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puškamais ne TRAurmtus mus •
UUiTE SEMS KOmJMKTM
Varšuva^-“ Wierzor Warmwakl” praneša, kad jx>li~
eija susekė didelę komunistų
organizacija* kirti per kelis
mėnesius range teroristinius
aktus Vilniaus ir Baltstogės

nužudymų. Suimtųjų skai
čius ir jįi pavardes kol kas
nepaskelbtus, nes bijoma,
kad tai galėtu pakinkli tar
dymui, Suimtųjų tarjee yra
buvo ties vokusiu siena ir kelios moterys ir žymus skai
palaikė santykius su komu* čius gudų gimnazijos aukle*
'imtiniu centru Dancigo. Or tinių. Policija taip pat rado
ganizacijos nariai šnipinėjo, didelius sandėliu* ginklų, arengė pasikėsinimus pinos municijos ir ddug rankinių
traukinius Vilniaus srity, o granatų.
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1ENIM HOViMIM" ENCUUIUI PAMINĖTI FILMAS
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Iš Amsterdamo praneša, ma, kad olandų artistų grupė
Šiomis dienomis padare Haarleme “Rerum Novanmi”
• ir “(Juadragesimo antro** en
ciklikų minėjimo filmų nuo
traukas*
i
Čia eina kalbos apie cha
rakteringas Romos katalikų
scenas, kur parodoma sinte-

KIEK KUR 6YVEMA

tiniai socialiniai faktai, iš
plaukiu iš tų enciklikų. *
sis filmas ruošiamas olan
dų katalikų darbininkų Fe
deracijos iniciatyva, jis yra
inspiruotas
moderniosios
technikos ir estetikos. $ių
mehi gale jis būsiąs baigtas
ir rodomas.
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JO EMIMBNCIJA W KARDINOLAM O*OC

Arkivyikupw, nuoiirdii»i priimi J. S. VjmA
deracijor Kongreso aUtomts.

J, E. VYSKUPAS P. BOSYS PAS J6
W. KAHHN04 O’C
Rugpjūčio 24 Jo Ekseolencijįi Vy
rys, lydimas kun. F. Virmaiiskio 4r k
turėjo audienciją pas Jo Em. Kardinolų.
Jo Eminencija Kardinolas npikįįai ’

Bū-

KtufiHi*. — Rugpjūčio 10
prasidėjo šį iiirmadienį, rugjndčio 24 d., 9 vai ryty
d. smurgo Lietuvos įžymus
Petro
bažnyčioje iškilmingomis šv, miSiomiš, km
literatai kam Tumas. J ik niiatlaikė Federacijos dvasios vadas kum J. Ambotaa, Aj
gabeutUB ligoninėn.
tavo dijakonu kum Dn J» Koncevičius, sulKlijakfmi
kum J .a J. Jaknitk Pamokslą posake J. E. Vysk. Pet™
Autmros vokutuo*
Būrys. Tuoj po pamaldų visi buvusieji bažnyčioj stt
BYLA BAKOJ
Vyskupu priešaky nusifotografavo. Bažnyčia buvo p^*
J/fly/tf,—Tarptautinis I fa* pildyta, Mišių metu giedojo jaunųjų choras.
gok Tribunolas išklausė č'ePosėdį pradėjo Federacijos vice-pirm. kun. J*
rlaislevul^jo^gynej^Kroma* i dv«. klaidų atkalbėjo Federacijos dvasios vadM’kuikS
iją* kuris numlc pavojų, Amlmtasi
,
1
Tuojmis išsiųsta delegacija pasveikinti Jo Emina“
gmhiuti Austrijos nepririją
Knrdinolii O’Comičll Kanlinolą sveikino kum
klmisomylM’i iš muitų sąjūiP
gos su V<dtietija, ir italų gy* Ainbotas, kun. Pr. Virmauskis, kun. Pn Jiiškaith
iiėją Pillotti, kuris nurodė, Juozas P. Mačiulis, Karditiolas delegaciją labai mal
kad muitų sąjunga Vokieti jnai priėmė ir pareiškė didelio pasitenkinimo lietuviai
Pas Kaiilinolų buvo apsilankęs ir J, E. Vystaųpji
jai duotų teis? kištis į Aus
trijos reikalus, kas butų ne Būrys, kurs turėjo ilgoką pasikalbėjimą su Kardinolu.
Į K<mgi «»so prezidiumą išrinkta: pirmininku
suderinama su laisvos vals
Jonas fiviigždys, padėjėjais — Juozas P. Mačiuliu ir
tybės nepTitaąwmybė ir si>
F. KneiŽys; sekretoriais — V. Jokubaitė ir J. K. i
eranumo principu.
maitisA
*
.
J sveikinimų^ revoliucijų ir spaudos komisiją it
GYVBNTOJŲ BADIDUIMAM
tu kum K. Urbonavičiuj Pianas Galinij kum K V
*VBDIJ0J
kum 8. Kueižia ir A.. Avižinis | į mandatų ir knygų
Pagal Švedijos vaiatybipį žiūrėjimo komisiją — kun. Dr. J, Koncevičius, p. U
ištiko* biurą dabar Šve- mene ir J, »Snnlgis.
. r
d^oj yri* $ 141 Al 6 asmenų.
Maišalkoe—S. Kavolius ir K. Rainys.
Kongresą žodžiu sveikino Kunigi; Vienyh&r
Palyginti su pemtais me
tais Šiemet gyventojų Švedi kum N. Pakalnis, vietos klebonas kun.Virmiua^
joj priaugo 21,436 «mwi- Et. Vaičiūnas — Chicagos Faderamjos, apkeri!
Kryžtaus ligoninės ir kitų organisacijų vant^
J, JataptiM-Marijinų
tam. K Urbs

ne
hus. ypač apie katalikų padėtį. ApgailėsSr^
liįfga.
*
—
Tragingą
bada

vybe
verčiama
visoje
Rusijoje.
Linksjo
Vyskupui
Bū
 ventojų. Tirščiausiai yra ap
Londonas.
žinomas žy
gyventa šiaurinės Švedijos
dų .veikėjas Linfield šiomis vimo bandymą atliko Rygos riui geriausi^ pasekmes atvertime rasų į tikrą tikėjimą.
nervų gydytojas *Ęidukas,
srovineija Skaane. čia gy
............... ■l1 V...... .. ..... .
f—
dienomis išleido knygą apie
•
■
v
čiui septintoji visų Švcdižydų statistiką 1-930 m. Iš Norėdamas išlnrndyti bada
os
gyventojų dalis. Šiauri
vimo
veikimą
organizmui,
jos paaiškėja, kad Palesti
os Švedijos provincijos,
noj žydų dalmr yra 161,000, dr. Eidukas gegužės mėn.
am skaičiuje ir LapplandiiŠ kurių 110,000 buvo įleista pradėjo Išdavimo kursą. Jis
___
—
.
•
.j
nevalgė
6&
dienas,
po
ko
pa

a, teturi tik Sestų Švedijos
į kraštą, anglams užėmus
1
Palestiną. Žydai Palestinoj sidarė labai nervingas ir pa Kauna*. — Praneša, kad Tautų Sąjungos generalinio yventojų dalį.
sudaro beveik 18% visų gy juto širdies skausmą. Ban
sekretoriato pakvietimą at
Lietuvos
įžymus
poetas
Pu

dymą
tuoj
mete
ir
atsigulė
ventojų skaičiaus, -— tokio
vykti į tos sąjungos jmsė- JAUJOM DUJOS, KURIOS
į
kliniką,
o
vėliau
išvyko
į
babah*uojaliktuv4
nuošimčio žydų gyventojų
tinas (Dr. Mikolaitis) gavo džius rugsėjo menesį*
kaimą,
kur
atgavo
apie
15
■^Oasemtore Romano”
skaičius niekur kitur nepa
kig.
svorio.
Tačiau
paskuti

•aso, kad žinomas vokiečių
siekia. Austrijoj, (rekoslovnnėmis
dienomis*
pas
jį
pra

•hemikas prof. Kari Hoffkijoj, Vengrijoj, Rumuni
dėjo
reikštis
pamišimo
žynan (Berlyno technologijos
joj, Lenkijoj, Dancige, Lie
’mių ir, nugabentas į ligonii nstituto chemijos skyriaus
tuvoj, Latvijoj, ir Pietų ir
nę,
jis
po
keliu
dienų
mite.
lirektorius) padare nepa
c
Vakani Rusijoj žydų gyve?.
Velionis
buvo
44
metų
am

na 7,200,000 ir sudaro 67g
Rvv. Joseph A. Aleksitmas ings and very best wishes prastai dideles kariškos
žiaus.
visų gyventojų skaičiaus.
that Yonr convmition may be 8svarbos išradimą. Jis išrado
259 Nr5th st.,

TAUTŲ SįJlINGA į SAV 0POSĖDŽIUS PAKVIETĖ i
:
uEnivoii POHį

GUBERNATORIAUS ROOIsvaro SVEIKINIMAS :
VYČIŲ! SEIMUI

talikų organizacijų ir KL* Gauta ndtoaferf i
raštm
*
w
Po sveikinimų tuoj prasidėjo valdybo^raporUL
sant pirmininkui kun; Ig. AlbavKiui, kurio vardu jš
sekim. M. Vaičiūnas. Toliau raportus iŠdavevic«-J
kum J. Svagždys, ižd. kun. N. Pakalnis ir FeĮ*sn
sekretorius K. Krašinskas. P. KndKtaskas augiai
pranešė ių)iė visą Eedteracjjog judėjimą pąr 2S
Kongreso dalyviai, išreikšdami p. Krušinskui gilti
dėką už turiningą pranešimą, atsistojo ir griausmtnįli

paplojo.
r
Į kongresą delegatai yra suvažiavę iŠ Dlįnob, CW>
neetieut, Rhodė Island, Maine, Pennsylvania, Ma*a**i
chusetts, Maryland ir kitur. Kongreso rytmetiniame pp*-;
sedyje dalyvavo šie kunigai: K. Pakalnis, J* Amboti^
Dr. J. Koncevičius, A. Petraitis, K* Vasys, S. KnešĮ®^
S. Kavaliauskas, J. J. Jakaitis, H. Vaičiūnas, Puidokas
(nesenai iš Lietuvos atvykęs), kum Fr. JuSkaiti«rktm»
Pr. Virmauskis.

LIETUVIS VAISTININKAS. IŠRADO VAtSTNS
“JAKEY” GYDYTI

ft'uitful to the fiillrat dėgrce* iunijas dujas, kurios gali
Brooklym N. Y.
risiškai paraliŽuot i lėktuvą,
Governor Roosevelt has
(rueru^įf
asked me to convey to Ynu Scendary to the Goveiiior priveliamos jį nusileisti
and to assembied Kniglits of (ApraŠynmš apie Vyčiuimt Žeinės. Išradėjas atsisa J/arZ/ord, Conn, Šiomis taisyti vaistai tikrai išgyd
ko jiasakyti tikslią eheininę dienomis visa anglų spauda nuo “Jakcy** puralyžiauri
Litlmmna hisheartiest greet- Heimįp telpa 8 puslapy).
■ »
___ _ ___ .__ l__
__.— ___ J naujų dujų sudėtį, tačiau parašė apie lietuvi vaisi įnin vis dėlto dar daugelio
svarbiausi dujų konųioncn ką Edvardą F. Beira—Ba vyko įtikinti.
Įierlįįnas. — Dirižablis
MUŠIMUS
tai yra jodas, paveiktas eti- jorėm, kurią išradęs vaistus Sakoma, kad ligoniai, tai
“Graf Zcppelin” savo kelio
lįne rukštimi. Naujas išra pascknnngai gydyti nuo taip ric vartoja p* Bajorė
KOVOT? VUKAIAS PRUS* nej į šiaurės ašigalį, e»ij, at
VATIKANU
radęs daug naujų ir nežino Jtyyu. — Lakūno Pater Pasaulinis rekordas « pri dimas galės turėti dideles vadinamo “jakey” imraly* vaistus vieni pasveiko* o
reikšmės ginant miestus nuo Žįaus.
ti pagerėjo.
Žiniomis iš Rygos, Sovietų mų salų, kurių dydis apskai- ;šono šokimas su parašiutu iš klauso amerikiečiams.
priešų
lektuvij
puolimo.
Hi\(4ydytojai vaiBtininko M- Vaistininkas Bajerčius
.Įmygti leidimo įstaiga iš- čhiojamas apie 50,000 kva- (6,800 metrų aukštumo pasi Leih PctemmaM; apie siu
4 spausdino veikalą apie Va dratinių kilometrų. Pasak baigė laimingai. Lakūnas, vo šokimą pmįakoja^kud i tokių dujų uždanga sustal> F, Bajerčinus raistų mum* vo savininku raistiny
tikaną ir Popiežių. $is vei* pro f. Sunioilovičians, moks
6000 metrų ankstumų lėk dy tų kiekvieną lėktuvą, ku pažįsta, nes sako, kaip čia Hartfordo, o dabar dirba
iššokęs iš lėktuvo, buvo ke*
tuvas pakilo lengvai* bet lis pro ją prasiveržtų. Jei skaitytis su raistininku, ku kitų vaistinėje.
kalas busiąs Išverstas į dau lines ekspedicijos vedėjo, di*
liolika
kilometrų
nuneštas
anksčiau pakilti buvo laimi visai mažas kiekis dujų pa ris savo pastangoinis pabai Jis yra jaunas imu
gelį Europos kalbų ir būsiąs rižablio surastos salos iki siū
gas vyra*.
skiriamas kaip rankvedls, lei dar nebuvo žymimos jo* Bauske link ir be jokio in sunku, nes oras darėsi labai tenka į motorą, motoras tuč gė vaistininko mokslus.
tuojau
nustoja
veikti,
taip
Tik
keletas
platesnių
pa

Jo išradimas sukėlė
Iššokęs iš lėktuvo
kuriame yra nurodymų ir ži kiuose žemėlapiuose. Ašiga cidento nusileido vieno ūki* retas.
nių kovai bu katalikybe Ett- lio srity moksline ekspedici ninku rugiv lanke* Lakūnas pirmą akimirkų Petersonas kad lėktuvas yra priverstas žiūrų ITartfgordo miraio li skandalo profraionalų
goninės gydytojai teikėsi su- Nemaža ir lietuvių yra
ropojo ir Amerikoje.
ja padariusi daug svarbių ty buvo visiškoj nąmonėj ir nustojo sąmonės, bet, imta- nusileisti.
mpažinti su vaistininko Bn- Minus prispaustą. P,
Siutui , iSaiakleidmį stiprus
Pirmon galvon juo mano rinėjimų, nors jieim ra žy- tuoj išvažiavo į Rygą*
hydrorarimh liauskai ir Raukus yra
ma apdalinti agitatorius, kin. mini trukdė ašigalio kliūtys, Savu Šokimu įeit. Peter* sutrankimai jį tuoj atgaivi
Hfl tfywL|
rie galės juo pasinaudoti an> nes jų kompasas ir kiti in- kūnas pasiekė naują Euro no, Del didelio Šalčio immek* Kam^ — Rugpiūčio 13 BUdČthni.
tireliginei propagandai mo• strumentai buvo kliudomi pos rekordą. Ligšiolinis Eu toj aukštumoj* nežiūrint d» iš Lietuvon išvyko 60 ly .» Daugiau kaip per
kyklinio ir šiaip įminimo arba visai neveikė dėl ašiga ropos šokimo jš parašiutą karstos dietk*, Patemnuis ir dy, • kurie ai ai sake priimti nraiua p. Bajerčiua bandl iii- gingvrnųotaimjie
kinti gydytajam kad jo m^mraliiiiotL
rekordus sieke 6,000 metrų. nusiHdęa ilgai dar drebėjo. Lietum pilietybę.
tarpe.
z
lio magnetinių jegip z

Jungtinėse Valstybeso žydų
yra 4,280,000 (jie sudaro
3,4% visų gyventojų skai
čiaus). Daugumoj kitų kraš
tų, jų tarpe ir Didž. Brita
nijoj* žydai sudaro mažiau
kaip 1%.

