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Kaunas, rugšėjo 1.—Rug domarų gynė advolgi
pjūčio 29 d, vakare užsibai Cliomiižiekis*
j
gė Kariuomenes teisme garBylos nagrinejimaa u|
t
Moji “voidemarininkų,! ar baigė rugpiučio 29 d.
Amerikos sunkaus svorio ba «GeHinių Vilkui byla, inas savo sprendimų
bokso
čempijonąs’ . Jaėk kurioje buvo kaltinami 24 bč nigpiueio 30 d., sėtoj
Bharkey rugsėjo 12 d., pra asmens, kurių skaičiuje lai dienį,
į
ėjusį šeštadienį, priėmė savo vo ir p* Augustinas Voldc- Sprendimo klausyti m
namuose InikmŠtinmkų sq- inara#, buve*uninisteris pir- rinko visi kaltinainifj^ l
* jungos atstorits^pp. A. Bru inirihikas/
dininkai, advokatai, žuq
i*
i
žų Ir Augi Gricių, kurie įtei Bylos eigai pradžių suda lįstai.
kė Sharkey’hri dovanų, at rė pernykščių metu vasaros Visi teisėjai buvo pilni
vežtų iš Lietuvos* Hharkey įvykis: du jaunuoliai, vie kariškoje uniformojlp
gavo brangaus gintaro gar nas studentas ’ (Vaitkevj* kardais ir baltomis piriūži
balų, o jo Žmonai įteikta Mus), kitas buvęs karo mo mis.
Metų
pirogintaro karolini. Gintare bu kyklos auklėtinis (Pupnlei- Iš visų 24 kaltinamo!
Bhn*d«ų»kljo« bedarbiųbei »t turtelių nOraČhl nt
vo išpjauti A šie žodžiai : gis) norėjo nužudyti krimi IKismerkta 14 ir ištriri®
‘
Miiomji sftarkey-Žukaus- nalinės bei politinės polici 10. Nuteistieji: Julius Vai
t
kui : Lai ši mažutė dėkingu jos viršininką pulkininkų kevičius — 15 metų, A*
vokusiai įsiguo miuimo
dovana primenu. Tavo Rusteikų.
*
palaigis —12 motų mintoj
MliKA JtADlO 8T0TJ.
tėvų
šalį,
kurių
Tu
išgarsi
Abu
pasikėsintojai
buvo
jų
darbų kalėjimo, kapffi
Berlynas, rugsėjo 8.—Vo
įpenėjusį jfkriviitadieid* mii.’*
sugauti
ir
patalpinti
į
kalė*
iias
Gineitis, Algirdu* jŠU
kietija įrengė milžiniškų rajiiną. Prasidėjo tardymas soraitis, ,inŽ. A, Strik®®
dio Stotį, kuri gali lengvai ’ Rugsėjo 11 dienų Hondū Kauna*, rugsėjo 2.—Kir rugsėjo 12 ; Boston Gar*
ir
bylos parengimas, kuris P. Svetlauskas, A. But£®
dėn
arenoje
IEnrie
Scluutf
VOKUOTAI MKMOBI sugauti bangas iš New Yor- ru Salose, Anglijai priklau uuomenes i
eisintas.
’ MATYTI mieuzę. užtęsė per visus metus.
kius, P. Požėla, Kaz. M
ko, Buenos Aires (Argenti sančiose, siautė didžiulis u> 'p. Voldemaras lail
*iij at- išmušė knol irtu trečiame
Vyriausybės
šalininkai
ka, J. RomaneioniSj J*
na), Cairo (Afrika), Japo raganas (didelė audra), ku stovams pareiškė paaitrauk- rounde italų milžiną Rober Berlynas, rugsėjo 8r--Vo*
žys,
J. Gedminas, Pov. p?
nijos ir kitur.
kietijos keliosfašistiško* or- suprato, kad ne vien tų
ris sunaikino daug nuosavy siųs visai iš l>olitinio gyve to Rdberti.
1
ganizacijos pareiškė protes dviejifjaunuolių darbas, bet karklJS,\Alb. Didelis
bių, pridarė daug nuostolių, nimo* Jis iMtsisakė ištremi*
ITAUJ0OT DAUCBttlB'
tu • premjerui Bruęning'ui kad eia yra organizuotas siems šiems paskirta po
keliolika šimtų Žmonių su mo metu parašęs didžiulę
MOKI BOTI DAKTABAIS. žeidė ir apie 4()0 gyventoju
M1 planuojamo Prancūzijos vienetas,
,v
, ■kurs
■ . Uiori
. išrausti nerius metus paprasto M
knygų “Rvtij ir Vakarų”
jinio.
politikos vadovų atsilankyk
Botua, rūgs. 8.—Italijoje visai mirtinai palaidojo. klausimai.
Viri Šie ašmens pripašbl
Smetonos
vyriaukybę.
Ir
mo.
1929—30 mokslo metais bu Tar|> užmuštųji) yra kelioli Rugsėjo 1 d. p- Voldema
kaltais
priklausę slaptajai
manytajcad viso to kaltinin
r*~r
vo 29,630 studentų, iš kurių ka amerikiečių, iš kurių ras išvyko į Zarasų miestų, Klaipė
ganizacijai
ir kęrinęri fl
jo 4 d.« ,
ku yra p. Voldemaraa su mkur jis aprigyyeno pM savo
93iX> ėjo gydytojo mokslu^ daugumoje dvasiškiai*
J fauno'Ja
II praneša,
diaugris karininkais
esamų tymu*?’k|i ’
TO
11^3—advokato. ' daugumoje dtVMflftmi. Suži 'pusbralį?Bimkė- direktorių.
’■■■ LOMKA.*’
kad Lietuvos konsulas Ka
Išteisinti; Aug, VriMd
Mačmfha,
Ginevičiu,
Vir

nota, kad užmušti 8 jėzuitai
raliaučiuje p. Budrys ski- Cęntral Failu, B, L, ings. bicku, inžinierių ^teiktinu* ras, kapite* Maįįuika,
8UDBG1 3 YAKAI.
kunigai. Paskutinėmis ži MIGAU UDBPOBTUOTI, MII
riamas konsulu į Xew, York. llf—Central Pails ir Paw- mokytoju Pakarkliu ir ki Virbickus, VI. MylinMflfil
Vortklmro, rugsėjo 8 d.— niomis, žuvusių žmonių priPIU1TYB1S 3ŪTHKTI. P. Budrvs yra buvęs Klai tueketmierių .tekstilės dar
Juršymas, J. Viliunas, ‘ jj
tais*
. ’
*■
**
JČia staiga užsidegė tūlo skaitoma apie 1,000. i
Chicaya,
nigs.
13.
—
-Poli

