio
4
d.
išvažiuoti
Lietuvon,
bažnylinest brangenybes. Ispanijo
Br tik organizuojant kuopas
XXIX-tas TARPTAUTINIS
— Silvestro Griciaus sūnus Ka- je,. girdi, bažnyčios deginamo#?, a- mulą, kurib ypatybės buvo didelės duju $ iU Biire tik 2%. Vi' tokį Brmdoną kaukėmis, bet
KUCHARTSTINI8 KONGRĖ- '
į„ hur jn nėra ir keliant iŠ le- rys šį rudenį stos į Cathedral t’ol
kojos ir grario&lišką# balsas.
si kiti pasveiko. Dujos ne tai (vykdomas dalykas. Bu SAS. 1’nrašė tam. l’r. BOėyo,
piplršiamoa, todėl lengvomis sąly
M. 1. C...,.......................... ..LW
į
tUlįgo tas, kurios užmigo,
ego. Gricini gyvena Maspeth’o. gomis galima graiti pirkti bažnyti Vieną sekmadienį, kada pryče- vienam kareiviui nenupieši1
jos
ateinančiame
kare
bus
PRAMOKINES DEMOKRA
ris rakč «nvo prakalbą, mulas įki
g
Aš čia paduosiu savo pla- — liugp. 15 d. yra katalikams nius daiktus.
nei ranku, nei išbadė akiu, ypatingai svarbios kliudant TIJOS PAGRINDAI, Parašė
šęs galvą per bažnyčios langą su
privaloma švonte. Tą dieną visose
E uą *
Uosis .................
•t.'ta.
Lukenic padarė sutartį važiuoti
nei nesunaikino planriu.
operacijas iŠ priešo puses.
lažnyčioso bus laikomos mišios į Ispaniją ir parsivežt’ brangius žvengė savo nepaprastu balsu.
BOLŠEVIZMAS—Kas tol yK
Visuotinas seimas turėtu
Matrgalima nušląkstyti tam ra itatSoviz.mas ir jo vykdyt
ankstyvose valandose, kad duotų bažnytinius papuošalus, už ku — Broliai ir sesers, r— tarė pryE išrinkti komisiją šiam dar- progos dirbantiems mišias išklau-.
čeris — ar nėra, jtteų tarpe tokią, Jtijgplffčio 20 <L 8 vnL vok. Klnsėlaii* tikrą žemes plotą nmŠtariti- mns Rusijoj ............... ;ir>c.
riuos tikėtasi gauti daug pelno.
E btik’ &i komisija susidėtu iš syti.
SOCIALIZMAS IR KRIKškuris tą mulą mdaikytų nuo žven ttdėjč reuigiami putoti* Sv>ktai Įvairiais nemis dujomis, ir niekas pej*
pumnrglnitaiita
rloNYRU, IToL V. Juręučlo 10c.
Lukenic buvo įgaliotas pasitei gimo?
B vieno nario kiekvienam aps- — “Kunigų Vienybes” Seime rauti apie tikietą j Ispaniją. Jis
JlOTiniYSTE IR ŠEIMY
ilnĮšpHiėfo 2a J. K!ftS*3mis Cllnton tą plotą kelias savaites neNA. tertfc J. Gerutis.......,40c.
B; kriviui ir būtą žinoma kaipo rugp. 4 <1. iš apylinkės dar daly- išėmė iš banko 500 dolerių ir įtei — Tčve; — ataskč klausytojas parko, Mjupc-th, L, j, fiv. Vanta dr-jos
gajos pereiti, kadangi tos
■— jeigu jtta tiktai tam mului priLIMPAMOSIOS LIGOS Ir
E eentraline organizavimo ko- i nvn kunigai P. Lekešis, J. Simo kė nepažįstamam. Išėjęs is laiva rištumėt prie uodegos akmenį, tai piknikas Apreiškimo iMtrapIJoa hhujIhJ. dujos labai lengvai garuoja. kalpnuojųių»sl!4iųgott?
Paraį
naitis ir svočias Ig. Alhavičius,
Rugsėjo 13 <1. Moterų Sijjungos *W Ir
korčių
agontOros
Lukenio
nebera