ZEPPELINAS SURADO
DAUG NAUJŲ

SU PARAŠIUTU Iš 0,800 METRŲ
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MBADAta BAUBTI
3VM tau duobta 1^33 tai, JT
TWAWtWI
utoto
ta ir tarobta1*
Kiaulių apukr. vhšiumkus
.7,935 ha, Imltalkanio nudynu. apirii, 5/<~ Maumedžiu
r KAžAMBA PUMA TABAKO-Z
už kelių iMWUtvatkymų nuja ir įsidėta į Kretiugou ka
prATfcTCIt gMTMg
bandė šiuos viršaičius; Itapl
natūrali® medynų užtinka
*
WŲ
lėjimų, už užstatų juu min
vteiritek
W viribtlfį Mtiitkų 20 litų, (Ctataų Myttataik* Mota
ma tik keliose vietose pietų
ti
paleistu.
lirfriio ir iž dalies liepei
({ruzdžių viršaitį Laurynu Orite) su pavrikitete LtettLietuvoje.
‘ \
.Heliai.
atan. PataW kurortai burty ttentyg Dg«M< Afrv*
l**«
JM1
Jltų,
j
’
adnbysiv
viršai

4
‘ tataA
t vį apytuštis, bet Įicpoa jm- BUDAKTTA PAMOTI
tį
Vataųčių
20
litų,
Kriu

fcyta
te
TuHfOA
FoMkhMHr
Merijos
«>ya«te
Di
toto.
|1
Bormoo smpmua
- taigoje ir datar, pasidarius
fefeteAdkMtetakK Ate
kų vitiaiti Ramonų 45 li fi apyuU Parrite T, VyA
Klatpė<l<* knm komendante
l gratasniani orui, į Palangą Kauno m. burmtatras p.
Veri* P*K ■
U L Geratis .
tų, Lhikuvm vilkutį, Ja- aUsricM.
įsakymu Kn 31. nutaustos
Tntmft
TO MlyBbilii.. jtoy
= ativažiavo netikėtai labai Vokietaitis sudarė jiantuvių
Dr. A. VUeSte
nnuritų 28 H.f Meškučių yir* grriHte pariritaMynud *pk p
dviems męneataiH kalėjimo
' *4taig viumrotojų. SiUG tarpu komisijų geltati Kauną nub ųž Dartouj pavasarininkų
vairiM
mentalo
atritikteiu*.
taitj Jaimlk šimelio viršai Parrite X TarrydM
Ttatetou Um fc tep
to j*,totatotfj Fritat
yra užriregbtntvę apie (MXM> jmtvyiiių. Į komisiją talm*
tį AmlnJinnų ię šmulių vir Turto M«**—teok*HDd įte- i: '5 n«tyyojl totai tol, ra*
suminkime pasakymų kūli)®,
. warotojų, o kiek užsiregis- 'ries burmistru p. Vokietai kurioje buvo “ įžiūrėta kurs
•kkaftyiBri. Pardfc U«rii—4*t- to, 4TM. Patai a. BitaMAJ
šaitį Mummdtų tik įspėjo.
? travuaių, Jpirie tik trumpam čio įeina dar proLjKt Kolų* tančio * jmbudžb minčių”
raritetą T-rfTOaf — lito*
II
Į>>Oil>IM>>1
Ktruni per Ttr< FaUrpFlK
wl
A. Miliute
•
imila,
inž.
Reisonas,
Kai*
; Jrikui atvyksta. Vasal-otojų
HUMt MM&H MOTORINIS UotaV V*rtl Kuo. P< ta
prieš ryrimmyb^
toji
(totah
nto
K
,
taWM--Miio4*i
rakytarpe yra Intai didelis pro* riOiiaitis ir inž. Andriumis.
MA&BMAB
Gvtotic . _______________ lite.
tuo
Hffri d-n tik
Mato Bteinta KoyfA— .
mtaamotenp Moterysvy<
PAlULPU^ DATOM IdlTUVAI
PmutaMt yI. Rudakių k; Licp<* 31 d, Pasvalio vai. kotek|^r*ij<Č
X1UAMA BYLA . ,
(Dtlte UL 8a p*totote . .. ,nte
į rus tavo skaičiumi kur kas
17 tUMIU®, JŲ ***& Mik dažnai Mtam girdėti lyg V įta rau dvare sudegė Mari U&tikwfc Mergril w Ban
Ttatotef Lirara v«ta
da ir D*ndatotte--a>yMka 1H.
^JtimiadkmomiM
Ktm,. F.. Srantotte ,»...■■
patranka tahat Tai
Radausku; motomis
pri\.
advokatui
F,
Paškevi

.
Taikų
Kayfta
—
ri
B4*_
l dideliu suplaukimu, pragy
visais įrcngimiu^*
Tokia parapija bus Šums ta 1taiw Slttataitta sprag-umldimam
rtiktate
______ Z-įta
!
čiui
Kybartuose
Vilniui
Va

Tanaa tUtakaa ,„■,... ■■.,.,...^.^X>s>
Palangoje kiek pa«
ku (Mju’ijauip. apškr.). Tu (tindavo akmenie Jo tauta y* NmmKiIių jtatavyta apie AjplUlyitai Maltai Malt*
Mto Įsirito DMtajij.
duoti Sų jungos Kytarių sk.
tato lMItefelt m Itara .
litų. Malūnas buvo tas.
tarano.
rimais daviniais, ligi šiol jį ra tokių dtaHta «kwnų, kad į
Varta Kuo.
..
M
W L F. Jtotte (KaBe to, Palangoje įsiiiteige pykdomasis komitetas iškėlė turi 17 savo parapijiečių ku
rųalHimdaa 71UMM) litų sumai. sritis ... . Jis.
pdfoMM) __ .
,,., , Mte
XXIX Tarptautinis BudisPatodą VaAorltia, ttatyM
; komitetas Kęstučio pamink kriinmalinę bylą ųž pnivoka- nigų it ti vienuoles. J ok kle sveikiis wgwtam pašalinti.tiltinis ‘ Kojųptaui.
Parai#
lui statyti. Jį sudaro dr. J. ( ijų skleidiuty pric*š tų komi- bonas,
Xntkeriritt^ T(> Kesenai Čta pat jauiĮgiriŪ^ ĮfAVygATUTAT 138IGAMD0 l<un. Pr. Bafys, M. L C^_1J0 Graudt* Vtrknnai. Sudari te
iiteido Kun. J. KoneitaiteU-10e.
■. feiupas, kam Prapuolenis ir totų. Mat. Vintai Vad. Są dos, bus seniausias kletauas nepapr&ri®! gsmis ir duslus Kai kurie raitoj kapitalai Mtriridri Ožsitay> Jwkta
' X Stakius Komiteto; pa- jungos Kybartij skyriaus visoje; Lietuvoje, dar prieš halsas Miįdoimno visę apy tai hijų didelra pinigų sumas CM aprašymas ktlfonis } Pa-.
diaya, Kaus* .
riangonus buvo' suruoštos ir vykdomasis komitetas, advo karą atšventęs 50 metų savo linkę. iwak?jo, -kad tuoĮ taikyti Lietuvoje, todėl buvo ryžty ir atgal Mikalojaus ir
(Jlapinis Ivanovų... ligiildt
flhMkboMišis <
katų
Paškevičių
už
pareigų
atitinkamos paskaitos.
kunigavimo jubiliejų. Jau- laiku sprogdinta didžiulis padėję Vokietijos tankuose. Magniu ParvaUtistis
JW i. tamižtai,
nejimų ir dėl nesųžiiungųpo
■ >TKtM 4Ml
įtinusias dvasininkas,
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cavime. Šiuo atžvilgiu jau Odiniui rankiniai krepšiu*
nos japones su noru užmiršo kai (ridicule) iaponijon at
mmąją madą, taigai kurią ne ėjo >u europiečių mada, lx*t
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aukštyn sušukuoti), šis auk raudona* Kai tik sušyla, ja — Klausykit, tas sviestas
s įm l.vn i ną lėliukę, įvilktą j daugia aprėdą (“m^-poukou” *r štyn apskrito šukavimo bū ponės naudojasi mažais ana tinto
spalvį kimono, mi nereika “!ia<)ri-hakang”), tiek ir
das reikalavo tiek valandų lais krepšiukais, artistiškai —■ Kų taittsta sakai, ponia
Tas sviestas yra tikras. Ii ga
lingu dideliu mazgu ant nu moterišką (“O»»t-MMiki ” ar
ir tiek pastangų, kad, kartą išsiuvinėtais a la chinow. vėtei ės karvės pieno.
garos, su aukštai sušukuota “siroeri-mootNMdd”).
padarius “maru-mage,” ja Tik ‘ftabi° kojinės su at — Na, tai tos vetelto karvė t
Įčipra irtu mažomis sanda- Moteriška* drabužis vadi
ponė, kad nemiveltų šio pui skira didžiajam pirštui vie bfit dirbtina.
Jlėmis. Taip mums parodo nama* “rammri graane,”
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kaus veikalo, eidama gulti
į “Saulės Tekėjimo dukrą’1 kra reiškia trilypi* drabu dėdavo savo sprandą ant me ta nesikeičia. HTabi” suBXJSGBIO,KAIV1»
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dinio skersinio tokiu būdu,
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principinių Mią. Pinniau- kad galva kabotų ore. Tai, rytas iš stommo audinio, nenori teketi.
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Į Bet mes nemokame atlik ir-j •;ia, japonė vrikaai pilną tikriausiai, nebuvo patogus
e* japonų namuose) Jratftni; Kai aprives, tai pa
Iii iš jų sūsišukavimo mer- Mitą drabužį
nekaltybės miegojimo ^das, bet ko ne* “ttjejęįį nenešioja* i^indalių, taisys. Mano Antanas, kai to.
Jaunikaitis Bitlmikė dvidešimts savo gyvenimo metų. Įta^ .^uo ištekėjusios mo- spalva ir grynumo simbolis. daroma, kad tik neatsiliktų
^uropirtiškal apsirengę nevedęs, buvo tikras gremPadMk
dabar, pati matai; kiekvienų i
Geros Širdies ir protingai gabus. Baigdamas kolegijos ke-1 teries, Tokio grožį nuo Ora Viršum šio ji velkasi raudo nuo
mados 1
nuojnados?
japonai, ir net kai kurie eu karų indus suplauna ir dirba t
torių metų mokslų gavo visas paskirtas garbės pagyrimus p08 grožio. Mes nežinome, nų ar (laugkiapalvį drabužį Motery** tėbenešiojančios1
V
ropiečiai nuaiaųųa įeidami į kų aš jam liepiu.
Kaziani; Bet nevisi vyrai mo
ir dovanas; jo tėvas ir motina spindėjo teisingame puiky- |kad kimono mum* gali pa* ir, galop, trečią trumpiausią ^marit-mage/1 turi vartoti
japono namuR.
moterų darbus dirbti,
bėa kelyje, kuomet matė mokslo nžlmigimo dienoje, kad jų la^kinti apie jo savininkės ir plačiausią, ih lAiattsiai
ir šukas ir Špilkas—1 ‘kogai**
Juocteat: Visi vyrai moka, 1
~ U kur kyla jaf^nųmimylętas sūnus priėmė ii mol^klos perdėtiino rankų į4sociWę P^ėfį lOWsmūF
ir ^negake” •— 5—8 cm. il
nevisi klauso.
aairiaa. ak irtas dovanas. Jaftiikaičio tėvas, tiesa pasakius, Į taitėlės taisyklės nustato tą juodos spalva* ir simboli*
gio. Prieš keletą metų nešio
buvo gilus pasaulinių pažiūrų Žmogus ir jis turėjo savo |būdą, kuriuo padaromas, šis moją vertingumą, . ;
tos jos mažesnės, bet gražiau « Japonijoje mados kyla iš — Pasakyk man, vargšė!!, te
sūnui nuskyręs pasaulyje blizgančią ateitį.
Į didelis, drugys, užrioglintas
dviejų rivalisuojančių dide tiičiii patekai į kalPjimą! — kl
Paskutinis mados riksmas inkrustuotos.
aia kalėjimo inspektorius viend 1
Ryto meto sulaukęs, tėvas, pasišaukęs savo ūnų, kalba: Ijaponės nugaros — jos
lių miestų: Tokio ir Osaka. Jinio. *
yra raudonos, ar purpurinės
“Prašyk iš manęs kokią dovaną nori, ir jeigu bus man pri- Į juostos mazgas. Be visa to, spalvos kimono. Tam tikro Bet dabar jaunos mergi Prieš karą Tokio, kaip sos — Per savo trumparegiškus
einama, tau duosiu.h ,
Įkokia misterija visų kitų ja- amžiaus moterys nešioja nos 4r jaunos moterys našio- tinė ir didžiausias japonų pone impektorian,
ja plaukus enropietižkai.
“Iš tavęs, brangus tėveli prašatUiktai vieno* dovano* pę^s tualeto priedų parimiestas, be jokių ginčų lai — KĮip gi tat aUUikol
gelsvus, ryškiai raudonus,
— jūsų leidimo man įstoti į vienuolynų,” tarė nedrąsiai Į
Reikia pasakyti,
— Lygdamas pro Jangų i «v
neseniai nešiota plaukus
kė pirmąją vietą. Tada ma tną butų, nepastehejatt pollefr
mėlynus ir geltonus su švie
gailiu kult 18*
I ir o/Į TįJui*ouoi© (liitisriiTniiR
usasigami:H plaukai stip
da — tiek kostiumų, tiek ir, ko.
Jeigti k®, tėnii 1nW per galv# sudavė* kuolu, nebūtii
ja. siai melsvais piešiniais ki riai nutraukti užpakalin ir
sųsišųkavimo — ėjo iŠ To
buvę* tote netikėta* smūgis, kaip mmau* iStatt žodžiai.
OT(>
flr k(^ mono.
supinti. Dabar mėgstama kio, ir stipriai dvelkė seno — Kazimierai, ar daug
Dažnai dar prie ^kimono nešioti plaukus su skyrium
“Reiškia, nori būti vienuolis, kitais žodžiais tapti kum- |f.
iuvų!-^k1au«ia Pranas »avo &
gas?”
jjietes...
pridedama atitinkamos spal per galvos vidurį ar Šonų, ve. Bet nuo didžiojo karo, gų-poetų, kuris ištisas diena* ;
“Taip, vienuolinis gyvenimas yra 'mano širdies troški-1
Japonių drabužiai
vos ir piešinių apikaklė — plaukų apačia ties sprandu ypač nuo baisaus žemės dre leidžia su meškere paupy.
bėjimo 1923 m. Osaka, kaip — O taip! Jeigu pagausiu
jnas.’1
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vietos stokos, labai “han-eri.” Šiuo metu laimi
moderniškeahė ir savo ruoš penkias ir šitų, kuri dabar pn
“Tavo prašymo negaliu užtvirtinti Sūnau mano, mai- Į sunku smulkiai išaiškinti madoje “han-eri” sidabru susukama.
Moterys dengia savo gal to pasidariusi didžiausiu im jo trūkčioti, tai iš viso hna j
nai visus mano nusistatymus kaslink tavo ateities, mano I skaitytojui visus tuos daly- išsiūta.
vas šaliku, kuris, jei nešalta, perijos miesto (pagal 1929 tuzino.
troškimus, kaslink tavo būsiančios laimės.”
Įkas. Čia apsiribosime mūsų
dažniausiai esti šilkinis, — metų surašinėjimą yra 2,“Mano pirmutinis gyvenimo dalykas, mielas tėve, tai Į dienų japonės drabužių ap
MUZIK*
t
Žiemą, vilnonis ar aksominis 408,000 gyventojų). Tad nie
rietos išganymą?, tuomet galėsiu ir kit iems suteikti pagal- Į rašymu. Ji, kaip ir jos se- Juosta
—
Tamstos
duktė
steWS
sudaro ja
. bą. Kokį galėčiau turėti svarbesnį gyvenimo nusistatymą.” 1^0 europietė, lygiai yra viko nuostabaus, kad ji nori puikiai skambina forfapijorm.^ 1
ponės kostiumo būtiną prie (veliūrinis).
Tėvo veidas prisipildė giliu mąrtymu.
sagalinčios mados vergė. dą. Mokamai sumegzti “obi” Šilkiniai, dekoruoti pieš tapti viso krašto elegancijos — Nelabai esu patenkintas.
riau Mtų, kad ji griežtų Moujftą;
“Esi jaunas, nemąstai. Jrigit šiame laike, kitą metą, IpĮjmigj Šukavimaa. kimono
tais ar austais piešiniais arbitru.
dalis su jos mazgu vadinama
— KodM!
ir ^kirpimai, da- “hiro-obL” Bet yra dar
Ypač
spalvų
parinkinįo
,
— Tuomet jkyr?jua tai ms*|
*avoleidi>^.’' N^alMkiiT^daUKmngnpieiliteurinM,.’’
net
giausi. Dsbsr madoje trum
smuikt
lengviau bfttų ktenatt |
atžvilgiu esama skirtingų
4<hoeoobi,, -r siaura juoste
• Kelios dienos praslinko—jaunikaitis nuo tėvo kaipo] f-:
pesni Šalikai, kaip seniau nuomonių tarp Osaką* ir !*"«• :
*
lė, suveržianti Msammai-gameilės dovaną apturėjo gražų ir brangų automobilį, tpėvas I n
.
*
nusijuokė, kaip pamate sūnaus šypseną priimant jo suteik- L. .e'5.
.. ?
. sane” pirm&tinį drabužį, ir būdavo.
Tokio elegančių; pastarosios
JoponJa sMis
tą dovaną
‘
,»t
sioja kimono tiek namie tiek “osi-obi** (kosi — šlaunis)
mėgsta visa, kas primena
“Automobilius ir tūkstantis dolerių praleisti geriems
Pastebėsime, kad supinta, kaip virvutė ir tos Jokia japonė neišeis iš sa gėles, tuo tarpti kai osakie- Ttvynte likimai, jo* teJmSjtaMl te
laimia, jo< Melrartal Ir Woa
laikams greitai išdildins iš vaiko galvos visas mintis^pie I ,
ki-mono (ki—vilk- pat spalvoj kaip ir pats ki vo namų nepasiėmusi -save tes neatsižvelgia į tai—joms aten*. to abejojimo. n»pL Jam
pat rust, kad TSvynija ta«rMU
vienuolyno gyvenimą,” tėvas mąsto sau vienas eidamas gi- r’s; jedytiš, mono—daiktas) mono.
«!•««»« ir tatevR Jto
“kasa” (skėčio). Labiausiai svarbu, kad ir spalva atitik ktaetttų
pat niekinat prieepaudo* iMVAtei1
liau į namų slyvų sodą.
Įreiškia visą kostiumą ta sąribotų aauvaltavbnų ra SraoNra
'
madoje skėčiai iš juodų mez ti! jų skonį. *
Šukavimai*
įmonių tetoitnte fr tetarą. —yųai
Mėnesiai praslinko, niekas iš namiškių nedrįso jauni-|Wa> M jis 5’ra japoniškas,
u
nyt<w
i9
kad Ir toli būdami, kad Ir pJaSt
ginių sidabro dugrle. Lazdu
rtų »t»klrtl, p*llntl T«vytata toro
kaičiui prisiminti apie jo pašaukimą į vienuolyno gyveni-Į Ino tarpu ruropietišlfts tas Nuo kelių metų pastebėta tės yra tiesiog šešiakampės
ji* tikrumai yra. — tltate vta
Svygtela Jam tetai yra prara
mij,’* tėvas mąstė sau vienas eidamas giliau į namų slyvų [pats drabužis vadinamas didelis pasikeitimas susišu- ar apvalios, su plonučiu ma
rirtiyti
Vyras įsteigė valstybę
Mėnesiai praslinko, niekas iš namiškių nedrįso jaunikurie išgirdę balsą: Eik paskui Mane, drąsiai žu dirželiu. Kioto’je geišos moteris namus. Bet dabar
“DARBININKAS" yn tikri
kaičiui prisiminti apie jo pašaukimų į vienuolyno gyveni-1
Laimingi tie tėveliai, kurie jausdami savo dar tebenešioja jų gražius valstybės uždaviniai taip ttų dtata Ltatavo* oml«o v#
“DARBININKAS" acto O*
mą. Netikėtai, vieną vakarą, šeimai pavalgius vakarienę, ral 0
^^kimą, pasikltlpdę sale savra deda savo W r.skėtelius (ombrelles)
v,
•
- • iŠ rie. sunkūs, kad moteris turi tetarta
meilę.
“DARBININKAS" Mote tol
' jaunikaitis pastebėdamas tėvą vieną besėdintį rožių daržerankas ant jų galvų ir taria:( Eik, tave šaukia
uoe^^ mir yto popierio. gelbėti vyrui valstybes rei primptodoo
morto ir nltalatl <
tlyje, prisiartindamas kalbėjo:
ĮtavoViesapts.”
] jų mėgiama Vyšnių spalva. kaluose.
to voidmaloyMę.
“DARBININKAS" tttate teJ*
tari 1 Maratal- rytoju.
“Manau, kad tėvelis atsimeni, kad man davei prižado Į
“DARBININKUI" rfrar ir i
rupi torto imontai raltetaL
Žodį, jeigu už metų laiko nepermainysiu pasiryžimą eiti i I
“DARBININKAS" tari tetai N
•aro “RADIO STPSBNAS."
vienuolyną, tai man suteiksi pilną užtvirtinimą savo troŠ-1
“DARBININKAS" yra torto
kimus pildyti. Ištikimybėje pildžiau tavo žodžių iŠrireis- Į
alt Ir tatatineati laikroNM.
“DARBININKĄ” ratoStato to
kimų ... pasiimčinit į viemfelyną prašymą, kad mane pri-1
rito PN.D0VTOAim
Statote* ta*
“DARJT.
imtų... dabar laukiu jūsų patvirtinimo.”
JT4" jmHm ir itaaffWM H teta
LMuvf^.
Valandėlę tėvas tylėjo, nes sūnaus staigus prabilimas l
Amoriknjo "DorMtttnkM* h
liJO, o ualttvoj tik SO amoni
sulaikė jo kalbos išreiškimą.
Į
Gtotat
“DARBININKO"
“Maniau, kad džiaugiesi savo nauju automobiliu ir pi*į
/3^> o o <X> o
*C7
Ww l I
ate. K«wm«i N^N^«w*M3>*ta
nigais taip, kad pamiršai savo nusistatymą stoti į vienuoly* [
HOW TO holo ughted candlk under watkr
HOW TO TCi WHXN A CAMD MAS gltU TUftNBD
ną.”
“ Tiesa, tėveli, džiaugiuosi turėdamas automobilių, pri- Į
Prto. Dr. F. MytetaHterrttaa
pažįstu, kad pasigestų visų savo patogumų, bet manaių kad Į
*b«m* literatam aatafe, ’•*
ir aktotemtatej* crraAtato Wh
gyvenime yra daug svarbesnių dalykų negu automobiliai.” Į
MUmtafr tantatoa yra *N
4 th*
fce toto
Margius
tn^ajiĮ,iinrtai*ii*(fciii.
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BUOMAI W