bininkų
.streiko
oiganizak>r
pėdos
krašto
gubematoriuhi.
Kaltinamųjų surasta 24 ir Robačius, J. ŠipavičiutA4!
Louis Onimet gyvenamieji
ai
ja
norėjo
Chicagos
univer

rė
Amrn
Burlak,
20-metų
is
buvo
Klaipėdos
sukilėlių
visi
jie pateko^į. kariuome Bagdonavičius it A* Pirt
namai. Gaisro liepsnose mir VOKUSIAI BBKKA KVHWS
—
-į
siteto
studentę
Pavlinovų
Viadiu Jo nuopelnai lietuvių amžiaus mergimų
daugelio
nės teismo kaltinamųjų suo- lauskaš.
tinai sudegė 3 maži vaikai Washhiyton, rugsėjo U d,
vadinamą /4 Raudonoji* Lieji 'k^Byla tęsėsi dauginu kaip Aug. Voldemaras save‘ją
(2, 3 ir 4 metų), kurie tuo —Ūkininkų prekybos vado deportuoti iš Amerikos, nes tautai yra dideli.
ji neteisingai atvykusi į A- Bet apie jo paskyrimų ti ąna,J* nuteista O mėnesiams «av<itęt Kariuomenės * teis ginti paskutinėje , kriM
metu miegojo savo lovose. vybe ĮKirdavė Vokietijos vie
kalėjimo. Jų pripažino kal mui pirmininkaVd pats pir- kalbėjo tik apie pusę vm
^Ketvirtas, 5 metų amžiaus, nai prekybos bendrovei 7,- meriką. Bet pasirodė, kad ji krų žinių dar nėra. *
neturi jokicfc pilietybes, tad
ta pikietąvimc, -nors poliri- murinkas generolas ’ Kniūkš dos. Jo kalba padarimH
labai pavojingai sužeistas. 500,000 bušelių kviečių. Už
nėra
kur
jų
išsiųsti*
Ji
yra
/ ta,'kaltino ^prokuroras’ Vy< bai gero įspūdžio.
launOJOKRIAI POtAMUkUik ją tai Jbųvo“ųždraudUri.
q
Penktas kūdikis, 6 menesių. vienų bušelį bus - mokama
gimusi
Latvijoje,
kai
Latvi

Po
teismo
sprendimai
i,
hieris*‘
lengvai sužeistas.
Šių savaitę iŠ Naujosios
49J centų. Visa pinigų suma ja buvo Rusijos valdžioje*
r Kaltinamuosius gynė apie Voldemaras tuojau
LBYIATBAir
MK1B
’
Gaisras iškilo laimi stai bus išmokėta per 3 metus.
AuglŲ oe specialiais trauki
Kai
Latvija
liko
nepri

•desėtkas
žymiausių advoka Čiavo su savo .gynėju, j
DIDtlAOTBI.
niais į Detroit, Mieli, vyksta
giai, įvykus vartojamo prie Sumokėjimų užtikrino Vo
klausomu
ivspublika,
stud.
'pečiaus aliejaus ekspliozijai. kietijos vvriaitsybė*
apie 3,000 legionierių, kurie New Y^rk, nigįrjo 13>* tų. KaltinamuoriuM“ Vaitke sveikinamas draugų, pdffl
teismo salę ir nuėjęs į Bri|
Pavlinova gyveno Turkijo
Tėvas buvo uždegęs aliejų
dalyvaus savo organizacijos Iki šiol buvęs dulkusis pa vičių ir Ihlpaleigį gynė
je, todėl negalėjo įsigyti
ir, užsikaitęs šį tų virti, bu
metiniame suvažiavime.
sauly laivas. .“Įįviathąn” prof. Ą.’ Tumėnas su savo likų kartu su advokatu ptl
Latvijos
pilietybes.
Į
Ame

padėjėju' A* Kaziu, p* Vol- melsti,
vo išėjęs parsinešti pieno.
prarado savo 5‘karftnų.^ Jis
riką
atvyko
kaipo
studentė.
Po keliolikos minučių jis
SUtATOl 8OTILALIU VADOT. 'turėjo 54)^7 tonus svaru
Dabar teismas išaiškino,
k o m p unija šf pitll
jau neberado savo trijų vai
Brlleviile, Gnt., nigs. 13. kad jos negalima deportuo Buenos Aires, Argentina, mo, bet deį sunkios depresi
dienį, rugsėjo 14 d., atnd|
kučių.
—Šio miesto ligoninėje pa ti, bet jį negali įsigyti Ame rugsėjo 12.—{Spaudos žinio jos kompanija buvo privers
na savo darbų ir priii
simirė turtuolis ristikas rikos pilietybę, nes nelega mis. Chiles tribunolas pa ta numažinti 10,000 tonų.
> ■
.
...
*■
apie 2,70(1 darbininkų* N
(
MOTBBYBTOTI BOTI
smerkė mirties bausme 50 Dabar pirmų vietų turi lai*
Stanley Stasiak. Besirisda liai atvyko.
4
MOTERIMIS.
yas Majestic, turįs 56,621 Hartfordo, Conn. valsti
sukilėlių
vadų*
Visi
šie
pa

mas
šu
Ed.
Don
George,
jis
Los A.uyėUsr rugsėjo 8.—
joj The Vndervrood Eilioti
smerktieji jau sušaudyti*
tonų svarumo. ; *
,
trouB.
OTSIMUii 2 MBAMCDIŲ
Paskirtoji teisėja moteris išsilaužė rankų, nuo ko užsi
nuodijo
kraujas
ir
taip,
va