Dr. a, vnoTšr»7r..^.../..r»0c. J
K misija. Šie nariai turėtą su- — Viši Braoklyno Federacijos
jis batą ramus.
Forėst Parkų.
Taigi, svarbiausias mušta?* šųMOTERYSTES
NESUARJ
K *organizuoti komisijas savo skyriai ruošiasi siųsti nors po du do nei * ‘gerojo ” pirklio, nei sa — Broliai it seaers, —= tarė pry- Rngaėjo 13 O, Karalienė* Angelų pn-‘ dinią dują tikslas bus pada
DOMYBt. J. LeMuakta tar.
1
vo 500 dolerių,
Čcris — laitas, karte Ibenuodėmės rapljos Rotamčtatta Draugija turita sa
Kak D4m taMlnya,
apskrity, susidedančias iš atstovu į Jubil. Federacijos Konryti
tam
tikrus
plotus
nevo ptkhtaM Fmert ttariM
pririla pirmą akmenį.
Spalių 10—10 <1. d. Apretaklmo para pricinnnuis. Jos privers ka- <
Už W
nnrią be jo paties.
pi joa UkUlulls b<Rxaras.
— Šį rudenį iš ąpylinfceą į viė.
JONO
KMITO
EILJtŠ..,. .1 J»
K Ceptralinv komisija tiiretn irnolijas^štos 5 lietuvaites: 3 į doTciviuš apleisti tuos plotus,
— Ar jtteą moteris vte dar mo
JIEILR (Poem). Parašė M.
9pnllų 2,7 <1. Apreiškimo par. mergab
kinasi groti ptenu?
lx‘t daug kąreivią neužmuš. Gustaitis ................ . ...............
K susitarti tarp savęs svarbes- ininikonių, l“į^kazimkriečių ir 1 į
ėių maiojo choro koncerto**
-iNo
sah,
jt
jau
groja
kitame
SUNKIAUSIAIS MIKAIS.
K niais-reikalais ir pasiskirti juozapiečių. Girdėti, kad ir pranLletnyo* Vyėlų vlJ-notlna* aoltana p
Paraše A. Ruccvlčins*.»... ■
pasauly.
vykshi mspinčto 18, 10 Ir 20 tl. Vyčių
E darbo dalis ir teritorijas tęs- ciškiotvs turi kandidačių.
KLEBETE, N. J. -< Eidama*
ANDERSONO PASAKOS
taimbflriuoae, No. 51l> ir Havemeyer
— Vietos vyčiai nejuokais ruo grybauti Leikaueka* pateko po L graliai fr
- t n rė pty- Sta, Ilrooklyn, N. Y.
IU paveikslėliais...... 4—. .20&
ti savo darbą. Apskrities ko- šiasi. Seimui. Kun. J. Aleksiūnns,
PADBŽKO Stepono Apželčio. aJi-t
Iš, KELIONES PO EURO
B Musija savo apskrityje pri- sako, nori padaryti šį seimą atmin sunkiu traku, kurs jam vieną W čerte, pasakykit man, ar no gera
išvyko
j Ąmeyikų keturi metai
ją visai nukirto, o kitą sulaužė. mano buvo kalba!
PA IR AZIJA. Parašė PranaiK žiūrėtą darbą ii* organizuotą tinu. Kaip girdėti, sointtis pra Nelaimingasis guli ligoninėje.
ėių Julė..................
-2.50
prieš didįjį karą, liet jo gyvenimo
— Ja sah — tarė vienas juodu
lenks savo parengimais visus šių
PETRIUKAS
—
lalšlmi
vieno
vieta
nėra
žinoma.
Jis
paeinu
ii
— Kugpiflčio 3 d. šv^ Rožan
K kitas kuopas ir, progai atsikų. — tokia gera, kad iki pabaigai
motų seimus.
z
Darbėmį valsčiaus, Sudieuų kai vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.
čiaus draugija turėjo pikniką ir jos fieliko nl vieno klausytojo.
E
net kitus apskrietus.
ŽAIDIMŲ VAlNlkAS-Samo. Laukžemio parapijos. Jis pats
balių. Pelnas skiriamas parapijos
vybės vakarėliams Ir goguHE Be to, kame galima, gaivinarba kas apie jį, žino prane.škito
nėms sn gaidomis. Sutaisė M.
mokyklai užlaikyti.
Grigonis....................ėOc.
Ę tą mirusias kuopas ir ragin"Darbininko
”
administraei
jai
M
— Rugpifičio 9 d. žv. Petro ir
. “DARBININKAS”
K tą snsilimčjusins kilti.
Povilo parapija turėjo išvažiavi
šiuomi pranešamo, kad Jurgis W. Broafhvny, Ko. Boston, Mass,
3e« B’wgy, So. Boston, Matai.
mą traukiniu į Long Island mau RurptaOta < Ar. ItoMrtnėtans Dr-fo Tumasonte yra įgaliotas rinkti
Tik dar viena kliūtis atsi*
dynes it* llighlnnd parką. Vist pa (\ Brooklyne. tearia IšvaMavImų-Į Fo- °Darbininkui” prenurrferatas ir
rast’ Parką. Prarija Į vai. p. p.
E rastą - finansai. Žinoma, Vaikelio Jėzaus našlaičių drau rapijiečiai
Ni "'^Ml*!gSSgMa—I
buvo gavę pakvietimus
r®MII *I>— ii
skelbimus.
Jis patarnauja su
Telephone: STAGG 2—0106
E Minku rasti tokius žmones, gijos pirmas skyrius turėjo <dide- ir tikiettis laiškais.
Rujrpinėta 18 d. TransfiKiiration sa- Notaty Fublįc užliūdymu ir pa
taje opetefė "CoMllhita Faoultotta.” po
E kuria savo laiką ir dar savo į išvažiavimą, kurs gerai pasise —• Singerio siuvamų mašinų to
koncertais Vyčių Mimo atstovams gelbsti siųst pinigus Lietuvon.
Piknikams Mitams, koncertam*,
B išlaidas dėtą prie to darbo. kė. Geros širdies žmonės atjautė dirbtuvėje darbas dar silpnai tebe pagerbti.
Kreipkitės pas(ranttot)
lok tamsi r visokiam* po«iUnk*m!nb
nnSlaiėins
kiek
galėdami.
eina.
Pilną
laiką
dirba
ofisų
dar