MAGIŠKI SPOSAI

"ŽIDINYS"

Dešimčiai .metų praslinkus, vieną: gražų geguži rytą*]
r Žv. Petro bažnyčioje ant kelių klūpojo pražilęs senelis. Gy- j
veninio audros, bedarbių suspaudimas, sudraskė visą jo
> pirklystę. Netekęs nei turto, nei sveikatos, palenkęs savo]
: galvą lanke kolei jaunas kunigaa prisiartina palaitbinti jį,
'•• Gražus buvo tai reginys# čionai suėjo du žmogų. Tėvas ir Į
sūnus. Tėvas, kuria savo vaikui troško pasaulio turto gar-Į
bes—dabar pats pasiliko ubagas, Prie tėvo stovi sūnus* ku
ris paniekinęs pasaulio—turtus ir garbę^—ieškojo amžinų. jų turtų,—daluir tapo Kristaus pateptasis—kunigas.

-

,GM»DLt
miu oemain
UTA41O*; ’
MOYČitN
RIMAMSJH

OtaCU *s
HACSDON
CORK «"'''11 '
OtAU iŠ
RACIO <Mft
OtaOU amo
|USM*SGtD

ifetavhi temataa.
vtat *i
te wMrakjrtl "Statei," .
"1tWtnl#" teita* ltotuW»: MM.
to N. t Atterlteje Mitam* <
Ataitohd to-te. Adr.: "ttatara* Kramto Iatata

Most PrcRMtCAROC

CIFHr

ih
'M/IDTH.

SVAJUIV

TEnmiHuiiB
’ nata « amali ratote ra a tetyt rarte. Hght tto tMrtte aM toat tha rato
ta a ĮMtl et wnttr. Tbra tam a ąrųt gtata tųtata 'tora gtaaa k artr tba
cttola rad town wpra tto <w*. Wb vata tauta ra tM staaa tara* lt torai
teta tto water taitll H te cratetettfy rahrarata Tba a* tešto tba stota
wiH atavrat tba raitat frrai ratralaa aita tba ctmBa
May M ttatil tba
i raygta taMtotat statote rataMtad. lt yra raatot Stot a tavi aarte, tiba taM
į to wtafh mart ba taryra tba* tbastato aaythtot tora l**t lirato te toat w*t
I to. lt wa«H te tetera*tta< te wte a raw wto ymr ttoato teta b** tote

■ (teita, kad tiek <laug yra tėwt, kurie vaikams nori tiž-l »?!,?>*!
fntauiti pasukimo dovani}. Laimingas tas jaunikaitis ar Į»

’ffTįĮ^. * W«ra. n mm-r— -h

Tote frar steter* raito fru* » jmh* mM totte« te* SMtarae* tw tte
M tte jiMTgiM attte Up Mta tottrai to ttetaito U rasta Mete tkta
******* M «Mt* RtaStatatto wMte ta totect K toRta****/ Mtt**W* * te
ita etato Stato wm ta* M* yra u totrat tte wU«*t tartette* tetwta« lito te*
■M tettora toite ta*** WMm yra tote ttetatato torai tte *»et srmsct
' tl*m ta y*wtart to ttet tte wlto Mta*te«ate M tte ta*. Tteirpte««ttoM

tarto mrt jrra toli tatira ttart ra* bra a mm** MhSto N te rair tor yra
bus Mara- ramaJl
■ • totejtoa
rara toli
*• tatodto*'
pmai Šė
u rac m
wm aara ūm w rara tarara.
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JANKUOS MOTĖM.

cavime. Kino atžvilgiu jau Odiniai raukiniai krepšiu
no* japonės »u noru užmiršo kai (ridieįife) Japotiijon at
senąją madą, pagal kurią ne ėjo su europinių mada, liet
DIBBTZM1 JfeMV* ■ ‘JI
šiota įraukus sušukuotu* juos japonės nešioja tik žie
Šeimininkė, pirkdama tsejf
Bendrai, na* įrivahduo- (“joo-fuku*”
“mam-mage”
(apskritai mų, ir jų spalva juoda ar mėgint aviestį,
jame sau japone, kaip gkš- reikia su u*i tiek vyriškų
aukštyn sušukuoti). Ai* auk raudona, kai tik sušyla, ja «>•»* KlaiiHykit, fa# sviesta* dM
ou” ter
nų lėliuke, įvilktų į daugia
-1
štyn apskrito šukavimo bū ponės naudojasi mažais aus tinki.
tiek ir
spalvį kimono, su nereika
das reikalavo tiek valandų tais krepšiukais, artistiškai — Ką teteisia Mikai, ponM
lingu dideliu imagu ant nu moteriškų (*‘»wnt«mki”ar
Tas HVtektas yra tikra#. Iš
įr tiek-pastangų, kad, karią išsiuvinėtais a la ehinoise. v eklte karvė* pieno.,
**siroeri-mMtse«kl
”
).
garos, su ankštai sušukuota
padarius “maru-mage,” ja
Tik 4HabF* kojinės su at ***** Na, tai tos vcialka kąra* tąį
čtpra irisu rašomi* »ndaMoteriškas dHtažia vadi- ponė, kad nmvelhi šio pui
skira didžiajam pirštui vie būt dirbtinė.
Jėmis. Taip mums parodo namtete “šatenai gMMtne,”
kaus veikalo, eidama gulti ta nesikeiėia, HTabi” wi| “Saulėa Tekėjimo dukrų” kas reiškia trilypk drabu
dėdavo savo sprandą ant me aagstomoa ir jų padas pada
[visos nuotraukos ir aprašy- žis, nes jia tatedaro iš trijų
Krabai: Maršalka Ignra rita
dinio skersinio tokiu būdu, rytas M storesnio audinio, l:ant tikęn, ui ui ir morgo* ui, M
D?dč Anvfrttii
t
Į Bet mes nemokame atskir-l principinių dalių. Pirmiau- kad galva kabotų ore. Tai,
nes kitaip jos labai greit su- nenori tekėti.
sia, japonė vHkari pilnų tikriausiai, nebuvo patogus pjygf^ weg japonų namuose JTūačMh Kai *p<»tvo*( f*i M
___________________________ Iti iš jų Sūsišukavimo mer- baltų drabužį -* nekaltybės
miegojimo bfldaa, bet ko ne- ^jęįį nenešioja* Stendaliu, taky*. Mano Antanas, kai tara
mvedes, buvo tikra# gremėzdą*, ra
Jaunikaitis sulaukė dvidešimto savo gyvenimo
Itmtė^
mo- spalva ir grynumo simbolis. daroma, kad tik neatailiktųĮ ne|
apsirengę dabar, pati matai; kiekvieną Vii
Geroa Širdie# ir protingai gabus. Baigdamas kolegijos ke- Įtekės, Tokio grožį puo Osa- Viršum što ji.veikasi raudo nuo mados r
japonai, ir md kai kurie ou* kanj indu# aupUutia Ir dirbo iq
ką aš jam liepiu.
’ •• 1
tiirių metų mokslų gavo visas paskirtas garbės pagyrimus p0* ITrošio. Mes nežinome, nų ar daugiahpalvį drabužį
Moterys, tebenešiojančra ropiečiai nuaiailua įeidami į
Kratai*; Bet nevisi vyrai moki
ir dovanas ; jo tėvas ir motina spindėjo teisingame puiky-1 kad kimono mums gali pa- ir, galop, tre^ų trumpiausių
“maru-mage,” .turi vartoti■ japono namui.
motery
darbus dirbti.
ir
plačiausių,
šis
jamausiai
aP‘e Į0 savininkčs
įL^Ukaįirjpi lka»—‘ ‘kogai ”
Juorirari: Vist vyrai moka, tai
numylėtas Sūnus priėmė iš mokyklos pėniėtuHo rankų į- ĮHocialinę padčtį ir kad smnlir “negake” — 5—8 cm. ilnevisiklauso.
ateiriaš skirtas dovanas. Jalnikaičio tėvas, tiesa pasakius, Įkutėlčs taisyklė® nustato tų juodos spalvos ir rimbolL
mada?
gio. Drieš keletą metų nešiobuvo gilūs pasaulinių pažiūrų žmogus ir jis turėjo savo [būdų, .kuriuo padaromas šis Moja vertingam^ .
o« jos mažesnės, bet gražiau ■ Japonijoje mados kyla iŠ — paraityk man, varsteli, k0
sūnui mtokyręs pasaulyje blizgančių ateitį.
Įdidelis, drugys, užrioglintas
dviejų rivalUuojanšių dide tu ėla patekai į kalėjimą! •«* k£lti
Paskutinis mados riksmas inkrustuoto®.
Byto meto sulaukęs, tėvas, pasišaukęs savo ūnų, kalba; Į gut japonės nugaros
jos
ai# kalėjimo jiMipoktoriua viateM
lių mieatd: Tokio ir Osaka, link. *
yra raudonos, ar purpurinė
t?
‘‘Įrašyk iš manęs kokių dovanų nori, ir jeigu bus man pri- Įjuostos maigas. Be visa (o,
Bet dabar jaunos mergi
tPrieš karų Tokio, kaip sos
spalvos kimono. Tam tikro
P
ct
ravo
tnimparogUkwl
einama, tau duobiu.” .
I kokia misterija visų kitų janos »ir jaunos moterys nsSiotinę ir didžiausias japonų pone inspektoriau.
amžiaus moterys nešioja
ja plaukus europietiškai,
t /-Iš tavęs, brangus teveli prašaū-tiktai vienos dovanos
tualeto priedų pasi
— Kteip gi tat atsitiko!
'J
— jūsų leidimo man įstoti į vieiuolymi,” tarė nedrąsiai Į^Vime. Beikite pasakyti, gelpvus, ryškiai raudonus, neseniai nešiota plaukus miestas, be jokių ginrų lai — tyadama# pro Uogų i
kė pirmųjų vietų. Tada ma-,
molynus ir geltonu* su švie
mų butų, nepratebvjau polkteĮ
“satigami:” plaukai riip
jaunikaitis.
Ikad Europoje daugumas
siai
melsvais
piešiniais
kida — tiek koktumų, tiek ir, ko.
Jeigu kas tėvui būtų per galvų sudavė kuolu, nebūtų L
nemoka atskirti jariai nutraukti užpakalin ir
susišukavimo
5jo iš To
buvęs tekis netikėtas mnflgis, kaip sūnau* ižtatti žodžiai. CnZ nuo
ar ko^ ipona
supinti. Dabar mėgstama
“Reižkia, nori būti vienuolis, kitais žodžiais tapti kuninU°
W
Dainai dar prie ^kimono nešioti plaukus šu skyrium kio, ir stipriai dvelkė seno- — Kazimierai, ar d*ugp**ra
fįve. Bet nuo didžiojo karo, iuv4?—klauHia Pranas ratetefl
pridedama atitinkamos spal per galvoą vidurį ar Šoną,
gį-poetą, kuria ifchra* dtam riĮ
gast”
7
į- ■ **
.
s
,
“Taip, vienuolinis gyvenimas yra*mano širdies troškiJaponių drabužiai
vos ir piešinių apikaklė — plaukų apačia ties sprandu ypač nuo baisaus žemės dre leidžia mi meškere paupy. < į
mas.”
v
* ’ Į Dėl vietos stokos, labai “han-eri.” Šiuo metu labai
bėjimo 1023 m. Osaka, kaip — 0 taip! Jeigu pagaudu <g
susukama.
“Tavo prašymo negaliu užtvirtinti. Sūnau mano, mai-Į sunku smulkiai išaiškinti
modernišketmė ir savo ruož penkias Mitą, kuri dabar P**ra
madoje “him-eri” sidabru
Moterys dengia savo gal tu pasidariusi didžiausiu im jo trūkčioti, tai U vmo bu* n
nai visus mano nusistatymus kaslink tavo ateities, mano skaitytojui visus tuos daly- išsiūta.
vas šaliku, kuris, jei nešalta, perijos miestu (pagal 1929 tuxino.
troŠkimus, kaslink tavo busiančios laimės.”
kus. Čia apsiribosime musų
dažniausiai esti šilkinis, — metų surašinėjimų yra 2f
Jteotao
“Mano pirmutinis gyvenimo dalykas, mielas tėve, tai dienų japonės drabužių apMUZIKA
t
I
žiemų,
vilnonis
ar
aksominis
rielos išganymas, tuomet galėsiu ir kitiems suteikti pagal- rašymu. Ji, kaip ir jos se408,000
gyventojų).
Tad
nie