Rugsėjo 12 dien< būro i
Mts. Georgia P. Bulloek į
LAKOTAI.
dų Knujų Metų šventė*
aukštesnį teismą pareiškė, dinamas “lenkiškas liūtas/’ ; MtŲtkva^ rūgs. 12.—Aeroproga Brezidentas
kad moterys turėtų pasilik Užbaigė savo gyvenimo die plano nelaimėje•.mirtinai už
nas,
palikdamas
jauna
žmoper radio pasakė, sveikini
ti moterimis, vadinasi, užim
simušė prancūzų garsus Ja*
nš
ir
d
’
deli
turtų.
.
kalbų, kurioje pažymėjai
tų joms tinkama vietų. Ji
kūnas Jpsėph Le Brix ir jo
dų nuopelnus imsaulio Ii
pareiškė, kad senesnio am
mechanikas Rene Mesmin,
fiiroje* z
žiaus, moters turi būti pa
Jie buvo laimingai nuskrido
Katinus,
rūgs.
2.
—
Km<ik>
vyzdžiu jaunoms niergikaro komendantas ištrėmė iš Pratieųzijns ‘ į Japonijos
oimoLDi Mwndl
noms.
6-šicms mėnesiams į Varnių sostinę Tokio lie tatdjimo*
yt .irtppAi.
kalėjimų studentų ateitim*
ateitinin
kalėjimą
10 MBTŲ AGKAKTDVIU
Was)iiuįfton, rugsėjo Q
. VMTUVii ORLAIVY21.
ką Petrų Raudonį.
Generolui John J, Pmį
Los Auffdey, rūgs. 13 d.—*
Bprinyfield, rugsėjo 8. —
Nukako 71 metai amžM*
duktė Aimce
&ios vyskupijos valdytojas yiAMCŪtŲ VADOVAI PAS Turtuoles
Generolas l*ershinf j
voubčiot?
♦Svmple McMierson susitnovyskupas Tltomas M* 0*vw savo amžių nezOol
I*cnry minėjo savo ganyto- Paryžius, rugsėjo 13 d< ke su operos dainininku Da«
politikai bri ištikimai til
javimo 10 metų sukaktuves. Prancūzijos ministeris pir vid L. Hulton. Jų ^žliiibas*’
vo savo valstybei, Mdi
Iškilmėse dalyvavo apie 300 mininkas Lavai ir užsienįi, įvyko orlaivyje* Ceremmu
jos kariuomenėje. Jo Ud
kunigų ir daugybė vienuoliu Veikalų ministoris Briane jas vedė protetonų piyčepakik> didžiojo kam flĮ
soserų. Iš‘ lietuvių kunigų priėmė Vokietijos vyriąusy*
kai jis vadovavo Amai
huvo kum K* Yasys, kum bes pakvietimą it nigsėjn Phvrson yra evairgdUtė
kartumomvi Jto yra H
S. Vembre, kun. -T. Baka* 27 d. juodu išvyko į Berįv- ir jau ji Imivck vedusi ’ du
maa vienu ii
kartu.
Iną*
naa*
prinhttių Amvikaį
bHMMEI

Vienua, Austrija, rugsėjo
33—Anksti rytų Austrijos
ginkluotos fašistinės organi
zacijos vadas Dr* Walter
Pfiemer pasiskelbė Austri
jos, diktatorium ir įsakė w
vo šalinhxl:anw užimti vy
riausybes ritmus Styrijos
__ Primnriįoje/_____ ______ _
Bet sukilimas bn|o taip
menkai suorganizuotai kad
vakare ši provincija jau bu
vo vyriaiiaybės rankw*
Pasiskelbęs diktatorius ir
jo artimieji pasislėpė. Susi
rėmimuose užmuštas vienas
žmogus ir keletas sužeistų.

BAISUS ŪMUS PA
LAIBOJO '*80 ŽMONŲ

SdUtfiLUttJt.

VMDŽK.

MIRĖ STASIAMS.