JUMGĮTUMA80MĮ
•
LIETUVIS DENTISTAS
Rueptaėio 10 u. R,-(X) vai. vakaro Vy.
E
negalima nei norėti. Tam
nlmama MnngtaTisTa vieta Brooklyne-Maspethe. Jau laikas afelsa-1
0L«Į Seimo atetovaMa pasorlitt Iškilmin 554 Graud 8t. arba 1356 K. 91 8t.
2218.4th 8t, BrooHyn, M. X
E tikslui turėtų būti sudalytas ši draugija lepinasi našlaičių bininkai, braižytojai. ’
kytl aalę nemos setonuL
ga vakarienė K1a*Han» ral«’>. Mii«neth.
vžlajkymu, jų auklėjimu. Jei susiVirtinis L. I„ N, Y< Po vakarienės Šokini.
Brooklyn, M. ¥.
Z^pindNlta DtefMM
E fornlas. Sakykime, kiekvioJOMAS KLAiėnm, Sav.,
G(tiO AHttttlilHl
kamp, MMpeth ir Betts Are. j
VALANDOS:
Ba kuopa tesudedie dešimts
Nilo O vai. ryte iki 8 vai. vakar*.
. MMpath, M. T.
Penktailtentata ir fmtądteoiato
k * dolerią metuose. Prie to apstik vtMUtanu.
H" kritys galehį sukelti dalį išE Iftidą* Kuopoms pradedant

GEBA PROGA ĮSIGYTI

ATOSTOGAUJA

PRARADO $500.00

TARFJMKU
•p

.... ■■

■■■ ■■■■

• ■

ŽINUTES

ŽINUTES

PAIEŠKOMA

NAŠLAIČIU GLOBĖJAI
VEIKIA

PRUMO^UŪNUURIUS

DIDŽIOJO NEW TORTO
APYLINKES LIETU
VIAMS

n .