Juosta *4oiiM sudaro jaTamte duktė MtebSCT
< bų. Kokį galėčiau turėti svarbesnį gyvenimo nusistatymų.”!^ europietė, lygiai yra viko nuostabaus, kad ji nori puikiai skambina fortapijoue.^
ponšs kostiumo būtinų prie (veliūrinis).
Tėvo veidas prisipildė giliu mųriymu.
Lagaliučiofl mados vergė.
Šilkiniai, dekoruoti pieš tapti viso krašto elegancijos — Nelabai m pttenktaitej&j
dų. Mokamai gnmegsti “obi”
ritu htetą, kad ji griežtą amttftM
“Esi jaunas, nemąstai. Jeigu šiame laike, kitų metų, pu^ žukavimaa. kimono
tais ar austais piešiniais arbitru.
ir Xpimm, d.- dalis su jos nteĮgu vadinama
— KodM!
dj
“taui-kadsohe” yra branYpač
spalvų
parinkimo
“
hiro-obL
”
Bet
yra
dar
—
Tuomet
jkyrtjna
tai
metate
savoleidimų.” h kalbėkime dauginus apie ši klausimą*
Ifvmaato, net sandalės — vigiaust Dabar madoje trum
atžvilgiu esama skirtingų amuikį lengviau Mitų llHwatF|j
"hctaoobi’*
siaura juoste
Kelios dienos prariinko-jaunikaitto nuo tėvo kaipo!{
pesni šalikai, kaip seniau nuomonių tarp Osakos ir langį.
meilės dovanų apturėjo gražų ir brangų automobilį. Tėvas Į
.
lę suveržianti ^sammai-ga^uok^kaipU^Ss;^
aane” pirmbtini drabužį? ir būdavo.
Tokio elegančių; pastarosios
dovanų.
*
*i
Įsioj.a Kimono tiek namie tiek
“Automobilius ir tūkstantis dolerių praleisti geriems rr
įstebėsime, kad
laikams greitai išdildins iŠ vaiko galvos visas minti^apiel™^ ki-mono (ki—vilkvienuolyno gyvenimų,” tėyas mąstė sau vienas eidamas gi- r’^ J^ytiš, mono—daiktas)
liau į namų slyvų sodų.
I reiškia visų kostiiunų ta sųMėnesiai praslinko, niekas iŠ namiškių nedrįso jauni-jri jis yra japoniškas^
kaičiui prisiminti apie jo pašaukimų į vienuolyno gyveni- j tuo tarpu europietišlra tfts
mų,” tėvas mąstė sau vienas eidamas giliau į namų slyvų Įpats drabužis vadinamas

JUOKELI

Jopoais skėtis
mėgsta visa, kas primena
^o«i-obi” (kosi —' šlaunis)
supinta, kaip virvute ir tos
Jokia japonė neišeis iš sa gėles, tuo tarpu kai osakio
pat spalvos, kaip ir pats ki- vo namų nepasiėmusi-savo tės neatsižvelgia į tai—joms
mono.
“kasa” (skėčio)- Labiausiai svarbu, kad ir spalva atitik
*
?
madoje skėčiai iš juodų mez tų jų skonį.
^TA,# T
**•
J *
*'
*yK*e,weg>
ginių sidabro dugne. Lazdu
Nuo kelių metų pastebėta
tės yra tiesios, šešiakampės
didėlis pasikeitimas susišu- ar apvalios, su plonučiu ma
Vyras įsteigė valstybę,
sodną.
iOnesiai praslinko, niekas is namiškių nedrįso jauni*
kurie įširdę balsų: ‘‘Eik paskui Mane,” drųsiaį žu dirželiu. Kioto’jte geišos moteris namus. Bet dabar
kailiui prisiminti apie jo pašaukimų į vienuolyno gyveni-1
tie tėveliai, kurie jausdami savo dar tebenešioja jų gražius valstybės uždaviniai taip
iš• riemų. Netikėtai, vienų vakarų, Šeimai pavalgius vakaHenę, Į vaik° ^1 troškimų, pasikliipdę šale savęs deda savo uu- i skėtelius tombrelles)
t
• i sunkūs, kad moteris turi
' jaunikaitis pastebėdamas tėvą vien* besėdintį rolių darže-"“*» ««* J«
“ Mas-“Bk, tave teikia beluose nurimto popieno? gelbėti vyrui valstybės rei
jyjet prisiartindamas Kalbėjot
tayoV.elapts ”
Įju mėgiama Vyžnitj spalva. kaluose.
“Manau, kad tėvelis atsimeni, kad man davei prižada I
žodį, jeigu už metų laiko nepermainysiu pasiryžimų eiti į |
vienuolynų, tai man suteiksi pilnų užtvirtinimų savo iros-Į
. kimus pildyti. Ištikimybėje pildžiau tavo žodžiu išsireiš- į
kimų.., pasiunejau į vienifclynų prašymų, kad mane pri-1
imtų a.. dabar lankiu jūsų patvirtinimo.”
Į
Valandėlę levas tylėjo, nes sūnaus staigus prabilimas I J
mjm

m

MAGIŠKI ŠPOSAI

sulaikė jo kalbos išreiškimų.
Į'
“Maniau, kad džiaugiesi savo nauju automobiliu ir pi-1
' nigais taip, kad pamiršai savo nusistatymų stoti į vienuoly-1
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“Tiesa, Išveli, džiaugiuosi turėdamas automobilių, pri- Į
pažįstu, kad pasigesiu visų savo patogumų, bėt manau, kad i
gyvenime yra dnug svarbesnių dalykų negu automobiliai.” I

Margins
Dešimčiai .metų praslinkus, vienų gražų gegužės rytų* Į
f Šv. Petro bažnyčioje ant kelių klūpojo pražilęs senelis. Gy-1

veninio auclroę bedarbių suspaudimas, sudraskė visų jo
pirklystę. Netekęs nei turto, nei sveikatos, palenkęs savo
t galvų laukė kolei jaunas kunigas prisiartins palaiminti jį. Į
Gražus buvo tai nginys. Čionai suėjo du Žmogų. Tėvas ir
sūnus. Tėvas, kuris savo vaikui troško pasaulio turto gar-1
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nuo savęs prideda; iMi-įiu jkMMRkyti, o jmatar/ApskaičiavinAts ir bendrafašisto vatRJfez. Tautininkų
autoritetai Mota įtartų pa
h
pvarimus darbo pivmijas, brėžė, jog iftfekar fašizmas
xJkloLUV<xl
įkurias įneš pažyinirm Iš jų Lietuvai netinka dėl to, kad
būatyti bimdrųjų pistangų
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Hirvesti imdiuį biudžetų
Angliju! trūksta
fkkk T<mIūI būtinai reikaliM
gd mnnažintė VAfetybinHf iš
laidas. Daria) puriijos ulinis> toriai^ kilric datjartitttd m<>
* mintu yra Anglijos valdžio
je, mumine numažinti Išdar
biams valstybinu duoklė
(dole) , bet šį jiainų khuisimų
svarstydami susiskaldė taip,
kad 12 nori sumažinimo
(hioklių, o 8 ministeriai šito
kiam sumanymui priešimisn

Krizį dar pasunkino netij ketas Anglijai pranešiums,
kad Jungtinių Valstybių
< Fedml Beserve Bank ir
l’rancririjos Įninkąs atšauks
Anglijos Valstybės Bankui "/
chtuzinzmo
ir
kad
prfbs
M
uh
kad laisvoj
$250,000,ooū kreditų, jeigu
H'lMtuft «* dfcugiau ir patvrimo,
spmta cenzai yra nepa-K^1
solini piuak?, jog fašizmas
Anglijos valdžia m^ubalankenčiamas ir nekultūringas ^^almgijoK y^č medrnim eksportui netinka, tačiau fa
! suos biudžeto, Sumažinus
Mnesio į Amerikos išeivijų. dalykas. Gerai turėti cenzū^ikmų pn« šizmo garbintojų yni jau
’ valštylies išlaidos, Anglijos
miau atsiųsdavo tiktai tų veriami partijos lai-į Koks tautos <*»rbo
dnrbo tikslas?
tikslas ? nuomenės tapė; Mums atnR
finansų kancleris Flulip
ĮDtamulhiF revoliucija per do, kad Lietuvai netinka nei
imijųnepa<^r
Jpdektorių,
įimtų, tiesa,
8uowden viešai* .-pareiškė,fkarų Kai dėl nukėlimo kou* itališkas nei lietuviškas fa-"
Amonių, — bet jų tikslas bū- liečih, o suvaržo tik
?
kad būtinai ivkia sumažinti
Mino metu
meturuošiagrynai materialinis, gorios pusMžodžiū laisve, j flikty, tai >uuo
ri^aL Šiziuas, nes
duoklę bedarbiams 10 nuo
rinkdami aukas, tie sve tokiam atvejy labai’ lengva Į™*
Wt.
mtaMKtfti
rtaUuna,
Kwd»
vs~ti*
plhrmfyĮfii* <41) lietuvių tauta nuo
šimčių, kad patėUltintų sveti
valstybių vidaus
čiai iš Lietuvos vis tik paste- su aiitigouiriais polemizuoti,!^
mų valstybių bankus.
pat mūsų tautos atgimimo ytr iki mūkimuiafcjoi, kad Amerikoj* ir be do- — bet kaip gi apie tuos, kura demokratiškai nusiteikus.
Dabar Anglijos darbo mi
rio yra šiitas matjiina, o rių bumą mivaržyta vyriau-!11*0 ^^>P^Mtų Lenino žemės
Ji tik per demokratižkuinų nMi Kookrijto aute ’
nisterija
mano pasitraukt iŠ
gaunnami žmogiu
ir sektina; kad ir čia yra sybės įsakymais ? Juk nejau-Į
.
>o l ■ . »■
\
•,. *A*
- :
■
*
,
A,
ir tegalėjo aušiviėnyti tuo
valdžios. Tada Anglijos ka
tmių su rimtesniais5 idea- ku ir ne Vyriška kovoti
rezervuarai, mo- metu, kada reikėjo visas jė
kiUnaC o
jų naikinimai Popiėžiaus atžvilgiu, fašiz ralius sukvies vadus iŠ trijų
ir platesne pasaulėžiūra; žmogmn, kurio rankos su-| pdlųiwi ir materialinių nuogas subirti į kuriamąjį dais tad?ali&lcu,’ kad m(iaų demo- mas lietuviams kaibnėčiams Anglijos žymiausių partijų
ld apsimoka užmegzti su varžyto^ Taigi labai ir labaididelis rezervuaras žinobų. Jei 1919 metais būtų at kratiSkutar yra * tautiškas. pasidarė bemaž tokurpaf bki- ir stengsis suteytr trijų
tampresnius santykius pageidaujama, kad Lietuvos^1?* trokštančių kur įribraM
siradus partija, atvirai ger
su8, kaip ir bolsevizin^. Re- pariijųkabinetų
;ir kad iš to bus bendros n’au- laikraštininkai plačiai ir be-rį ir išnaikinti visa, kas am*
bianti lietuviškų monarchizligihgi mūsų kaimiečiai da
abiem pusėm. Tuom šališkai išnagrinėtų šitų ne-p*11*8
sukurta*
netautiška. -Lietuviai yra
bar tiesiog fašizmo bijo, nes Lietuvoj tarptautinėmis su
lU iš Lietuvon pradėjo teifeetuiiių ir panaudotų ata-l nos gauna militaripio admitija būtų dirbusi išdavikiškų ^kaimiečių tauta, kuri nėtuii fašistai reikalauja šv. Tėvui tartimis, kurias mažosios
tis laikraŠtniinkai. Da tiiikamos Įtakos į Lietuvoslnistravimo pamokas; pasisavos,- tautiškos aristodarbų, nes ji būtų suskal
mirties ir stato. pragaro ma Valstybės turi ypačiai res
bar, kaip girdėt, atvyksta vyriausybę, kad jį kaip noral ruošia sanitarinei pagalbai
kratijok.
Kur
nėra
naciona