2,7H DMKMNIį!
engiu dm

w«aia

sūpuotoje Lietuvoje! ^DarUninka’’ Katalogas
p?
F*-

wmnwM

J«Nfco&raA BvenČionHių KrtlMįft, Kaltinėnų vals.
Tenka žb tas ixmkyti ir
vara n — RnanaiijUo 1U d. —Netoli Krrtmuu yra Jk
tarpu, kai miešti; gy- dvi periodinBa apnudu*
EntoUa
kurį mika
^mntajai (pnv. Kauno) sten- Kauno publikoj daugiau
mąKrvtouių
kartą buvo
surengę,
vieiš
ežero
eiw vaiv
wro
UrMgUM
»tyri»u<
ytrUdak ,...,^.,Į ____ *1^191
k tftai vmiui įvažiuoti kaL matyti skaitančių nvetimošą lietuvišką
vakarą,krrto-l^l
■•.pcr|
tatajhi
Bet sU mnlūim
nariu mėžtais suurtakiruaii. duo.
mw
kalbomis
laiknutfiy,
nei
hgįin, tad tant kiekatMtokurį suvaidino
:W« Visą® riottrfa Baitai
perknrį prauikl^ kad val aižkianm
dari) daugkomediją!
miort«o-|fc
lietUYUkų. Mat žydui nkaito
titorijoa
apysaka. Du tomai. |1.0t
|ttaį nuo ta triukšmo, nuo
.^Kurčias
” Vaidini*
; >i .
L". f,
lių, nev joŽentas.
aulaikomaM.
vam
dyba
ruaiškua
laikrnĮHu%
ypuUu*
409. MatotpŪ iv Msyna. V«s
tnas pavyko.
Be to pievai,
gražiąijrita«t Iferalpįii Itatafta^
atažina bildesio, kuris įerm vwt iwiA*N4aeĮ viwaX tufe. duobtai
apnemia
gai Rygos °8egodnm”
^’įP Jr atW|
U A Garutia
.......
40a,
t nervus ir tuo bildu įg*
buvo paįvairinta
manunsmologu,
kitur iA
girtina, kad įkyrumą pinui- KretauBkUi
Kilkuose matyt ir HBerj.Gaaitaa ttnutflaaaduHi
v«rt ligi gyvo knulor*tai
sp«ntoimta Tyik. X
Dr. A VUaktts----------- --—10a,
taati griovį ir etato
v»wta*|į*jg
ninku p. Altam Urtamav^ dektamneyoinig,
liner TagebktP’, HBer
[. Traįritai
b
incijoK tarnautojai ar
maia
ir
dainomis.
Ypafiaij
Tfaipabostas !!<«• lt kaip
nį nulemti j Mitą iamp. Bet
Tag’** “VWische Zeitung”,
L taddininkai didelėj daugumalonų įspūdį padarė vie-Į6»tuiind Cha. P. Jufc^tk_15«. aaa ją iiaiaaugotif Parai?
«W&9 buvo pMtatytM Vyv|/>kdio de
^Ma*
nagyvoji gamta: lami, van
toa jaunimo eįoras, kuris, |a^taVeri^S»JdaS&
L RBJ (ypatingai mokytojai)
iautui Pkliiajam gra&Įn pen na*. Jo ravhunkaa dabar dčlĮ ta*y**~j^^
duo, oras. Paraki J. Jtaromuulla.
fin,” TomiMf7 urBe TįL Vasarai apsigyvena Kaune,
p. nori
Niniaus
vedamas,
gražiai guia, Bkž«Ho
ir 8j»liu *4
to
žį mahmą
l^ū^blKS'vCL
S?
miuklaa.
'
men
’
’
,
“
Daily
M<Ū*
>
PntyPatrimpo Laiikai.—Wsido
Į^ir bent stengiasi nors keletą
padainavo keletą dainelių*
ĮįtaHo tara fc A Vs-^
#wj , leidžtątnii Hrjįie New otya arigiją pita tarajtatalą. Peršį munHukimi buvo net
Kua. A Miliukas
, „.<0a>
ir
taikraščiuoae
jau
Jta taika rū&ajt tratą. kurią jk
l’ubiikos buvo daugiau
<OTu^i
'a^*
pfeįų jame pagyventi.
MaUI (Potaa). ParaM M
Yorker Tbnc^*V uThe Ohi- būva taimijra 17-k» autąatgal iirinktn nauju valdybų W* skelbiasi.
Uei
miesto
teatre.
Mat
vi-ltfakeKun.
M.
G.r.leviiiMj
į
Gaataitto --------- ----------------- II4
k Vieni, provincijos auteli- vago Tribūne” irtt* Bar
no* prteitky atmatojo B B. siems buvo naujiena, visilr.‘gd*"»
nauja SkaitraM Knyga—
l entai suvažiuoja į įvairius matyti ir sovietų ftusijoj
Btankevi/iua.
159. (Dalis
Dat^iami, Adutiškiu vuhj*
Ub Bu pavaikslaku^75a< —
■uSr kurie ruošimui dažVimolbi luomą. Varti
-—Ciajaunimas turL daug
buvote Kaune pirmaisiais
gstaudn vasaros metu* kiti zas “Įzviestija^r “Štaio*
kaime buvo zurei^ttoi v*t
-^509. Kun. P. Baurusaith _ ___ .„ ..Ha,
nepriklausomosios Lietuvos
imro
ir
pasišventimo
prfąį*
gi i— pavaikštinėti po kny mičeskaja Žizn”. Matyti ir
Vaiką KaytaM
su pt~
gyvavimo metais, ir jei atsi- karas. Vaidinta vaizdeliu B
rtikslaia -. 10^
gynus ir nusipirkti knygii, rusų emigrautų ’ laikraščių,
girtuoklių gyveninio KČin*
lankytmnete
dabar,*-pamadarbo.
Dabar
vaiuirą
tad
tafaMlh
Maaa
Patyrimai
DHžiajaj
L Oi ituo
neatsiliktų leidžiamų įvairiose KuroĮvos
guliugn.” Po to paįvairinta
KaHj, 19U ir 1919 m. Parar^įuo gyvenimo, km*is labai vietose: išeinąs .Paryžiuj lytumet didžiausj skirtu gyvu iHiveikslu ^vaidiltttča” nuvargęs, tat viš <Wd susb
M Kun. J. F. Jonaitis (ItFttaM
renka ta dirba Šį. tą. . ’
pclioMs)
__ _______ ____ Na
Pį įtarčiai begu ir bėga, lyg “Puslicdnija Nuvesti*’ (re mą.
ir jmntonninais. Programą
km,
Pr.
Bv«y>.
MI.
C——ŪSO
poiaMą
Staoįija#
į
Senosios
konkes
nebėr,
tik
Paskutiniuoju
laikų
ten*
S. tas tyrusis vandenėlis Ne-, daguojamas , paskutiniojo
užtaigi publika,. MigiedodaGraudis Verksmai. Sudari ir
bėgiai
kai
kuriose
vietose
gč
vakarą,
kuris
įvyko
šio
t arimo Upėj.
CM apraipnu kelionei į Pa- . iilęido Kun. J. Konęevi<Sias.—1Q*.
pitašbolšėvikiĮies
Rusijos
‘nenuimti* Konkes vietoj maTautos Hnmą*.
menraio 15 d. Suvaidino .5 raKą Ir atftl Mikalojau? ir
HEw> Ir* tada Kauno knygpūu mmisterio pirmininko P. N. Švaistosi visokį automobi
MataryrtiaMaaaavdmnyki. J.
veiksmų (Jramą “Ponas ir (Hapiroa Ivanovą.., Hfuldl
Losauskis. Sv. Kaa. D-jos lei