H —

CLINTON PARKAS

...... i....... ;______ ________ ••

-

Į _ M

ŲL

DR. A. PETRIKĄ

—.- ,-

MAGIŠKI ŠPOSAI

į Td. Grcėnpoint 0—2320

Į VYTAUTU SPAUSTUVĖ
Atiteka Virai Spttido* Darbus

Vioaintėlė katalikių spaustuvė
ir krautuve apylinkėje

ZwcAyoZM4crc«
w

„

- LuMMrt

TRICK OF UNSMASHABLE MATCH BOX

ŪSE NOSE TO FIND CERTAIN PENNY AMONG S1X CO1NS

JhirtlKKHta mhlaknyfcM, raX*tičlu«,
HcapUedttR, nKnlaUkėlhis krylhii,
‘atovylns ir k. Cta ąnllma r«utl p
vairaus turinio naudingų W<ų ir
jrralių atviručių — su iietiivUknta
Hrataii. .
.

i
[
‘ "

B

JOSEPR UBZM |
GRABORI-US
if
. —IRB,\LSAMFOTOJAS

• ShU JE»M1jFv»U

BROOKLYN, K. Y.

734 Grand St„ Brooklya, M. Y.

Tek Nevtomi 4KM

ANT.l VALANTEJUS
m man s-om mary mik

Aftatara «aira4taute, Jirtviri^knh
4r ta«a<ik»t4o rokmn* irt 9 t«l.

(Lm»&wkM)

’*Vttavtou tPAVrrovft
mCtewtaim.,BrMidyi,M.X

Bl PLIAUSKAS
Graborius ir BiMmurtoj«a

athpvttv
a
VJEiX1UJ5

"Vytauto” apauMuvė priima "ItarBtafatair aĮceibimtuĮ, prtmumeratas
ta partlttovta ataklra# “ItariSnfnko”
taūiitarittą. -

Atapaarirėtatn kad Minėtais reiks*
taakta-*

Notary TtaMte

|

“Darbininko” A$«itfira

JUkMteūte Vikarais ūktai ruoja J,
ftaiMMMta. GI kettimriteafe ir
Liritoriitaito •rairaratfrW»
itaėfKik Makt fatataratoiaia vakarais a*
klfta atttatMr "Rral Matote” rab
Mm hrt notarinius limfynuts.

Tel. Stogą 2~5<XS

JOSEFH LEVANDA

JMsnhuvtaa ilraborius ir
Batenmnotiųaa
Apdnuida Visose ^tkoee
Notiiry ihtbiie
51- B—72ų»l

107 Dtafota Avė-, Brooktyn, MX

?r«M tw« oppoHte corMti «f thu wwr < «b MMItMry M^y mirt Ih«
M Uit K is ■lląbtly thrown ♦« ef'
Brtaf tH b« Mm >Mr »•**•
mm, Maut th* cmm ofl itt »w«. ptara Um draw»r tipdąht h u# *t tte
Mttr, •• Molrą fti UK drąwtag, «ri u* m«m m« t» try t® epąli tt wtth t
W«w ottkhMd. It wllt H JMM1 tb*t Um two p»rt»
tM fex «y la M*amu thaettoM wMm tb* tauri «m»m ta antaet wtth tten

nnat itaa aatarta <Mn»' tejrtbjf oa t tubte, •Heet w. puta It nrtnmd t*
hcmm lt *• anil—tt twi Mirt »nd» pentm wxt tH dri« «m tb# pew«
Omni MtotiM* friMtSC>M4 irt tirt thepenny M pirite# ta tU group on th«
Irti*, hnuMlinmy rtrtt •** rtd tart* IH prtnlte w(tb tbe tip of jottr *<>*•
KMI fM Vilt iM tlat «M «ta teeis w»W th»M tht rihert. The warm
«rtų wMrt JkM Mnmmi n tfcrrttai brinz Amervd by ttetoom ta tbe riullrm,
b tirt Mtetet Mtar- CW*‘ rtttart hvat bettvr tlum Hhee uteteta, rita th«
MM Hht MM mmMm thM tirt HMM will rtėily WM irt

(1 l.vKln^oa A*a>

'
ArttGramtM
MAS vi5ii( u lt X

r.

/ dL K / N

>MMwtate} HTAtt a—airat

m*h*m*m*hmm