džius mūzų tautos vienybę.
šinas bažnyčiose. Dabar kai pektuoti, nes tarptautinių
iKoaai p. Antanas Bružas, Įsišalintų, ar bent tiek su-|teiktu— AviacijapilnainiŠJei 1919—>30 metais d«mo- linės ąriirtokratijfci, ten neį miečių tarpe jfegali turėti pasižadėjimų5 laužymai galį
m RytbjRtW” redkM- švelniutų, kad cenzūra būtųlriptatojime.
kratyiri tokia svarbiu mūsų gali bttM nė monarcbijoa, net pasisekimo nė viena partija, būti Lietuvos priešų panau
įrtpg ir p. Augustinas Gri- ne tokia jau netiksli ir vai-]
F' ^Reitisverait ir uokiečitį tautai momentu sugebėjo zu- inouarchiimto eina iŠ aristo* prie kurios lips fašizmo dva- dotas mums kompromituoti.
kiška.
burti mus j tikrąją vienybę, kratizmo.
Lietuviškam fašizmui prie
šia.
praintįnč patefa, iiįt^di
f > i narys. Jų tikslas—apTali labai pageidaujamas rietu
nes
tautos
vienybe
yra
ne
kas
■: <€2. Po tįy kai’ italų fašis^ “3. Fašizmas, fašistiškas šingos :kai kurios tarptauti
galybę*”
yti visų Amerikos lietu- šių laikraštininkų atsilanky
I“Aberacija,” rašo Revue. kita, kaip partijų solidariš- tai parodė tfek cbamizMO režimas; 'nesiiderinamas su nėssutartys.”
laikraŠčių redakcijas, mas, jei jie turi tikrų norų
Mpmti visokių informacijų ir, vien tik spauda sukultūrinti,
kitokiu būdu bendrauja su jaunimu, Lokio yra
IM galima, užmegzti sfiptes- o ne atvyko kitokiais sumoj
į, £*luSlį. JaUUlIUO \jai y DO meutafy katta jjiuftUlthnta ir Jtifi <foro žmogaus tikri jaunimo Vadai. Kaip tik tokių labai trūks
į$dufe ryšius tarp abiejų putinrnis. Nes čia netyčiomis f \
’
\
savumai. Tai vtea patvirthia šventųjųparėiški- ta katalikiškam lietuvių jaunimui ne tik Ameri
faų laikftištijos*
puola akysna tas faktas, kad
..v,’
mai ir daugyl^ filoaOfų, pedagogų rašytojų, koje, bet ir Lietuvoje. '
<W* “*?* ** R f^tet
’***»
I Tas tikslas ant popiečio at- atvyksta vieu tik tautūrintaj
inoksliniūkiį ir kitokių politikos bei visuomenės
Kodėl aį ryžausi tiek daug kalbėti apie tų ka
Lrodo labai gražus. Toks spaudos atstovai* Kodėl gi I Garbingi vyčių vadovai 1
vadų Pagaliau tatai patvirtina pats gyvenimas. talikiškų lietuvių jaunimų 1 Ogi dėl to, kad aš
l^paudos subendriuiinas būtų nesusitaTUs vriems laikrašti-Į
Labai džiaugiuos, turėdamas šiandien progoj Filosofiškai nenagrinėdamas šito'daluko, trum aukštai įvertinu tik tų Mūsų tautos jaunosios
raitai reikalingas. Amerikos ninkama ir niųmsiimtus ir įmatytiirkalbeti į tokį gražų kilnaus jaunimo vapai priminsiu, kad kiekvienas iš jūsų dažiiai pa kartok dalį. Krikščioniškoje dvasioje išauklėtas
L IkMlVių spauda daug iš to kitų, bent jmkenčiamųjų sro- j dovų būrį. Pat pradžioje noriu jums pasisakyti,
stebi gyvenimo apluikoje tokius įeiškinius, W jaunimas gali bet kuriai kilniai idėjai aukotis,
ildotų ir kalbos grynus vių spaudos reprczeneantų'?Į kad širdy aš jau gana senai buvau drauge su ju- da tikybos bei doros jausmų praradimas veda
neatsižvelgdamas į kliūtis ir Sunkumas, ir turi
rno ir turinio atžvilgiu. Gel- Tas klausimas savaime išky-hnią siekdamas to paties idealo. Gailiuos, kad,
žmones prie šlykščiausių nedorybių, nesąžinin idealaus žmogaus savumų Būdamas vienos ti. tonoj i spauda sužtnūnetų ir la ir sttdato ‘įspūdžio, kadį dar mažametis būdamas, išvykau iš šio krašto,—
gumo, kriininalizmo jr visokio plauko socializmo, kybos ir vienodos pasaulėžiūros ir laikydamasis
•arinatytųri dėti tokio turi vieniems tik tautiniiikamsl būčiau buvęs gražios jūsų šeimynos nariu. Bet,
beildrn tradicijų, jis sugeba galingai pareikšti
šiandien viiOiošeiiasaulio kraštuose kalėjimai
nio straipsnius, kuriuos kul ne taip jau bus lengva u^ nežiūrint to, aš ris dėlto, štai, jau Idmetų dirbu
ra pilni tikybai bei dorai atšalusių žmonių, tiek savo vieningumų susiklausymų organizacinio
tūringam žmogui neskanu megzti santykius su ri<mft-įp& didingai plerifettojriičia ir aukštai iškelta vo
veikhuo drausmingumą (discipliną) ir tarpusa
vyrų tiek moterų
rfaifylL tiotuvos gi laikras- sų išeivijos spauda.
Iliava, kurioje įrašytas gražiausias pasauly ir kil* , ; Jeigu kuriam katalikų šeimynos nariui ima vio sutarimų* Pagaliau, kas Visai lietuvių tautai
tibihkai įsigytų naujo jiemsi
K* įmausiąs obalsis “Dievui ir Tėvynei.” Turėjau plėstis palinkimai prie nedorybių bet kurioje svarbiausia,
lūbiaiufai įttšišfini saro putno--------- '-""-j ' ~įgarbčs įkurti ir aktingai veikti Lietuvos skautų
formoje ir jeigu jis laiku nepasitaiso arba jeigu takumu.
•
v*
. otganižaėijoje, kuri taip pat^ tarnauja tai pačiai jis kitų tor feimyįbS narių iiebūna šutvaricyta^
Nors Inmdrais bruožais pamarmėkime kiek
OOVlCtŲ tx&Tiškl x nsiruošiin ai Į idėjai “Dievui ii* Tėvynei. ” 1918 m. rudenį įkur- tai tokiam darosi ankšta tokioje vieningoje šei vienų iš šitų išvadų skyrium
. * .
. .
Įta pilimi skautų draugovę Vilniuje aš pavadinau
Idealizm-att. Katalikiškoje Šeimoje valkams
mynoje. Jis atkrinta* O* minėtoji šeimyna, tar
jūsų Valkti -- vyčių draugove. Be to, rašydamas tum nūrivaliusi, eina toliau savo tiesių keliu*
’
nuo pat mažumes įkvepiamas idetlhmaą.
s Anglų socialistinis kabine namoji taikos ir darbininkų Į pįwiių-knygutę skautams 1919 m.? aš net irjūsų
Kristaus vietininko—kunigiMujuiigtai po
*
Organizuotasai
lietuvių
katalikų
jaunimas
y
to, revoliuciniai sąjūdžiai švente, buvo švenčiama ge- hnj^j^ ^i^g^ųnau skautų reikalui. Mestųbimnijoje, pusiau—hitleriŠ- gužes 1 <U Maskvoje. Tai bu* jnų giedodavom draugovės sueigos pttbaigoje*W- ta stiprus savo dvasia ir dirba naudingą darbą. rai skiriama didele atsakomybe ir jai statomi
Tai yra galinga šeimynai jų vienija nuostabus tam tikri icikalavinuu, iš kurių svarimiusi yra
fea, pusiau komunistinė agi- vo išimtinai niilitariškn de-Į gi, į jiu$ čia prabyla jūsų idėjos draugas,
įtoija Vokietijoje, vis tai ne- moiistraeija su >kaudalingo-| šiuo atveju ril norėčiau tarti žodį apie mūsų dvasinis olrmeiitas, kurį sudalo tarnavimas idė šie: dorai krikščioniškai gyventi ir išlaikyti
jai “Dievui ir Tėvynei.” Tų šeiuų*n^misįorgą* Žmonijos egzistavimų. Kūdikio gimimaskatali
1» kKuropos pustovumąį pa- mis immiferiacĮjomis, kuriosįidvjų reikšmę ir tų idėjų pasekėjų aktingumy. H
nizavo dar tik litO;ŠimtineČiu ptadžioje it, paly kiškoje Šeimoje laikomas svnrliiu įvykiu* Kūdi
ktikrinu faktoriai* SSR būk buvo daromos prieš kapita-Įaiikrirt įspėju, kad visa tiii, ką tuojau ii manęs
ginti,* labai sparčiai augo, šiandien lietuvių kn* kis gimsta dėl savo levų idealizmo — iš meiles*
lė ypač komplikuoja Sią pro* listines valstj*bes akivaizdoje įišgitaite, yra paretnta mano patieg įsitikiniinu,
tulikų eilės skaičiuojamos jau di^iintimig tūks Po krikšto jis įvimi į didžiųjų katalikų šeimynų*
mų
tų kraštų oficialiai akredi-lgyvridmo stebėjimu ir prityrimu, įgytu vyk- tančių. Jei šito sąjūdžio pradžia Mtų atakusi Jis yra tėvų mylinuiš, auginamas irkuklėjųrnaa
'Reikalingą gerai įsisunki t uotų atstovų Be to, sotie- Idant jaunuomenės auklėtojo bei vadovu darbų :19-jo šimtmečio, tai, be abejojimo, šiais Mitais pagal IcrikščionyW dėmus, kurie nieko bloga
tiinti, kad Sovietams imti- tų spauda tuekonesleina. Josi Tikybos it doros principai būna isigrindu, būtų priritattmlM keli Šimtai tūkstančių to org«L
skie)dja vien tiktai gero pmėgimų* IIpian^imuose
apie
VoMtt<4allf
kurio
jau
galinm
statyti
bet
kurio
attHti.
nilitnrizmas yra tik eksporniinoto jaunimu. Bet, itatanitei; trūko vadų O gahiiui, nuo įspūdingų pinimaids kumtūtijm pri*
r preke. Ibis save jie gin- vo, karo komisaro, inspekei-Į tikslai, uždaviniai, siekimai* Tie užctaviiitai ar- labiausiai trūko ir šiandien dar labai trūksta ti> vniinak jis bilda būkšmingo moraHM fakforiait*—
ktanjasi kuo simrčiausiai, tu- uitis apžiūrėjimus giedamas ba siekimai gali būti tktai gražūs, kilnūs. Kitaip kių?vadų kurta aktingai veiktų juodimo tutųta, išpažinties Veikinmųa |H*r visų gyvenimų* Tačiau
mm prieš akis kata.JRe- ištitaš liimnas “taoderoinu Įnebtis dnnūutib (Imriiionijos). Kų norsgeru girti y y» tokių, kurie nctiUnllĮių bot oirta į jaunimą* Žmogaus auklvjinuU Minoje kad ir krikšvimnšt dex Drnx Moiites straųp šiai tirimikai,” kuri liečia! imilatyfi tik Jonis Žnaųjtts, kurio siela yra išauk- (Veikiu su juo, atjaučia jo džiungsinus, trūkumus koje dvjisiojo dėl įvairių prkžaaėių negali būti
•niz mums parodo, kad gar- ^ginklavimąsi, tankus, lekrileta ant ndiginio jmgrindo* Tikyba ar dora yra ir reikalavimus, organizuoju jį. skaito irferųtUĮį laimi įtakii^ais* gymiai didi'sntS* aUkftjauhMiM
foji proteintų šventi?, vadi tavus, cheminio kaiti pro-’ neperskiriamos dvi‘seserys dvynes. Kai Imu pasitko idealtanm dvasių įkvcinančias kalbus ir įtakos Žmogui imdavo Bažnyčia ir tikyldžkai tau*
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Vasaros kaitra turi pras eiiknim), bet dar Žindomai,
tos įtakos kūdikių ridu* reikia žindyniaa ktogalint ^'"AįJ^TL.TT',r7*^’ZT> \
J
rimita Jf sumažina skran itfatt Wt«rti, ^idtont
džio ir žarnų .syvų kiekį ir
į»irfn> kiekio ir dnhoveikia, nelyginant šilimos
jiint, kad kūdikis gerai rišę
smūgis, nusilpnindamakūdi -uHitiiios pienų iššertų, kad
Mp to* 4 vafcmdta, vfom 4 '
kio atsparumų prieš sparčiai
krūtys kiek galint ilgiau m*- tachta j*^ pmMr- •
tatai
besiveisiaučias žarnose Imk* nžtrnktij. įteikia atmintįp^^
'įrtfiSi
tėvijas. Pagaliau šilima fmkad kiekviena, motino, pieh-,
deda tų baterijų veisimui

•♦irir liMikiovidnriumo tiek pdlditiui jo kovų Už buitį,

!

i1 I ..[ 1 j

*

Kritai

itar kvžečrnmta atrių^i didriuusį skaičių atstovų ir

F

B AOOtf. Ptm

.kūdikiui viduriuotF, o iūoito tm&

f

■HHHHHHHHIHHHHHHHHHHI

Mot luitui niad&i

■hiau dar ir verkti, rvikta|gali aptangofi Jūsų
duoti du arbatiniu šaukštC“ čitui nuo pražūttab, d i
Ini tiėtooš aŪdjata ir ištisų drūtas tai f Ūt Jftaų tšttf!
frižH
paių (letigvais atsitikimais minkiįtaj kad
vaikeliui
nedavaigyti
ta
norii I3T vaTnntto) tadiioti jo[kib nVaTsto (nė tašei’** katvčs pėmivalgyt?, o vrigydt
[pieno), tik duoti kuo daii- ^ėūgfjP visa, tom tik galt vk
gmusin Šilto virinto vandens rtokaOiK mikėiiltff.

jb gntoinmnm karvė
...... piene, atitolina jo viduriukų susirnamą iž eilė: arai, ^yto;
kurį vasarų sunkiau šnltų iš*
giita, o kiekvienas karvės M ryto, £ vok po pirite *;
arba lengvos nrltotėW, palaikyti. Vėsesnę vasatų ir
; . «*•
Mojrt* tom,
kmmm, Mdįnfta nė cukriuii., o <*
pieno Šaukštelis ne Šiandien
kūdikių viduriavimas esti po
Icllavinu (vienam stiklui priryt gali tapti nuodais kūitivitiL vritonb'iki < vilt
tiek gausus,
šiais meteis
diktoviduriukam
tjeda 1—žirnelio saebarijau turėjome karščio ir Iau>
Parai oita bent dvyli Vtauta jOMtąlyj* kaltam
Jei kūdikis maitinainas
jbtfo'i&iteto; Vie- ^Vėifc} VidftriUkų' kūdikiui kJijaiK, mišinys gėtai įšil
kiame karštos vasaros, tat
kai
vatadų
iŠČjta, duodama ’raloma apie ViĮnUu* kra^a
ĮgaSihiO Wų Abti tik trupu domas ( ne verdamos), įsta
labai pravartu bus patarti, mižriu būdu (žindomas ir
($9—2Mgr. aukščiau mfn?- tį apebrinv tarikoę ariat su čius su buteliu į karštų van-. kūdikiui škysfesnė ryžių jo gyventojua itattrita. £
kaip apsaugoti mažučius nuo dapenimas karves pienų) ar*
ba gauna tik dirbtinį maistų
»vandrnto ėifribos sunkos, denį, pridedamas cukrus sunkos, pasaldintos sadiarigręsiančio jų gyvybei vidu
;(vien karvė pienų arta jo tė, o nuo If .mėnesių tiek pat gal dar kariais fruputį Švie (pilmrn artai, žatdžtėlii KMJ nu ir dar kiek tik gers arha- froakhjrti taūr^tttai wą V
riavimo.
virinto tamlens ir kraiko lietuviai.
mišinį)Intai svarai jisai ne grybo karvės pieno arta ko žių jšsirpiuiių uogų sunkos gr. mišinio) ir duodamas teW
Pirmiausia, kiekviena mo* Jl>erp(‘neti ir maitinti pakan klių. Tik fokui tvarka mai (binškių, mėlynių), tik prieš
tik
aritros
parita’ pabaigoj į Jrign jjofnavjiid VjnUta 1
kūdikiui gerti Pienas šaltai
tina turi žinoti, kad sveikiau kamai ilgais (4 valandų) tinant kūdikio viduriukai iššįmūdžinnt uogas jas rei laikomas tuo tikslii, kad nė- prie ryžtotaūkos prideda la 'to gyventau Mvetlmtau^®t
juojatefaii tori jtįo’
sius kūdikiui maistas — jos protarpiais, o ne tuomet, kai pasilsi ir gali sėkmingai kia gerai išplauti karštu vi- 'surūgtų ir jame neprivisfų į* bili Šykščiai (kokių SJų/5-tų
J rieja, riaureliitr
krūties pienas. Artinantis tik jis verkia. Iki 9, mėnesių veikti nepėrridifbdainį. o Tintu VandeMu.
dairių Bakterijų, kenkiančių dklįy afvirinto karvės pieno,
’įtaSltai pįtab* po’ truputį dau rtah?lę toltavoae' kraltweae, rif
vasarai ir turint krūtyse pie
Patsai duodamas, karvės kūdikto viduriukams.
amžiaus negalinta maitinti patsai kūdikis tuomet jaurų marių Vilniau^ krašto
no neleistina kūdikis nuo grynu karvės pienu, bet ka> ciaSi Sveikas, liėsėrga vidų* pienas vasarų reikia labai ge
Kiekvienas penimo karvės giau,- kol 3-ciij, 4-fų # dienų gyycnfchūi yra nrifciomaK
krūties atjunkyti. Reikia žūt vė pienu, sumaišytu su tirš riukaisir gerai auga.
rai saugoti. tvariai pamelž pienu' kūdikio viduriavimas ;pi#MT vėl prie puaės pieno su . Tą spragą gaW
būt užtęsti penėjinių krūtim tais perkoštais8 ryžių arta a- 1 jei kaitros metu atrodytų, tas piėttds reikia tuoj afvi vasarų pavojingas, Nėra pa HkitW fivk ryžių Kimkorir tuo- nąs jau ketvirtus metus
į Sūbt jad mhisfaa SaMtoatona IteruVid hfltraW
nors iki rugsėjo mėti, pabai ViŽų . klijais, pridėjus dar kad kūdikis nori gerti, nors riiiti tverdama trumpai kad vojingas viduriavimas tik
KwW
cukrum. Jei vidurėliai nOsi- p
gos arba dar kiek iTgiąu ir cukraus t ir tiį iki 6 menesių
savo maistų paskirtų laiku y- tik du kartu pakiltų), tuoj lito atveju, jei kūdikis minta
" M
tik tuomet, jei fcidikiui jin
pusiau su klijais, <muio G me ra sugėręs, galima jam duo perpilti į Ša^ę it labai švari} tik virini5 motinos pienu. Mo* faiso, geriau tartis su gydy įH.ud«l: .pi. viw Vitai.w
daugiau kaip puse metų, pa nesių, jei kūdikis sveikas, ti apgerti Virinto rimdenfc> indų atšaldyti ir pastatyti fiūta turi atminti, kad vasa- toju, nėr itaritaiko, kad ir lietuviu gyventas, ta
mažu pradėti keisti jo mais galima maišyti 2/3 klijų, ži bet, jokiu būdu, įie pieno T Šaltai stovėti h^daiinen. Jeii ra vrduriavimas tikrai tapa- nhfodytas attafgintas vidųtai ditbtiūiu, užariantgalu noma, taip pat ta enkrum. Tas toli gražu ne vis tiek.
ledaunčs nėra, galima pienass teita nito dantukų dygimo, rėlių galutinai nefnitvarkA
Tuomet kūdikrai duodamas ftttiiM; kur
tinų atpmkyinn tant mėne Per parų kūdikis neturi ■ Lutai* svarini vasarų kūdi supilti į švarų butelį ir san
bet yra pirmutinis ženklas
tariu verkia, • kur
siui laiko.
dariai užkimšus įžeisti butelį prasidedančiom viduriukų 11- tftnn fitriur g^<įrfojo paskir naiiiMMii ta jfe StaNT ir
gauti
daugiau
kaip
809
gra