■^tafyi^nždirha tikrai ne*, MiKiikovo); vedamas sočia* liai ir taksomotorai. Susi * Pavalgiai, Adutiškio vala. Mužikai,” Programą pajvai’|MMnni ParvaBtath
J5* dinys, Kauna , . ...... J. ... .19a. —Dideliame kaime yra taip
E maža. Nors šiaip Kaune(listinej demokratinėj ktyp~
ftikMaasiaia^iikkk, ParaM siekimui palaikyti miesto
rino pantomimai^ “Kavinė*
Apfisk Fwa«ų per
K-taaitoma tatai daug inHi fyi Kitas matomas laikraštis valdyba įsigijo daug gėttj pat ir nematai jaunimo, iŠ“pna aniHni*.. «
dieną—Apie vieta derybas
A BueavUiua —-—r—49*
je ir L as daktarą. J a‘*lta <*ta įdraria huoUiriai ta- *
tai “Vozroždenije” kvepiąs;
ąkyrųa
vieną
kitą,
visi
yra
tventaa OahrUIhu. Hleido
autobusų.
baigė žaismais ir šokiais, i Ikras per įvairina kraltta
Tiras AMonaaa Maria C. F;.,, 19s.
nemėgia. Knygynai |Wvoslavija ir karingumu. Automobilių matyti se susipratę lietuviai. Trūksta Viskas pavyko geriausiai.
Verae. Verttara,
MgĮjaa Makyaa MataM*
», *>awiRvrao *."."■*■■' ...... 'Thi”f ka. Sutaiai K. J. Skruodyt—50a
E taikosi daugiausia iš moky- Matyti ir tikrųjų rusų mo kančių sistemų: Cadillac, La tiktai vadų, kurie galčtų
—>raalraWbĮDras9im^tas^
nnrelustų laikraščių, išei- jŠalie, Fiat, Otikland, Buick, jaunimą vesti lietuviškais Paliestus,
lalskfa Matučiams Atatt
| Uju*
Melagėlių vals,|fri>tal ParaM Uoefo
—TSe,
Prie
Manta Smalai KuPmnaųčių Bielgrade: “Novoje '
—
— ita. P.
Chevrolet, Federal, Grą- keliais. Pirmiau Čia daug
L :«Jhdelė dauguma visokių
naa___ _ ______________ 4Oa
-------:
-----Mta
Vivmia”, “Carskij Viestpadėdavo veiklūs mokytojai,
Mtsą Dainiai. ParaM Ka
nimo yra daug: jis darbštus,!
nx^-u^.t
į ^faktorių, ir šiaip ^Idi- Hk”irkit. Be jų dar skai iham, Peugeot, Opel, Chrysdabar
—
jau
blogiau*
W
t°
rys
Puida --- -------50a
k*r, Ford Labai brangių au
pavyzdingas.
Tik gaila,
kadIĮ v^kąkalb
Dtttamtahii — Rin*
tomas ir “Naše Echo” išei* tomobilių (Rolls Royso ir jt jaunimas dabar kiekwap- mergaičių
tarpe
atsiranda
oe metalui——flta. Andnrmo Pasako*—su ps*
l.-kad ir mes tin ime tokius ra- oąs Kaune, tędagiiojamas.
aiksllliaio ——---- --------- 2Os.
snūdę&’ Bęt vis .481 to šį tą tok^kurioms rupi ir neik-□Stofe
kit.) neteko matyti.
Vndsiulaitis
.....________ 4Wa
kiHftjUA kaip Maironį, Puti* Jevgenij škliar.
.
veikia^
Didžiosios
gatves
išmekaf.MrKrčvę Įr tt.> gi apie jų Angliškų žurnalų visai
Km taTyra
Jau kelinti metai sodžiuje tuviškas jaunimas. Jos kar-Į. ^Mevtasai
| <g*Mų skaitymą negali būti nematyti. Rusišku matyti ( Faltuotos. Meksfaltuojamoft yra &v. Kazimiero draugi tais nepatingi net ir į šven-|l>rttartraw ir ta vyWy»M
L ir kalbos. Juk Šitie ponui “Illiustrimvannaja Roeai-Iir visos kitos gatves ir gatčionis nudardėti,jmd tfk gajai skyrraą kinta tačiait ne
Įima butų palaikyti liažintys rtio^rafk raraMrara. ,
•
vėlės.
Bjrra aukštų kategorijų, vaP
ja”, redaguojama# A. Kūp Palengva Kaunas via įgy pasižymi didesniu veiklumu.
ri»T— juodais. rtriMkti*
^-509.
B^nas, gauna nemažą atlygi-'
'
•
rino: Sovietijoj išeinąs sa ja kultmingo,, europčjiško Susirinkimus padaro tik kai su kitais.
HATBAI .
įWmą,. tuo farpu inokytojai tyros žurnalas “SatinkonM;
m*-v^r*--** (pta*ral« PsraM
reikta
perrinkti
valdybą.
Vtamlfa
pispats w B«Mmiesto vaizdą.
* v
F^ypątingai pradžios mokykPftįyti, Žirmūnų vata.—* Vaittai——
Rygoj išeinąs “Novoja Ni
‘
Buvo
toks
laikas,
kada
čia
b
S.
Vieno
Veiksmo
juokai SoJackų*
mėnesio 15 dieną | Aietrgira ra UfataU. Verti
I įą) savo uždarbį skaito een- va” (ted. Osk. Btrak)>“Pekai
kurie
buvo
palinkę
į
ltjajju Gi šitais centais tenka
plikiečįams buvo labai ne-Į
lezvony”. M
'
BTATOBI SKnumOA Bt
,<*Kulturą/’ bet dabar yel
MeftiiyUjt—ketnriij rrita*
File vien patiems pragyventi.
paprasta. Tą dieną jie-pir- '
: ‘«4ą drama, Parai! tara Pr. M
Prancūzą žurnalų mdtyti
atslūgo. Jiems Sv. Kazi
| ®e< ’dar‘ padėti ir namiš- “L’Rhistratioii”, “Le Mon*
Jurra Kaina
„ ..„.,,wy<-.—Mk
Viikavigki*. — Miesto sa- miero draugija geriau pa
iaams, kurie pagalbos labai de Dlustree” ir įvairus ma
jaudidėja.
pradėjoAuga
sta tinka.
įuTaikol kas dar šitaip 'Vivaįdyta
de-į plečiasi,
gyi & labai reikalingi (žinoma,
dų žurnalai.
tyti erdvią modemišką
sker sta-Aas
pas
mus
su
knygii
skaLjventojų
skaičius,
didėja
r ne visi).
Vokiškų
žurnalų matyti
įymu. Reiškinys labai ir la-| tyta.
Jau pristatyta
daug dyklą, kiek toliau nuo mies . Pelesa, Rodunfs vai., LyI^ JNa užtat gerai gyvuoja p‘Die Woche” “Bertiner to, Kisiniškių dvare. Staty don apder. — N^imingg
hą komedija. ParaH Mdją
|Ai liūdnas ir mūsų tautai gražių nairnj*
HOSUkU _ _______ _r.r.. ,.t„r..w.--A
.irataūs
tabako
ir
papirosų
|
Illustrierte
Zo
i
t
u
n
g
”
,
mūsų
padange
Šią
vasarą
ba
kaštuos
apie
74
tūkstan

■nieko
gera
nežada.
|
Jei
kas
nors
amerikiečių
„ Utafl Alrithaiija tt Vb«n
^mideliai.
į
Kaunas
sparčiai
auga,
Itataikab degtines monopo-|“Deutsche
Ilustrierte”, čius litų ir bus baigta ligi čia buvo jau trys gaisrai—
Baltai
koinadijoa' po 1 ak
Jiai nemaža duoda valstybei pSeherls Magazin”, “Ubu’’ lapkričio vidurio. Statoma Pelesoj, Dubiniuoee ĮrPi,P0ta, taipgi neblogai ver- j ir* kitokių biilvarmių žuma- ir elektros stotis, nes senoji liūnuose. Čia reikia pinigų
tą. Verti- taehitk L,,.. .1,.. Jlt .
JįįMi visokį užsieninių vymj.Hų.
negali aptarnauti padidėjus bažnyčios statymui, o čia
. lnnxM^-3 či* data drtmoa
taujakų, rmnų bei likeriui
---- ——
siu elektros reikalavimo. dar ir bėdos.
Tautra Grabas.” FataM Kum. U Vatakiratai 19t.
Statomoji elektros stotis at Piliunuose gaisras- buvo
iyta Karatai
taurai 4
sieis apie 23 tūkst. litų. Į rugpįuęio 18 dienos naktį.
aktą, fi pav- Verti A M. Kr!
naujuosius rūmus tas per Sudegč trys tintas. Gąisiiriataa .
•v“**
; WGari--3-jųYalfcmąvai»*
kelta senosios stoties maši ninkai atyyko, kai jau bai
dėta j parai! F, V.
-Ita
.
nom ir dar viena nupirkta gė degti. Įnirtę valdonų gai
. Faktais, arta tataeraojl
srininkai net pradėjo mušti
didele mašina.
kankini
4 aktą drahs.
žmones. Nusiramino tik po
—Ni Verti Jotai Tarrydaa T,„ ,„„-.w1ta
PADAUių KMBADO.
JBqp|^yVW J^mTVNKflMI 'ta>ra
HS, .
licijai atvykus, bet ir iš jos
>uųtata ir ravratata tat ta ~•
!#!W
Bcbeiktai,
Utenos
apsk.
—
—
Hta
*
išreikalavo, kad kai kuriems
aria JtaMM Krirtsm, VtaHta
‘Ryto” mokykloje 1W*m *WyH MdBm
Ne per senai šioje apylinkė ukininkami surašytų protoarai'ra gaidrata
..-.-..Tta
■ ' *
.„Z,
I-oju™ i^4a jfartmOb Mtfc
jl
ĮR»
je
atsirado
padaužų,
ištvir