kiams
neduoti
jokiųbereika*•
f
tas nmirftas ir vatafiri.
* gyvąją.
į gito Mnį- Iš gta. PžM čia nėltakhttit rei
Jei kūdikis, sulaukęs vasa mų, dmigiausia 1 litrų nuro liūgų skanėsių—nei saldžių ant
į Tuo ir bagstol Pridėiu,
ros, jau gauna kiek diibtinio dytų pieno mišinių su klijais. pyragaičių, nei cukraus pa* tėū kas 4 vabmdas pienas i- kia tartis su gydytoju.
per tayaUf.
kad pavojingiausi kūdi* tkartim
.' "VMm »taW,” # ,
. maisto, {sakysim karves pie IŠ viso pačio pieno negali iš*' Čiulpti, nei Šlapios duonos su mainas, sumaišomas su taip , Jei gydytojas greitai pa
kimus vasaros mėnesiai yra Sta Vilnimi knUkp IHtarig >L
no su lyžių ar avižų sunka ir 'gerti daugiau % litro. Jei cukrum; w ko nors kito. -pat šaltais ryžių arba avižų siekti šiinku, tai pradėjus
liepta it riigpidčio toėn., Ši- beje eargytaje,- įrg veid«į^ j
vta tot/kii 'MM 1
riškos organizacijos, draugijos, klubai. įžymūst Jaiuiuomene savo prigimtyje turi didelį pa-*]silpnybę, negerumų ir pataria vienaip dr kitaip tuo laikotarpiu ypač dažnai įkandi
kptaftaiko sunkių kūdikių vi- dtain<>, ^įytiuto tevysta
pedagogai
pripažįsta,
L . _ _
. 7 ’ ,Jkad‘ aplinka, dpuigai ir Rinkimų prie romantizmo. O krikščionybe juk -gyventi, vienaip ar kitaip elgtis, Tai ir viskas. |’ dtlriavirną’ «ft vėmimais, ku ; *T<kK1 IdekvieniMS fi^turis*
yksba ufenmkyti
n
spauda daugiau Žmogų auklėja, negu šeima. Tad daugiausia teikia progų idealiam krikščioniškam
Tačiau krikščionybė vaizduoja pilnų idealaus riuos dar iki* šiol vadfta
...... .
.;
labai svarbu, kad žmogus nuo pat jaunų dienų romantizmui. Tad netenka stebėtis, kodėl visam
žmogaus tipą. Alės laimingi, kad esam krikščio- ‘tebo1erinka.,i Taigi moti ; JaVkUe P»o aditaU rvHlt
patekti} gerosios aplinkos įtakon, t. y. kad jis ^pasauly yra tiek daug katalikiškos jaunuomenės nys-katalikai, tad mums nereikia išganymo ar iš
nos, sukntakiM Kėnulydčkidaftiiau butų krikščioniško idealizmo aplinkoje. organizacijų, draugijų, kinta}. Tai visa gerai su minties ieškoti kokui ten liuterių, ateistų arba
tė savo kūdikius šių vtaaių į
Atskiro žmogaus priklausymas prie parapi* pranta jau ir didelė mūsii tautos katalikiško jau .iziatų (kinų, indų) filosofų paniokynmose, ŽL
kapus vien dėl nehūsimany *
jos yra tik individualine jo priklausomybe prie nimo dalis. Šito jauiniUo eiles reikta miolat tan
noma, krikščionybės priešai laisvamaniai savo
Katalikų Bažnyčios. Kad ta priklausomybe būtų kinti it didinti, nes iŠ jų tarpo juk turi išeiti nau šalmiukus karštai ragina skaityti knygas apie
reikšmingesne ir kad katalikų visuma galėtų tu jų būsimų šeimų galvos,- Tėvynes mylėtojai ir Nitšės, Zaratūstros, Konfucijaus, Budos arba
rėti geros įtakos ne tik savo tarpui, liet ir neka ge nėjai, įvairūs profesionalai, tautos auklėtojai,
kukio nors žydo galvojimų ir reiškia savo pagar
talikiškai visuomenei, katalikai turi būti orgaui- veikėjai ir net įžymūs mokslininkai, tautos, vi bų pastariesiems, tik ne Didžiausiom Išminčiui
■
' Kristui. Žydo Karolio Markso filosofija Šian
ziloti ir Už bažnyčios.' sienų. Jie turi telktis į ka suomenės ir Bažnyčios vadai.
^ėraslWitamytakvttoH^
j
talikų organizacijas, kurios turi kilnių tikslų.
itUahis siUo^its. Beveik visi visų tautų filo dien yra populimi Europoje ir Žiemiu Azijoje.
sins ir tikriausias draugas.
' į
Kataliki} nuopelnai mokslo, moksliškų išradimų; sofai nuo žilos senovės siūlo kiekvienas savotiškų Ji staliauk? kelių milijonų šalininkų. Ar ji yra
ItaW
viri
pripnžįri'a,
kad
laikraštis
j
visuomenes švietimo bei kultūrinimo, našlaičių, visuomenės santvarkų ir kartu vaizduoja’savotiš*
gera' ar bloga — čia apie tai nėkaMsinie. Betgi
VVėOf kiekvieno lietuvio tikro draugo ;
ligonių ir bettnčiiį Šelpimo bei globojimo srityje kų idenlauš žmogaus tipų. Tų rišu filosofų vaiz pagrindiniai socializmo principai yra pavogti iš
p
vatdb;
yra labai dideli. Be to, ypač pastaruoju laiku duojamieji tipai yra labai šikrtingi. Daugelis iš Kristaus ir užtempti ant banditizmo kurpatians.
išeina & kaWki<*vM *8
nuolat didėja katalikų nuopelnai ir atskirų vals fų tipų yriv laimi keisti ir Utopiški. Tų galvočn}
Krftvinoims priemonėmis vykdomas sorializmta
savaitę
—
anlradieniais
ir
penktadieniata. Jimeoc
tybių
gyvenime. Pavyzdžiui,
Lietuvoje,
 sirayiiiaw IaW inažai kas iMislmuKtoja. JtJ
----.
.
.. Vokie
,
si ūtoijatlrias it frisingiaūsias' ŽtoiasJ g. /
tųoje, Austrijoje iv krtitt daužta ftlimirternį it įos 1H>sti«itaikia;dwg Salininkų. Vienas kito kščiobybei
—
. . su _bet kokio pavidalo sOnepakeliui
paririmffymuš; Jis turi j«unirtai sk/rių. ’frftmiir •*
net vyriausybių galvų buvo, o kai kur ir dnhat1 rašytojas, žurnalistas ar. ycslngojjas kai kada rializmu.
gražių jtW&ų% Plačiausios žfaitatapriktaUvotūsl;
tebera uolūs katalikai, kuriais tauta labai putėm jauiaudojii vieno kito filosofo aforizmų ailki iimi! Tiktnukrikščionybės principai pčr daugelį am
Lietuvos ir Vilniaus kraiko.
\
knita, išskiriant, žinoma, gal tik avantiūristų inouę kuriuo nors kiaušiniu—tai ir viskas^ Dau
M5tartaniukasn metams..., .....
žių
išliko
sveiki^
tvirti
ir
nespdarkyti.
Bavo
kil*
gaivalų. Juos taip aukštai iškėlė bfganimiotoji gelio fiiosofų mintys yrii gi*aži<x įdominsi kai
“Darbininkas” pusmėčntf ....... .#09
j
kntalūa} visuonsniŪ. Ir Šiaip daug aukštų valdi iurie filosofui paberia net laimi įmantrių posa- mimu krikšcionylie nūnai šimtus milijonų Žmo
• 'j
ninkų, politikų, mokslininkų, pedagogių, Tašyto* kių, sumoju. Bet giliau* panagrinėję tas filoso- nių Žavi išverčia nusitenkt prieš žmonių gerovės
šutu vbuūtti Mito manamnr
<i
SkelbČjo-Mokytojo išmintį. Ta .išmintis sukūrė
■■
‘
.
m
jų yra uolūs katalikai.
fijas, ką gi nw pastebesinie f Ogi štai kų : dau
.
• T •_
ąyp'ĄBi- ♦
nuostabiai gražų žnKųęaim idealų
idealaus kriTaigi, organizuotos katalikų šeimynos unfys gumas tų gfažinūsūpminčių jntusenai yiiv pa
TtorieHa
•
■
•
•
>
••
•
•
4MIL
ji
kŠrioHkM tipų, kuris galima trnmpat šitaip npL
nuo pat jaunystės gyvena geroje aplinkoje, yra reikštos krikščionybė moksle. Ir uemuritabu,
mtmx ta# BimiAWiA pmW gamyba w j
būdinti: Žmogių turi gerbti Visatos Kūrėjų, my
a
nUklėjamas idealizrim dvasioje. Tokioje šeiiny- tanvik visi tie filosofui buvo aųklėjmm kurios
’ .
Ift NAUDOK© JA
>1
lėti savo tautų ir artimų ir turi būti doros, teinoje beveik visai nėra arim tik mažiadsim būna nors formos krikščioniškoje (tvarioje. Taigi,
ringhs, nuoširdus darbštus, geraširdis visiems.
<4
krimiimlizmo reiškinių. Užtat kiekvienas katali* Kristaus mokslas, krikščionybės filosofija
Tokia žmogus turi parižymRi savo energija, drųkas, mano manymu, turėtų būti dėkingas tai ka IMidariUsi jiems didelė įtakos, Bet' ilgainiui, f 1utimi, nnmantimm pasiryžtom, Hnlidmmu ir ižtitalikiškai savo visitumenei ir turi tok Stiprinti ioSetiškai mastydami, jie bet nebuvo t iek sųžiton- Jkimunm Dievo įsakymams. Arg^tai >wm|u» ir
savo ryšius su ja. Katalikylio dauginusia ištie gi pririįmžmti, faid jų mintys nėra visai naujos, tiridh||tK žnįtigiuis’tipnfe^ Toicįipn idealui nittco
kia gražiu tikslų ir siekimų^ Del to lietuviams tat tiktai jų lūpomis atimujintos ir pakartuįtos^Š
prikišti negali. Tik turime stengtis kurti savyjų
katalikams reikta gerui susiorganizuoti ir susi* piaėUMicritcŠrįonybesr mokslo. Bet šiaip ftt taip,
toMtim*
tvarkyti, kad būtų lengviau vištom nrimnjinti kiritvieims filosofas, idenlizumtamas žmogaus ti(Bu* daugiau)
|>ų, paprastai tik nurodo vienų kitų žmognun ydų.
Kristaus dvasioje.
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AS GIRDĖTI LIETUVIUI
KOLONIJOSE

LDS. KuopųSusirinkimai

Drapanai* atifekyrė iš šio pamp
lio. Tapo palaidotas su katalikė*
komis apeigom!*. Paliko žmoną ir
vfeną dukterį-

<*

LDK S kp. eumrmiamaa įvyta
IM savaitė* atgal pakaitė nu
rugrijo 1, *v. Roko svetsitaje, tatviriadte*į, rugaljo 10 dieną,
Nors pragyvenimas pigus, fet tepti baltai tažnyrfo* afena* B lau
VM bartai prtatati ateiti į l( sata takam Ateikite vW. Gera prog*
daug žmonių* gyvena miškuose, ko. Itatar mftaų tažgytčlč daug
rinkimu fe uirimoklti amai už daribini*kam* priafeaiyti pria vi*
»■
| Ttatai Vaduoti tai
akyr. itidtinari žuvimis, kurias gaudo e- gražiau išrodo.
trauktas mėnesines duokle*.
nfatitoa d*ri>i*bikų argaafeadjo*,
immse. O sugauti žuvis ežeruose
vrikimo
Valdyta
’ Valdyta
labai lengva, nes jų ten Jitlybč
z
ItagpiaŠHi 13 dieną vakfete švč. plaukioja*
Andriejaus Berte* šeimyna ur
Itajybta parapijos salėj įvyko
Jr taip gyvena bedarbiai mK- poiiriio savo mirusios dukrelės
iUTiwjK«a
'Hafni Vaduoti riąjuogovskyriau* ktinse, maitinasi žuvimis ir laukte Monikos. Jo* atminčiai hežny&k
Bugsėjo
13, mkmadfenį, ttaj
trečiadienį, ragaijo 2 d., 7 *vai
ų Mitelrinkfmas. Iš raportų Val gėrynių laikų.
ji įtaisė dkfelį Lympos Strhnklinno sumai. varariJoa svataluta kam~
vakaro, bdfaytfalja avotatalje.
ai teko patirti, kad organikago Kryžiaus atvablą.
Nariai kvtaMuri gaustai ateiti ir
darbas sparčiai eina pirmyn,
atriverii savo draugus(M) prfe*
iaant to, kad vmmros laikas
KvMte VAMyba
lyti*
VaMyH
Butaėjo
6-tą
parapija
nmgfe
sa

karikas ^oroit laimi nejmlabkite
•• "“eta
B
••••*’■ bJIf
vo metinį pikniką. Kas mrią M*
ijinfem darbui* Siame su
išvažiavimas
bftna mkmfogam Tad
ikime prisirašė $ nauji nariai
w<ncwn,MAM.
PHlLADULPni A, Pa. —
O- fe sį metą išrinktoji komteija tiku
LD8, 23 kp. mufriridmai jyyks
fe vienas prenumemtoriiH žurnalo
nos fe Sm Marijos Magvfelietčs si, kad šių metų perengimas bus
penktadieni, rugsljo 4, 7:30 vai vykt rupijo 13, < vai vakaro
Mtaų Vilnhte/* Vietos liet, d-jos
d jjt narčs ruošiasi spalių snvnwį pE lningesnfe įmuksime Ir žfeįfėsl*
rpk., Liuobta Svotailj, 24 Lhaota brihytftaji ijetritaj*, 41 Fror*
. V. S-gos veikimą mnfe mora
Skilmingai apvaikščioti tų draugi .me,
a AtrikHoviri.
VaMfetai idtata SL Viri Bariai bitinai atei
1 fe materialini Pereitame su
jų įsikAritaę: šv. Onos 10 metų, o
kite, ną* taria* ajMvarotyįi kri*
nkime kun. J Amlmtas panų*
Tifffljgų Vffadąl
šv. Marijos Magdalfetw 25 moty,
ta 15.00 V. V.
reikalams, jo
nirs žitaifeėugija Mskį anksčiau
Ą parapijos draugiau
yyalt pasekė b. R. K.rhRrricuiHklfeus.
..
bruzdu,
galvoja iwfeių-jvairfaiN
VaMyta '
kuopa fe Ku»iv. JAsL Amvri*
penktadienį, rugsėjo 4, 7:30 v*L
Žv. Jurgio parapijos pikniką^ sius didykėlius, kad tik greičiau
v»k*ro,
mokyklos
kambary.
At*L
kuopą paaukojamos po tK-nSekmadfenf rugpitteio 2 d, įvy surinkus reikalingą Hitmą pinigų
♦
kitę gauti*! Nepaminkite rifirim*
fef
ko šy. Jurgio parapijos piknikas ir įtafefaft į bažnyčią pavrikriųoUtiduokms.
Valdyta
Minta Spalių 9-tą
LDB. 103 kp. m«Mrinfe Mferiskiir, kiek teko sužirMvti nddogiansia tus jaugus. Aušro* Vartų Draugi
mai įvyks sekmadienį, rugrijo 18,
Maine susirinkime buvęyiviirsta* pasistkr* — parapija pelnė 300 do jos ’kom irija tam tikslui rengia
tuojau* po sumęs, k* Aiįriajmm
'prisirengimas prie pamtmejl-' leriu.
pietus Kįndereviriaiw Ūkyje po
KAITOM, FA,
par. avitatalj, 1123 Lamo* Sk
• spalių Mos dienos. Gen. Želi*
dangaus pastoge. Bus tai naujiena
LDS. 40 kuopos susirinkimą* JKviriStama
narius fe narsa ateiti fe
io smurto bfidu netekimų
Iriwellieriams. Geriausio pasiseki
vykt rugsėjo 6 d., tuoj po sumos, kurių Užvilkta* duokU* ufedmokA
Infaus Lietuvos sostinės. Pro*
mo.
Iv. Mykolo parapijos svetainėj.
Ii. Taipgi atrivrokite nors po vi*
dml tai dienai rengiama lobai
naMita* Ji* ir p-li B.T. Jokūbaiti, abu g Woroeater, Mam., ižrfak- Malonėkit viri nariai atrilankyti
Federacija
n<
naują barį pris kuops* prir*
lė’ir tikimasi, kad dalyvaus
fe minorinei mokestis tgaĮmoktti. lyti
Ižndtavimga
<
U
Jubiliejini*
Ftaeradjo*
Kongroto
mkrotariate.
Valyta .
Vietos žv. Vardo vyrų draugija
garbės aveeių ir kalbėtojų: Lietusavo
paskutiniame
mėnesiniame
Vat Beapublikos Gen. Konsulas
Petelto’Hmuliėttį Marijos Vai
P. Žadėikis, kaipo prineipi- keliu, Sodalicija turėjo savo išva susirinkime vienbalsiai nutarė pri* gružiai įklota lentomis vieta šo
BAimuD, oomr,
kalbėtojas fe kleb. kun. J. Am* žiavimų Palangoje, Lmyreiu'e, sifašyti prie Lietuvių Homos Ka kiams su numatoma gražia muzi
MASKVA, N. M.
a*, šalo to, dainų ir muzikos Alass. Diena graži ir saulėta pri talikų Federacijos. Išrinko du ats ka.
PUANAS LUKAėEVlClV^, mv. «Ū
LDS. 65 kp. mtnerinte susirinki- rugsėjo 13, v tuoj po aumo*, b*hy.
vaikeliams
užtektinai tovu į Federacijos seimą.
Visi todėl atvykime pažiūrėti to E. geventk SU So. Boston ieftfco saro man įvykt rūgi. 6, tuoj po pas tMj mtafati/41 CapRol Avma.
urnos dalį išpildyti bus kvie davė ,
KMtanto LukafteričIiUM gyvenoOnišktetii nepaprasto pikniko Minersvilcje brolio
ti parapijos choras ir vietas džiaugsmo — vienį maudėsi, kiti
šio senina apie Scranton, P». Art* kutinių mišių, potažnytitaj aro- Matentidte ris Barbi ateiti, bm y»
po pievas, girias lakstė. Pietų me
kurs įvyks rugytaČio 30 dieną.
ntai.
jis imts ar kas apie JI Mino. malsnUdt tainlj. Kviečiam* narine ateiti, m* ra svarbią reikalą iii kuopė* u*
J. Tututis pranerti.
Maipgi verta paminėti ir tai, kad tu visi gavo gardumynų. Vėliau
yra kolotg svarbią nmanyan|. dta
kalbų, dainų ir mimikos, bus po pietų buvo įvairite bėgimai,
Taipgi atąiroskite fe tavo* draugia Taipci*taloą4kIte«i>taMk3ti|tB.
Mmlškas perstatymas, kuriame bandymai — žinoma ir dovanų
rią yra ulaimcą mfeM*i*fe durtprirašyti prie iio« organtearij**,
Nauj* Įnaunogn
ta perstatytas vaizdtū lenku teikimus galingiesiems. Vakaro su
!ta
lM.8l9.rtaL
iraėijos užgrobti Vilnių. Voi* laukiu visi gryžo į namus linksmi,
PAIBtKO
Stepono
Apfeleio.
Jia
. Bugpitiėio 30 d. Minersvifeje Šv.
- 3 aktų, politiškų vaizdelį pilniausiai patenkinti dienos išvft- Pranciškaus parapijos lietuviai
Rugpiačte 14 įvyko pirma* šie išvyko j Ameriką keturi metai
p, V. M. Čekanauskas, spe- žiavimd,
met
šy. Juozapo parapijos pikni prieš didįjį karą, bet jo gyvenimo
i vėl turės nepaprastą, gil fe vienin
tatiškni pritaikinta spalių 9-tai
Sveiksta
telį, Kini* metais begalo gražų p*- kas. Žmonių privali, ro pusėtinai vfeta nėra žinoma. Jis paeina iŠ kimia įvyki rupija A tuoj jo ta
■i
fe pikniką* buv^ p***kmlhs*«. Bu Darbėnų vabriaua, Ftadieng kai
Vietos LDS. kuopos roštinfnka* milnkmainimą. Vtaoa Av. Pronriivo fe ii Hartfordo kunigo Kripo mo, Laukžemio parapijos. Jm pats Kvfeėtami vfe nariai dalyvauti fe
. Kavji mariai
kaua
parapija*
moterų
Draugijoa
1 Tanias Verseckas sveiksta. Po sunbroUai. Nora ir bedarbė, bet žmo arba kas apie jį Žino praneškite užrimoktti mlnarinmi mokeotki fe aiaiiero Dr««<ij" '•«*» * **
, Ligi šiol jprisirnšė prfe Vilniuif klos operacijos ir išgulėjimo .dvi Mimanė nurengti parapija* naudai
pti vfeumoctaa italai, kad kai
nės buvo linksmi šioje kolonijo “Darbininko” adminfetrarijai 366 tuoju nartą atrivesti prirašyti.
bduoti ,Sąjungos skyriui* šie“ savaiti ligoninėje sugrįžo į namus. įdomų fe įvairų pikniką. Pradžią
kuri
l«M
MatatayW»
W.
Broadaray,
So.
Boston,
Mana
VaMyte
tam davė Sv. Rožančiaus dr-ja, je darbai nė kfek nepagerėjo, bet
i: Kun. J. Ambotas, V* M. Čepa.,
dabar
persikėliau
gyvauti
SodalfeMe
kuri savo susirinkime nutarė su pablogėjo. Ameriean Brass komMumkas. A. Stror.dast P. LabaPaterum,
N.
&
Todėl
šfaoadr*
wojkhktkb, mam ;
Vemtą sekmadienį Merginų S* rengti pikniką, kokio dar aavo j- panija sustabdė vieną didelę dirb
»kas, (L LeviŠauskas, A. Ma
tuve
vadinamą
Soli
MilL
Vienus
vafeumu
Mincrsvilėje
nėra
buvę
fe
LDS.
106 kuopė* iurirtnkfeus|maięprn^Jusinfeni5, p-les Elzb., daliečių kuopa turėjo savo išvadarbininkus
perkėlė
į
kitas
savo
pakvietž
priridėti
kitas
draugijas,.
vytai
rugsėjo
6, Aušros Vartą pfe
sriftutytė. Juzė Penknuskaitė/J.. Žiavimą. Neperdaugiausiat žmonių
raaloniai prošau ritate - rtitafeb
dirbtuves, o kitus visai paleido. YMaloniai
atitiko
ir
pritarė
Moterių
ropijoe
salėj,
tnojaue po sunraA
atsilankė.
Pelno
nedaug.
Išvažiamonaitis, J. Zablaitfe, V. Strums
'kreipti*.'•
ra
ir
lietuvių
paleistų
iš
darbo
ir
Viri nariai prašomi prfbttt, tai
, pJė T. Buivydaitė, K sriup-. vinw dienoje oras buvo neaiškus. Sujungus Dr-ja, Apaštalystės Mal
net senyvų, kurie kitur jau nega
turima svarbių reikalą.
vK, Balskus. K. Vorknitis, J.. ^-greičiausiai tas ir sulaikė žmones dos, Tretininkų, Sodalicčių (mer
Sv.
k«l- AiiiCTM*
Graži vieta prie ežero, tinka pik
li
darbą
gauti.
Kompanijos
nepai

Krioria
Valdyk
gaičių)
ir
šv,
.Vardo
dr-jos.
Vietos
"
...-■
.
. 11
•.—"^
eliauskas, p. M. Deltuviene, p. nito dalyvavimo.
nikams.
Draugijoms
ir
organiroso, pabaigei savo sveikatą ir eik
klebonui
kum
M.
Daumantui
ma

A.. ŽiKonieiu“, M. Žilionis, J, GniuDovana
Žinoma, kurio galėjo «joms duodame veltui. Yra gera
loniai sutinkant ir pritariant visos kur nori.
t, pje O. širdiskyiv, B. Povilaikiek sutaupyti pinigų, tiem dar svetainė šokiams. -Jeigu kaa no
Vietos Apaštalystės Maldos moterys ėmėsi darbo.
Ž« Tusiuos J* Kasttionaitis, T.
rėtų gauti fe svetainę, tai nuoma
Numatoma, kad tą pikniką at pusė bėdos, liet kurie negalėjo, tai
:
Mriinevslds. Knn. Ed. Gradėękns, Draugija įtaisė parapijai naują,
už
svetainę $10.00. Kreipkit&j pas 1
blogai.
lankys
netik
minersviliečiai,
1x4
ir
brangų
arnotų,
kurį
turėjome
pro

Skorupskis, K. Kasmonaitis,. J.
’ V. A. KOžtKAg
lifidaa* feykfe
gų šv. Joakimo dienoje matyti apylinkės miestelių lietuviai, nes
išlris, K. Žilvis, A. Žilvis,
Gerterote Rata M*
•Mg pMte fe parima ptataa *m* j
Šiomis dienomis gesu nusinuodi
jie apie tai jau žino, gi antro tai
ns/p. O. Skorupskioms Tcmfil bažnyčioje.
Tol. Taunton 853—4
Mtnr.»• ta mm,
bus kaip fe antroji Lietuvių diena jo lietuvė moteris Endriulienč. Ji
rot, mokslo, viraomenfc ir akta*
M vMMt fe tenka. GrtafJ* stsssjl-1
Valkfe, J. Gnžukaitis. PreimmerąA^Mtogauj*
(9-30)
milkojo gyvenimo žurnalą, mw MUM, '
Minersvilėje, ko visi parapijiečiai per kelis metu* laikė smuklę. Ten
torių prisirašė 10, kurie taipgi y
Marijonų Vienuolyno broliukai geidžia. Beta reikia pasakyti, kati pat ir gyveno, Vieną dieną net du
pat jo JekHmo pradlfo*. Bat “lt
CffiMAl AfOTOKA
t ir nariai: A. Strazdas, J. J. AItaMUNterry St, Worcroter, X*
Andriejus Vilkišius, Juozus Saha piknikui vieta išrinkta visai nau kartu suareštavo. Už pirmą kurta
Kas
H
gerbiamųjų
Katmrfe
Dovi

itis, J. Kuudiauskns. J. Kleiža. Tx
Dtel 4—TUS
liauskas ir Jonas Bu ja šiomis die joje vietoje, prie pat miestelio, vos užsimokėjo bausmę, o už antrų lų užsirašyti laikraštį “Darbinin
Ivanauskas. J. Zablaitis, J. Navicnomis leidžia atostogas pas savo keletas žingsnių nuo šv. Pranciš kartą įsakė visai uždaryti. Bet ne ką,” malonėrite kreiptis pri* m gu kurie inteligentai, vfettek ka
kmų A. Deltuva, T. Vaikis.
tėvelius. Broliai Andriejus Vilki kaus ImŽnyeios, ant gražaus kalne sulaukė tos dieno*, kada uždaryti, nęa, o ai visuomet noriai patamau- rio* preferijot jfe Mbfttal te kur
Žinių rinkėjas
šius ir Juozas Sabątiauskas grįžta lio, papuošto gražiu miškeliu, fe 18 d. rugprnčio vakare užridarinė- *fa. Už savo darbą jokio atlygint begyventi}, jo neprenumeruotą fe
į Thompsouų tęsti mokslą, fe Bro didele aikšte. Nors toji vieta nuo jus langus atsuko ganą ir taip už ino nereikalauju. Laikrašti* “Dar nukaitytų bent nuo 1M0 metą
lis Jonas Buju vyksta į Komą, I* miestelio beveik nesiskiria, tačiau baigė savo gyvenimą. Joj vyras bininkai” išeina du kartu *avait4- pradžfoa.
l alijų pradėti kunigystės mokslą. turi atskirų pavadinimą
K«y- yra viena ranka ir viena akimi. Jis je, Kam batų perbrangu 5u karta,
“Židinio kaina Amerikoje: mot
sau duonos negal uždirbti Jis y m tas gali užriraiyti risną kartą ta —44A0, puim.-’-jriiO; Lietuvoj*:
atonaMilL
8utei)Hauką
Taigi visi lietuviai, kaip Miners- laisvamanis. Bet moterims never raitėj*, t y. penktadienio numerį.
1VINDSOR. Ont. Cąnada. — BTik paabndyk—mtttų ntrtąori.
Jieva Gudelienė* sena lauveBio vilč$ taip ir apylinkių paristeng- tėtų tokius hizntos laikyti,
Vitai* spaudos reikalai* krripkit nedarbui, atpigo pragyvoni- kolonijos gyventoja, nuolatos savo
met.
— #5 H., puma. —10 lt
kūne dalyvauti ir tikrai nesigailė
P. J tė* pa*
l’irmiau už 5 kambarių būta Antikomis remia parapiją. Neseniai
AdrriM: KAUNAS, Labili AV. J.1LAVACKAH
sime, nes be Minersvilčs gabių ŠeiIk?jo mokėti 50.00, n ttabar mo- įtaisė parapijai gražią baltaauksi7 Moti Statai, Woro*ster, Mėta lėjaNr.3.
f mininkių pagamintų skanių valgių
ma tik $20.00. Valgiai ir sinar- nę kopų.
i
bei gėrimų bus duota progoa įvai 40 mtflMte rrihta P*il«kitfų Jttokn
i atpigo. K svarai duonos—5e.,
w* vte** *b)lerj Įteigs*
riems pasilinksminimams, o kas IŠ viro
5
Parimki
irtu pieno •— 10e., bušelis agurArėJ«a tiftabtas. Kauna*,
svarbiausiai tai bite parengta ir RaU.vtojas
tJthnsnln.
g — 50c., svaras sviesta — 23c.;
Kelias diegas sunkiai pasirgęs,
in«s kiaušinių. — 2tfe.
plaučiu uždegimu, Kazimieras I l»'"'>''»»w»'''W»ii<i>iiiniiii<mniii>iiii>iiiiiiiiii>umiMiiiiniiiinmw<
Turi* property—madintai *as
RHĮW)H0ĮII0HIHĮ<lillH<IIHn<l^
mus IMų fetay*® feridgevater,
mumasdKtob i abi fuskb kautos
Mbm, kur t*kal dfeta batų dkfe
tarta. Nariu ttaa aam*a Utaatay^
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PAIEŠKOMA

VIETA PIKNIKAMS
VELTUI
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RKMMNS

ATPIGO PRAGYVENIMAS

ĮMOKITE JUOKTIS!

Į KAUHį IR ATGAL
FE. HAMBURGĄ

S173-S0 TMi Kliu .
l\ K Karo Mokmlni Atskirai

Virfcninita kaba dabar galėja gal vteų
mtaų labų

m bitornmmų kirirW* I

lokalinius mnaų tataltm

JONO KNATO

labai graži knyga audeklo apdarai®, 192 pus
lapių, tik už 75 eenttu. “ĖatbiniMkui* priniuntes
f 75 centus gausi Jono Kmito gražiau eilak
Jonas Kniitas vieiHUtMis Amerikoj lietuvis^poetas, Jo eP*s pilnoj patrijdtiškų jaumną,
,
Biųskufeokylnąį
“DAA1IN1NK4
M Weri Krmuivmy

DMHNNKg KMENDOMOS 1932 METMS
JtO
tartV RENGUMS
illillVwil<WW KhOUI
Mrtį -rtlr““!

Visi I»DS. ir *<I)afbiiiitikon Prietemai kviečia
/ nri į pagalbų.
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Reikalingi gkolbitmį’ rinkėjai viaoae kolonijtme.
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▼ALAMDOll

į redakcijos štabą,
džiMiigė»** a-tl M ryta W
m& jam aprigy venų* apylinkėje,
. Įneš kultūros darbininkų mum t la(Mf.sų korespondento)
■ į Vfildtfc—Walita% Petras, iki
DANTISTAS
jbui mka1mga. Bet P, Jurgėla"
H l'H f
-m v»t,
Tc^m.s St. t;irj. ii ’daug dirbtų Kat. Akcijoje ir peri
B ’j’v 2’J 1* 22 v tvln. San Franeheo,
L Apb* pirmosios dieno* (rtiffpitU stcad, Pa.; sekretorium
.» ♦.* **TV»«**tt*n
Vf.Ht ImVrttimi.
iotYi ,»A_
Į l’ąl, kita, i , Vjta-aki’i h;a , 'šukių
Draugų,**
” Mm
Hnkvpimr jam
ge-:1
Manstavinu*,
Chirago,
III,
1M1-1
lt! d.) posėdį ir programą jau
I
riamdoa
kloties
Cbkagoje.
r* pranešta praėjusiame nume- niūkė — 'p-lč Ališauskaitė, ChiB ! ttolmUc/JcGzai, Antanu.sfimts,
įforja, Rugpinčio 19 d. Heima* M- rago, III,, iždo globėjais — A. Oa* visus (kntro pranešimų*, naitis, HomcricmL !*«., ir A, J,.Ma*
B Uta* iš r į ;o’i hiiiao, Jūžintų v.,
Y.į spaustuun. M, Vrborfaviciu* pram-šė a- žeika, Brooklyn,
B I* kFJdn nn:.kr.t Amerikon atvy*
utvy*
įfe Vyėių spaustuvės padėjimą. , vta dirrktarių pirmininku — kun.
B I?/* 1 l‘» n r ir »*yvoties rieluml St.»
ihnrtė:
- Dfekurijose visi atstovui labai M. Vrbmtavičimi, I Ljteratinę KoB UuL-n, Pa.
mkiją
—
kuh.
I*r.
Vaitukaiti*,
kun,
8. nv rugpittrio mėn, 2 ir 3 d. į-| po palaiminimo viri pereina į
įgytai dalyvavo. Po to rezoliucijų
— W<* ^gnietv Bogariaif e stoju
B | Luksčvk-lusLukauvk^ Juoits, vyko
> kamirija (kun, Ed. Gradcekfe, J. 3L Prbanariėhm, J. Vaškevičius, j Dominikmrių vienuolyną*
Sąjungo* jubilieji-lparapijo* svetainę, kur toliau eina.
"■""'B Ak’taau ivk, »«’.venos MrAd'JO, Ta- nis 29 Vargon,
metų
aeimau.
Seimo įžingo- Jsvietižkta konecrta& Pagiriojus
tadauskn* ir J. B. Laučka) refe- A. «f. Maceiką ir J, B- LauČka,
— Tėvas VaitkeviriuSj M. L f’.
I
Srivnjkill Ikn'‘n( Fhilajc
rugp.
2
<L
buvo
suruošta
apylin- ’Lietuvos himną, trumpai kalba V.,
Į Garbės Teismą pririnktas M* svečiavosi pas kum A Miluką.
tgfbjyairius kuopų bei apskričių
I
BtlJphm Ir k»tr<»ii- Penu Livonijos
|gešira<iHrkurĘbuvoganądau^|riTrk^^
Viesulą.-----kta vargoninkų triuMil bažnytini*, B. pirmin. J, Brun<lxa, aplbudin-___
B rita tuta'< \\ r.i ditatas ta žlniosr ir avletiškas koncertas. Viso ehoTdamta šia*aukaktuve*. Choras įt
Nutartu 1932 m. suorganizuoti zas ir p. A. Griebia aplftukū kun I
; ta narstymas užsitęsė gana ilgat
B hlėign jis yra yyvas gali atnau- rintų dalyvavo per 200. Hugaudu* hmi sutartinai traukia; “Kur bėga
Vakare, prieš uždarant posėdį, didžiulę ekskuniiją į Lietuvą Ir N. Pakalnį ir kun. J. Bąlkūną.t
pinti prašymą dėl “dbabilify com-‘ vargonams, ši* milžiniška* chorą*’AešupČ” ir “ Važiavau dieną.” TO
į Hrimą atsilankė Lietuvos Šurna- aplankyti Pavasarininkų JuBilie* — JublL Adoracijos Kongresam
. Ap-h> •m.uti’rtijeigu mirę* — motina
KAI.
galingai užtraukia lietuvio Širdžiai! solistai. P. Hofmanu dainuoja
sąjungos atstovai p. p. A. ifrlį Kongresą. - Ekskursijos orga- vyksta kunigai A. PukalnH P. įrH V^šyti atatiiikumo i pa.’alpos.
reiKiimo p.arapijac
ilzatorium
išrinktas
K.
J.
Viesulą.
brangų bažnytinį himną “Pulkim “Tykiai Nemunėlis teka” M. Pet
s ir A. Gricius. P. Bružas
tašia ir J. Balkūnas, * taipui K. vsdamoje ?xrajįj * f ■
VVy- Motina Teklė LukŠmčknč gyveKita*
seimas,
kurs
bu*
jubilieji