'
tararai;' i)-"(taratai; » •*•'
Mk Lbttrrią kaltam
kohis.
•>««»
A* TUMI LAMAI mKA KKTGA
Fatata-i aktą ; 5) įtarta
kusių vaikezų. Negana, tad
SUbikla*
4 aktą; parai*
X fravydra-2------- ------------ Ne,
jie naktimis bastydamiem
Rodunes tais.—
triukšmauja ir ardo ramu* Nraeniai čia buvo kilęs gais
KBaatazNMpra---Ke«4ta
48* jrartapią Mara
ją
tara akta Hitai gtatatblta
iiiA ^>et prasimanč M ganyk*
rai Sudegė du minai. Gais
Vrita tatarai ; - talh I: D
Jų artelius vogti. Pasivagia ru priežastys neŽiuomoo.
e ^,ryJi *> -W»
Kiekvienas paskuos labai
llMMr
PMMtakvlr traMitab
besiganantį gyvulį ta jodtaA Spėjama, kad S kamino.
gražiu paveikslu išpuošta*.
eta
8«ri»ra
8. K, ik ir H-4UM
ja per naktis* Aultant pa
Kiekvienas betuvs privalėtų
Valką tararai; data JB 1)
leidžia. Gerai, kad tuoj gy*
Atstatant Lietuvos votetybę,
įsigyti šią knygą, Albume
tarahbl t,D(kX„JA ..
vidyš pareina namo, o tai
degutiečiai energingai grie
patalpinta atvaizdai visų žy-*
ieškok jo nežinia kur. Vieno
“Darbininko’' administracija, .norėdama praplatinti
btai kurti ndkalingiauaias
ūkininko išt ižą naktĮ jodina*
—
-----—
‘
“
Įtarimas
knygas, skelbia dideli nupiginimą—parsiduoda
įstaigas. Bitanpm stotie^
tuvos nepriklausomybei at*
tas arklys rytąattago ga«
iLHtl IHVAi flffll- knygos už pu^kaimta KnsMsių^UM tau gaus knygų
«
trobesių įtitaiae bažnyčią,
gauti. »Įo kaina btivo
lų kkm net su svetimom taBAarartrrafHrC
vertes. Pinigai turi htttl prisiunčiami su ubąįstatai^ pradžia* mokyklą,
t immon.
Dabar gausi tik už dolerį.
R^N SlrMS
Įbymu* ^ntwšykite# kokių: knygųnorite.
p*#to agentūrą- Vėliau buvo
Su užsakymais lupome, nraiteluoti, nes pardimdamųjų
Heigtait
pdtaijoa punktas ir Knrarrae ura ra*r ratatra ‘“‘f*
ItcIkahukM
knygai
skuičma aprtibežiuofnH. *
. .
Penčiai, SKawą ap*.— girininkija. fctaM, degutioNę»žnrii^kite*-*vi«<is knygoj pumąų mipigįntu*, bet su
Degučiai buvo dideli* W- Wra, akirrtydauueai vienarakiivie
raitiitiim
takMą
«fjužsakymu
turi hftti prisiųsta
nura, kuriame be ptanto ark 4Žfoi< paskyrė bendrai au* ura »«kim Ir MHUa jra*<HUra 1
į Nl W. ĮMOADBAY
lOBTOlT, Mm
V
'■'
■
*
liais važiuojantiems rue; kurtos isirapijoą reikalams ta
m ’K’
-DARBININKAS"
•
_į.
,
H hn imifcę .prie buvusių R raraavita|atai*ratira.talnką. JHimihk.
ĮMamins
sustoti
ir
miško
ei4h
gulb jokių iataigų nebuvo. Iha ir mokyklai ŽM ha.
etatattmi ra?1 iv.i’imllMlJi* *1366 Broadw*y,
So. Boston,.Mara
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(titamojt* jas gaudė ry-’Hut»y.v plačiuose dninblynu<»*.rh ėjo išilgai ždiatvuv
jnnčios žuvys, vandens pa w~4iimuose.
jlnt vis tik jis plaukė ria.
viršių'temdė
juro* pmiWių
piiųkščių
viržių temdė jurin
r
Musų ungurys nei minu* iym
piktų
lemianti
šešėliai
Iš
tL
Atlanto vandenyne, toje Jis plaukė valandą po va
iri nvsnstoj’n ir vis plauke Pagaliau, jam keliai
krųjų, kelias dienas nuisu tolyn. Pavojai negąsdino jo*
Jandim,
dienų
p>
dienos,
vietoje, kame vanduo taip
stojo medinė siena. U
žuvelė laivo niiolatininme
kartais
po
vandeniu,
kartais
Nesųnnųiingas
noras
trauke
sustojo,
įsirausė j dumblu
gilus, kad net nuskandintas
pavojuje; jai tekdavo raitys
jį
į
upes
pradžią.
Jis
viw
veik
ant
vandens,
ir
jau
iaip sulaukė nakties. T»
i dugnų aukštas kalnas w
tm ir slapstyti* nuo dnueydytų tiktai savo viršūnę, ne* daugiau nebemtmhudo į Imi- t ičs priešių kurie visose vie plauke ir plauke ir štai va sumoje jis raitydamas^
Inre vandens skonis imsi- Šliaužė į krantų ir nu*6F
va lėkė, neva bčgo bangomis mus gelmes, kurios Įdnna tose laukė būrį*
laivo
jo
prieglauda.
krite: jame no1x‘buvo drm- link pievos. Tai buvo pa
tamsus paukžtis, pramintas
Tno
laiku
kiekvienas,
kas
Palengva
jo
tfrnisda
pm
kas# Unguriai taip toli nu jinga kelione, labai tatai
Žuvėdra. Ūkdama* jis ganbutų
immatęa
musu
kiliaudėjo
k<*ritia:
matomai
jam
plauke, kad jau nebuvo jau viaif bot ji Įmsisekč —
dė imulktonsiu* gyvulėlius,
toju,
hutų
ji
išvadinęs
jau*
nebebuvo
daugiau
reikalo
ųinma
jurų vandėm prie riui, ir jis pasieki
štai paukštis pamatė šmotelį
nu
unguriu.
Vieną
rvių
su
r
būti
taip
nepaprastai
pl<>
maišos;
jurus jiotvynis jo tvenkinį, kuris buvo
duonos, numestu nuo kažin
kokio keleiviu garlaivio, pa- liam. Jo kūnai palengva da- musų unguriu atsitiko kris- neveikė Daugybe jaunų šus į ežerų ir buvo ap
(Kritoi patektoj mfotyt)
*
čiupo jį ir nulėkė toliai: rėsi apvalus; o kas dar keis- tas dalyko*. Jis austojo smulkių ungurių - po du tas nnedžiai** čia ur
imta « "Vargo Mokyklai. H inj stuobrelis. Žmogaus kū Pakeldamas duonų jfa no einu—jis Čmfc inužėtl
plaukes į rytus ir pasuko į tris* colius ilgumo,—vis atsi pasiliko, jo kelionė p<
1.—Kalba yra žmogaus nas yra ir visa, kas itaki- girdėjo vandens pliauškėji* Tas gyvūnas plaukdamas šiaurę. Keletas šimtų tūks likdavo nuo būrio, ir susto- gč. Jo tikslas nuo tos'
gyvybės atspinduly*.
mo, o jeigu ir butų girdėjęs, vandenyne, sutiko daugylię tančių. jo bičiulių, iš kurių diivo prie krantų. Ir daluir. valandėles, kada žu
2.—Kalboje tauta pasua- sveikatos ir mokėjimo dirb taį nebūtų pamatęs, kas tat pavojų* pavyzdžiui, prasi* daugelis jįalšjo būti jo tik- Imi vanduo paridhrč gėlas; nuinotė jį ten, toli, A
ko kaa etanti; ko verta. ti priduoda.
padarė, Nors nieko nebuvo žiojurią žuvį arba krabų vaisiais broleliais ir seseri urix*surus, smulkieji tingu- vundenybe, buvo šitas
Tauto* kalbeje yra išdėta ; Tautos kalba yra ne vienų matyti, tačiau nuo duonos reples. Laimingai išvengęs mis, padare tą patį—ir ne rinkai pasuko atgal, palikę kiny*.
visa joa prigimtii—iirtorija, jos žodžių, gražių ir negra kaž kas nukrito..,
visų nelaimių galinu jis at trukus jie atsidūrė plačios stambiuosius orionus plaukti
Po Šešių metų mes
tolinu. : .
žių, rinkinys—ne pats jos Į vakarus plaukė mažafe sidūrė Lamanšo sastMuko- upes žiotyje.
Jnwu| Nežinia, ai* nujausimas, Nedideli unguriai, kurie
gyvūnėlis: nei žuvis, nei
neišsakoma galybė. Ji Žmo visa, kas atskiriesiems jos
pažinti* Jis pasidarė ilgas ar dumblo kvapas, kurį at pasuko. atgal, buvo patinai: pačiame dideliame tvei
šliužas; tai buvo tik taip
ir, nors vis dar buvo vais nešė iki juros tėkmė, pri jie rotai sutinkami gėluose nyje. Jis laimi pasikeitę
gaus širdį veria, gaivina, žodžiams gyvybės ir galiusau ^gyvūnas,” panašus į
kus, kaip stiklas, liet jo lai? vertė jaunus ungurius plau vandenyj; jie" daugiausia augo iki keturių pėdų “
Žmogų į aukštybes kelia, ir gun» duod^
plaukiantį, aštriu briauna no viduje jau ėjo tamsus
mo ir pasidarų to tvenl
klausomės jos *— noromis,
kti į tų įlankėlę, bet jie sku- gyvena upių žiotyse* žuvys, baisenybe* Augdam**,
9.—Kad senovės graikai aukštyn, stiklę; jis buvo vi
ruoželis, plonas, kaip siūlas; bejoįj^
grožėdamiesi
»
kurios tebeplaukė tplian, bu
ir romėnai vienus savo gin sai vaiskus ir ne storesnis
taip pat jam atsirado du pe Jeigu atvira jum buvo vo unguriai—patelės, kurios vienų paskui kitų nug
4.—Kalba yra žmonių
klo ir rankų darbus teturė kaip popierio lakštas. Bet
leku. Nuo snukio iki uode* pavojingu, tat upes žiotys didelę gyvenimo dalį, tai visus tvenkinio gyventi
minties padaras, bet ji yra
tų mums palikę atsiminimui, tas keistas padarėlis turėjo
pagaliau, pasiekęs vis
gos galo jis buvo keturių m buvo dar baisesnės.
ir gera* įrankis žmogaus
yra visų augimo laika, prar diduma, jis kartų pria
neišlaikę šių dienų kartonu galvų, tieęa, labai mažutę,
pusę colių ilgumo. Dabar jis Vos musų tinginys pabę* leidžia gėlame vandenyje,
mintims reikšti.
savo kalbos paminklų svei bet ji, tur blif turėjo savobuvo jau tikra žuvis, nors go nuo žuvėdros, kaip jam Jų skaičiuje buvo ir ungu iš užpakalio prie Imistos
5.—Kalba yra visų didysis
kų, šiandien ir apie tų jų tįškus proto garbumus,
tiesa keista, bej vis tiktai prisėjo gelbėtis’ nuo piktos rys, apie kurį mes >dtane* dėkos, puolė ant jos, apa
tautos, jos pačios pasistaty
darbų didybę—maža, labai Vaiskusis gyvūnėlis iki
niojo aplink jos kūnų, įi
ŽUVIS*
tasis paminklas. Patys mes,
žuvies, o kitų sekundę ant Užstojo naktis; užsilieps- kino jai į galvų ir neprs
maža težinotume*
būdami tautos vaikai, savo 10.—Kad musų tautos ne^ šio Taiko gyveno labai giliai Ji buvo ne viena. Kur tik VATldoTiS
Tlnv’LUnlvirio
iCiinMci žlljlrvi
iiiilrt-ifA
• w*aM.Vž|£ji jJtvy
JLtl
jo savo nasrų iki ji pašte
ir, gal būt, didžiulio vau* tai žiurėjo žuvele, visose Ža laimi didelis judantis laive
’ motino* paminklo negriau
vis tebeplaukė bųiyjc išilgai negyva.
Imtų dainų4ainelių, pasa dens sluoksnio spaudimas
lio povandeninio pasaulio lio šešėlis. Bet ungurys ne- krantų; Čia buvo kirminų,
kime ! Tvorele jį aptverkime
kų, mįslių, patarlių, priežo padarė jo kūnų tokiu keis
vietose buvo tokios pat esy- nusigando; laiveliui dar nie nuskendusių uodų, smulkiu Galima pasakyti, kad jm
ir tiems, kur Žemę knisa, jo
džių surašytų, tuokart tene- tu T! Tas gyvūnėlis buvo la
mokėjo duoklę, visi tvehM
teršti griauti neleiskime.
Jjes, kaip ji,< tiktai vienos kad io nebuvo medžioio^
viivd
/♦>*• » * **▼’vkčiii
.l’J* ii*
* 1 IftfriVirt
*ki LtĮ M.Ų inl.
bdtų musų kalbos vadovėlio imi jaunas, ir jis greitai au
didesnės, kitos mažesnes ir Dar akimirksnis,r-if ji* Staiga prieš jį atsirado du ftio gyventojai, pradėt
Tausokime jį—gerbkime,
—šių dienų mokytojui, ku go. Gal bUt jis tik prieš de
jos
visos plaukę į rytus. Tie 'atsidūrė visai prie sienos ir plonu judančiu stulpeliu, kirminais, Žuvimis, v
branginkime, puoškime, vai
nigui, rašytojui, mokslei šimts minučių pirmų kartų
sa, laikas nuo laiko, keletas taip arti, kad jmiietė jį*sa- Žaibo greitumu ungurys tižiais ir jų vikšrais,—ir
nikuokime! Ir. visa tat ne
viui
imsikėlė
iš
gilumos,
paju