mmkū pasveikinimo kalba.
Kmšlnskns, J. B Mačiulis, P. čių 10-tsG arimai. 1^.- - - taiulo- * r Li» t mmjo ir yra labai suširilpi- ant kelių.” Graudu ir skaudu da rausko ir dar porą, P. Byra išpil
nis,
nutarta
Šaukti
Boston,
Mas*.
ma, Graudu, kad taip harmonin- do jausmingai ir gražiai ” Aguonė
Vakare Klasčiau* salėje įvyko
Starkiūtč ir K
nu>. sūnaus likimu TKM177).
n1s atvyksta ir į ”e.
Organiaarijo* skolom* likviduo
' jfcilminga vakarienė, kurią pra
taF
pamaldžiai, aiškiai, nors veik lė*,” «Ir išėjo motinėlė” — Kača— Tėvas Augustinas Dirvele, O •lyvauti frederatų.,:*'Z^J:hhaĮe
ti
išrinkta
speciali
komisija,
kuri
E;.rokc.itis
?
Baliniu*
atvykęs
Ačin
visa*
gimęs jaunimą*. Melsti* riausko ir dar keletą. Jam sukelta
taro N, Y. ir N. J. apskrities dvab’. AL išvažiavo Lietuvon.
kongrese.
ir
.nemanyk,
nė* kiekviena* tik gč- Į didelės ovacijos.
Kalba p, X
turės
surasti
būdus
nusikfajyti
orrncHlrim
tai
J
m.
pgt
B.
Majauską
vada* kun. J- Aleksiūnas. VaTėvas J. Bružikaij ri, .L nes
į Kilta ta*ta X J. ir ten (22H First rwi tuo gražiu giedosimu," Reso- Strumski*, Varg. Sąjungos įkūrė
i
"taro*vedėju
bure- ”Vyties” te- ganizadjai sunkio* naštos. Pada spėjo Amerikon įvažiuoti, jau
ryta gralių nutarimų ir reikia ti maršrutą misijoms sudarė visionu; žar.timi tos i rin* komM’je* Gi Stj ilgei gyvenęs. Prašoma pra jiansas puikiausias, Drėksta blaks ja*. PabrieŽia, kokiomis aplinky
įąktoriu* A. Lapinskas.
k.up nubniHti, tai Ims geriausiu nešti ar jfe tebėra syvus ir a(Tr<‘są, tienoj iš džiaugsmo^ kad svetimoj bėmis ii sąjunga susitvėrė ir kota
Vakarienę surengė Vyčių gero- kėtis, kad-per Šiuo* metu* organi- metams.
$ūko,
kad jai duoti “vilko bilirių” o jri miręs, tai kada ię kur.
šaly mes dar turim galįmybta gc- jo* tikslas. Chorą* išpildo',fJau
« motinėlė*, kurių didį puriau- zsrija turės progos gražiai sustip
— Savaitės pabnigojč grįžta
ir
“
divnrce
” *n vyru, ir žinoma*
t
klierikai iš St, Josoph’a Vili , AVaią viri atsilankiusieji gerai į* rėti,
Glimba, Jums, iŠ Tarpučių k., reti* savo prigimtoj kalboj tų gre- nimo gietaiė,” J» Naujalio ir “Patuo būdu, neva p. redaktorius sa
Baigiant Seimą delegatai išreiš
tcrmill, L. L
Vi tvėrių vaisė., ZAmerikon atvykęs. žiu pamaldų, kurio* plaukia prie buskim iš miego”—J. Žilevičiaus,
kė gražio* padėkos Seimo rengė —. Adv. Venciu* buvo išvytas į vo rankąs nuripiau* ir paliks ne
pttaš karą, gyveno Scranlon, Pa.< Aukščburiojo, prašydamos mum* ^Vilnius” -* Vanagaičio ir Lietu
fhtarinkusius palinksmino p. A.
jams, buvusiai Centro Valdybai, Lietuvhj Dieną Lakewoodo. Gerė- kaltas.
palrimo*. Skaudu, kad vos tik 55, vos himnu užbaigia. Apic žį ehoInas su savo damininkėmis
Snndarievjų “gengū,” kuriai ir 1920 metais buvo pasirengę* va
Kunigų Vienybei ir tt.
jm lietuvių gražiu išvažiavimu.
Ant. ir Ad. Busaitės sūdaižinoti Lietuvon, tat ar tai kelionė- priskaitąnt ir vaikus, susirinko tų rą tabtnė.titk pasakyt, kad, kiek
Seimas pasveikino Brooklyn’o Kodėl gi,' tako, mes tokių čia ne kaiknrio Susivienijimo ^‘einnviiin
įspūdingi) pamaldų, goriau Sakant pereitais metais teko girdėt šįpat j
ta*o duetą, o p. E. Ramoškaitė pa
kai?’ priklauso, nori, kad liūtų nu je itr kitur dingęs, Lietuvos nepa
Vyskupą, Lietuvos Katalikų Vei
bažnytinio
koncerto, pasiklausyti- chorą giedant, tai šiandie, meno
galime turėti. Ten, mat, nėra taūtarto solo.
bausti abu ir “komedijos” prie siekęs.
kimo Centrą, Pavasarininkus, AL
Nepateirinamas
newarkiečių ir a- žvilgsniu, geriausia išėjo. Chorui
tįninkų, kurio kliudytų.'
Makarienės pagrindiniu kalbėtoŽastis—ir jo* palaikytojas, Jie nori
Vaitiekaitls, K»ay», Auierikon pybnkta lietuvių aprileidintari
eilininku*, Lietuvos Episkopatą
vadovavo komp, J. Žilevičius,
— Būvį* stud. K, Baltrimaitis
i tavo kuh, J. Balkonas, kurio
Šluoti lauk p. Vitaitį ir jo žmona. atv.vkęs pries 38 metus ir gyvenęs
Paskutinis posėdį* baigtai rug
Taipgi ir solistam jb akosnponaKun.
8.
Stonis,
An
Kasimiero
Vyčių
seimey
buvo
prašalintas
iš
tag«, gyva, karšta ir įdomi
Čia susidaro ir politikavimas dvi Pltilndelphia, Pa. *emau.213<> Sb.
pjūčio 20 d. 5 vaL vakare. Maldą organizacijos.
vo. Po koncerto buvo šokiai. Jau-* įgal.
Amerikoje,
kuri*
dabar
PaPernai
jis
buvo
i tiesiog sužavėjo visu* klau“riebaus” duoną* kąsnio. Taigi Front Stv rita 331/ Rced St. Idi- terson ’e, N. J/uŽima kun. P. Ka nhna* turėjo puikios progos pa*L
sukalbėjo kun. Pr. Vaitukaiti*.
Vyčių Centro viec-pirmininkas.
jwi. Kalbėtoja* kalbėjo apie
via ir sukasi dktriis verpetas, ku Jrn duktė.
Vakare Klasčiau* salėje įvyko,
raliaus vietą, pasako turiningą pa linksmint, ne* prieš 9 vai koncer
VHiM katalikiškumą, licfuviškuris tik ir gando ką nors iš pašalių.
šokiai, į kuriuo* atsilankė apie 500
?
Jariūna*, Joną*, kilę* iš Saugi* mokslą,kuri* nušviečia Šių iškil tą* pariUigė. Kaip bažnyčią
igą ir riteriškumą.
Trečioji “gengė,” tai amžinu
gražaus jaunimo, šokiam* groja
mių tikslą. Kam gi nežinoma* yra taip ir svetainėj, publikos buto
iių
km.,
Papilta
valse.,
Biržų
aps.,
r Kitai* kalbėtajam buvo Kunigų vyt|ę* Kivyto* vedama* orkestras,
nenuoramų, “soeialistų grngė.
iki 191.7 m. gyvenę* Lincoln, Ne- kun. Stonio iškalldngum**! Tai, tiek p*f,nes tie patya Gkietai buMa pirm, kuru N, Pakalnis,
Vo geri* ptariniiiką buvo kaktą
braška, Hox 164. Ieško broli* Rovamanių Hmurteiigimo Ilgo* *avųP. taritaardMTYtt. lydami į savo gyvenama* vieta*,
Chorą* ytt gieda: “Marija, Ma kartų daugiau, kaip publika*, tai
NKW YORK. — Mftaų mieste jų “gyduolių.” Jie turi ir “iTak- niuablas.
; Vaitukaitis kun. K. Paukmia, vieni im kitai* ataUveikindaniL
rija,” Č. Soanatmko, 81 giesmė, Ui tuo žvilgsniu labai buvo riėgianti*
k Vtaainaa, Alb. Onaitis, A. La- karštai spaudė ddkniąrias, pasiry naujienų yra labai daug ir jo* tarų” ir vilkių “receptų” ir
gkaftamoa**} Jurgi*, Amerikon
‘
perlas mūsų bažnytinėj muzikoj. ispfldi*.
p. Subatienė, p. MikuU- žę dirbti vtatatUti Amarflma Ha- kiekvienų diena auga. Jo* auga ir “advokatų,” kuriem* jau senai atvykęs4906 m., 1909 m. gyvenę*
t
(Bus
daugiau)
Toliau
gieda
p.
J,
Byra,
įdėtupavasarininkų ir ateitinin- turtą kataUką jaunimo oMtraltati tarp lietuvių. Štai nesenai mc« tu Susivienijimo turtą* kvepia. Tai Rohfnson, Vfah< 1011 m, gyvenęs
rėjome gana “rimtas” moterų gi Čm, tokiai gerai progai pasitai Frontier, Wyomiii& pasivadinęs vos opero* artistas. Savo užduo
ą atstovas J. B. Lauėka ir kiti.
kumštynes, kurio* gana “gražiki” kius. kodėl gfi neišnaudoti tu “ mo Geo Bonsam ir sakoma 1023 m. ti gerai atlieta. P. K. Hofmanas,
^Vakarienė praėjo dhlžiu parišę
savo švelniu balsu išpildo: “Pani*
spaudoje įgarsintos. Dabar vėl mento!”
{buvę*.PhfladeIpW,Tti ir Amaterir takėlė gražią nuotaiką.
Angelieu*,”
viena lietuve savo mylimąjį api Yra dar ir kito* “gengvs,” bet [data, N. Y,
Trečiorio* dieno* rytmetiniame
,
P. A, Aleksiui nepribnvus, p. J,
m <t Motm Satatata S6 Ir
pylė gazolinu ir uždegė; ir daug jos taip smulkio*, kad jų nei nesi
e vėl svarstyta įvairūs suSudrikai,
Feliksą*,
1917
m.
gy

Žilevičius
tą numeri užima, išpil Foteet parką*
kitų
mažesnių
atsitikimėlių.
Tiek
mato. Jomis niekas nesidomi Tik
ymai organfcaeijo* gerovei,
venęs 20 V’arren St, CarnlūruTge, dydama* vargonais--rmprovixuO’ Rtt*tak>
d. Kimtienės Angelų ta*
Rugpjūčio 19 d. šv. Jurgio par. to. Tragedijų lietuviai baidosi ir tai tos trys svarbiausios — tauri*
u pažymėti, kad patys atstos
rsaGos KofaaėUns Drtaįi> tarta ta
Mass?
Iri
1M8
m,
dirbęs
Bandai!
ja.
Ką
ir
bekalbėti,
kad
visai
prie
vo pikniką ForMt Parke.
labai -susirūpinę fru rimtai klebonijoje, Brooklyne, įvyko Ku jos, jei pasitaiko, tai labai retai ir ninku, sntidariečių ir seeialistų Faiehney Co., Bostone, ir pasiŠalito nebuvo pririrt'ngęa ir taip pui Spalią JO—m d. d. ApceHHrtmo tata*
tė savo, organiaacijo* reika. nigų Vienybė* Centro posėdi*. Da tai išdava garsaus 18 J. V. konstta grupes, deda vIwms pestanges, kml nęs iš ten nesuteikęs adreso, ka
kiai tą atliko, kad stebėtis reikia: pljoi dMMaU* bSMFM.
lyvavo kun. N. Pakalni*, kun. J. tucijo* priedo. Bet komedijų — ■ant savo pnstačin*. Tautiškas Su
riuomenėje netarnavęs.
via norisi, kad tik-ilgiau jis gro Spali* 25 A Aprrittimo par. margaiDaug gyvumo sukėlė Centro Val- Simonaiti*, X Vaičiūnas (Chiea- tai ja* lietuviai labai noriai seka sivienijimas stovi kryžkely: Kas jį
rtą malajo choro Imacarta*.
ir domisi. Stebėtina, kad kaip ko užkariaus* tu rankoje jis ilgesniam
Grajauskai Vincas, Kasyi, Jur- tų. Tai 'murikou, gabumai* apdo
rinkimai. Pirmininkas rink go) it J; Amljota* (Hartford, Ct.).
vanota*.
ta R trijų akndidatų slaptu bal- Neatvyko* sekretoriui posėdžiui medijos, taip tragedijų*, “stato” laikui pa*ilik% ir toji grupė savuo gis-Juo*a« ir Pranas, kilę iš Telšių
TeteVboM: 9TAGG
sius žmones valdybos priešaky pa apskr. Jurgis 1921 m. gyvenęs
Hvtauu Pirmininku išrinkta* bu- sekretoriavo kun. J. Balkūna*. Pa- mūsų “tautininkų” išdavos.
Komedija
įvykusi
4t
Tčvynč*
”
1902
Jnckson
St.,
Seranton,
Pa
sitarimuone
dalyvavo
taipgi
kun.
pirmasis ’ vice-pirmininkas,
statys.
j;
'
Ta kova —ta komedija—kam, Ieško motinu?
‘‘Vyties” redaktorius, Antanai L. Virmauski* (Boston, Mas*.) ir raštinėje Ncw Yorke, sukėlė daug
f
Seimo paprašytas, jie kun. J. BruŽika*, S. J. (Kaunas, kalbų, ŽrnončR netik apie tai kal kam, bet Susivienijimui, tai “traKacaa-Kohen, Zataana*, prie*
jau pa*kkė kalbą, padėkoda Lietuva). Dienotvarkėje buvo lie ba, bet ir organizuojasi į taip va getlija.” Latai gaila, kad gana karą gyvenęs pas svainį Loid* Oomi už pasitikėjimą ir kviesdama* čiami Vyčių, SLRKA., LDS., Kat. dinama* “gengos,” kurios, kaipidaug ir ^atąlikn ten savo rentų y. hen, 439 Grėemrich St. ir 1122
MbuMlrrlMMMM pirfltetamtaU
*?atyJ’ y?w
?«!>• M Indiiję'ir^r mato, kaip už
ntina*w MMutaNita vieta BrtahVyčius į darbą • pažymėjo, Federęcijo* ir spaudo* reikali*
Koiith St., Pldladclphia.
^meHaapeta*. Jai taika* išrita.
riausia
“
gengė,
”
tai
“
tautminkii
VALAMDOSt
tad iių metų obalais:. daabai, o na.
juo* grupės” lakramnnm pi sa- OButkevižhtt, Bronius, prieš karą WH italą Mmam mmmL
Mto • vai ryta Iki t vat w**nu
—fašistų” “gengč.” Jie organi m, * *
gyvenęs Worcestor, Mas*^ karo
JOWASKLAMmm,tar^
zuoja savo jėgas* kad VĮtaitĮ; jei
Kaip tas viskas baigsis — pa- metu neva buvęs kariuomenėje.
Kitais C. V, nariais, išrinkta:
gu
ir
kaltu
rasti,
tai
ristiok
jį
ir
j»yven<iimo — namatysknot
rt viec-pirmininkuA. Vj*mi
Nėra žinių nuo karo pradžios.
MMprtųM.Y.
ant4 toliau prie darirn palikti, nu-f " .T
Vylių
«eima«
užsibaigė
rugpjū

Yla
, Brooklyn, N, Y., H-ru vieelėžkomisji arba apie juo* ką
bandų* jo moterį kuri yra prie-į
Jrip-lč Petraitytė, Home- čio 20 d. Tęstai tris dienai Daly
JMtryHMte
nor*
žinantieji malonėkite alsivavo virš 70 atstovų ir kiek šil
Ta*, kaabadma* J*una*,Betu-j «taBng*
liepti i ComralaU General
LfthTel Grcenpoint 9—2290
čių. Apie 25 kunigai atsilankė sei
rdjdiuklhMttlfc^
Yed« nw prigimtim jau- tumia, 12 Bark Rovr, N*w York,
me. Iš Žymeimių svečių buvo — bw jaunaa—Prof. M talkawl«atvta prie dvariaa jaunatvės. —
BIILIAUMKA8
Brooklyn Borough prealdento pa
Lietuve* Gan. KoajralaUa
x '»' •Trot St. MaltamMa
•
Atibka VMtt* SferadM Darba* dėjėjas, viee-kon*. P. Daužvardfe,
~ GRABORIUS
ViMiintėlė katalikų apaurtuvš Žurnalistai A. Bružas ir A. Gricius
IR
(ką tik atvykę iš Lietuvos), Tėvas
ir krautuvė apylinkėje
J. BruHka*, B. J., kap. J, Jurgėta
BALSAMC0T0JA8
Vardnoda miitaaknyrM, niimėta*,
irk. BrooklynieČiai stengtai gra
mHterim, medalikėlttts, klyktas,
981
BBDFORD AVIMUS
•tovriaa ir k. Čia kalima gaatl įžiai primti jr pavaišinti. Visai*
TH. Newt<iwn 44M
vataUM turinio naMlngą knygą Ir
SBOOttYjr,M.Y.
vakarais
buvo
pramogos.
Užsilikę
t atvlrudą — m ifetttvHUuĮa
IRMRMMNMMMM*
rugptfičio 21 d, delegatai buvo ap
tara***
*
važinėti
apjūryje
ir
įdomesnėse
“Ifabtainto” Agortfra
IataiWn* Ghttartm tr
vietose.
Diktatai
patyrė
npylinTri. Maai tMVIt MMary PMtta
•ąytarta* Stabarą priima “Darnstatmtamjm
kta vaišingumų* patenkinti išvaži
ttetakal* skeltlM, prenaateratas
te tatataū* atritinta “Darbliilnko”
Ajsleaan*
Vhase Asas**
nėjo. Trys seimai Šią vasarą apy
taMMgilML
> ■ *>
Krtary Parile
HnkČjcYprąėjo pasekmingai. Retai
drttar* tairtatleMa^ krtrtrttaksfo
kada
kuri
nors
kolonija
būna
taip
rni-Tftąl *U <4
Ava.)
fr
rW< WW<»
•RARORIUB
apsunkint a.
ArtiUrMri m.
tania vakarais dstartaja J.
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X» VyNų 41-ma Vyiaik tampa, kuri avragt R. Vpttą IMą Mtaą, jvytauį ntplMU IMMt d. d.
Kap. P* Jurgėla dalmr gyvena
ElfalM'tta ir ulslima rcal estate,
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