Šimtų arba net tūkstančių vo uodegos galiuku* Ungu- puolė į šalį; beveik taip pnt giant ančiukais ir d
tiek žodžiais darykime, kiek
11.
—
Norint
savos
kalbos
tęs keistų ir galingų norų tokių žuvų pasukdavo į šiau ;.l^o
vandeninėmis * vištelė
darbu savu, darbo Žmonių
Jo 1VvJS*J<jS jJllJn’o staigiai kuziu kas, panašus j
keliai* eidami
, išmokti ir eiti paskum—su plaukti į rytus. iŠ kur jis rę, išilgai Anglijos krantiį reikto plaukti, lx?t pasirinko iešmų, nusileido ir sudavė į Musų ungurys lie posigi
6.—Kalba skiria žmogų savo plunksią—į žmones, Žinojo,/kad turi*-tol plauk bet didŽiuMiv*4mrys nuo to. teisingų kelių—nuplaukė iš dumblų, kaip tiktai j tą vie įima rijo visus, niekad
nuo gyvulio. Branginkime, reikia mokėti piriniausia ti. aš nežinau, bet jis pats rodėsi, nemažėjo: žuveles dešines, tuomet kaip daug tą, kurioje nešertai buvo mu- prisisotindama*.
i
žmonių dainos, pasakos, tat Žinojo ir niekas tuo nė- neapmatomais būriais plau
didinkime tų skirtumų.
ILlnottUli. Jįjį J U im 1111 llt. TtlTsa'Irt
JlUVJIf su ungurys. ntiuponuĮ ouvo
Daugiausia
jį*
7.—Kalba, būdama tautos priežodžiai suprasti ir jų butu paabejojęs, jeigu butų ke iš Atlančio vandenyno. iš kaires. Jam nebuvo lem gervės kojos, o Įrankis, ku nieko neveikdamas,
padarai yra ir didžių di kalbos turtai* brangenybė matęs, kaip tas gyvūnėlis Jos nustojo būti ncmatuolc- ta dar kartą juos matyti.
lis sudavė į vandenį,—buvo įsirausęs į dumblų ir
džiausias pasaulio padaras. mis stebėtis Šiam tikslui nenukrypdamas vis plauke mist taigi dabar jas tykojo Kelioms sekundėms pra jos snapas.
pasakysime prie
Tauta savo protų, gyvybę ir reikia Skaityti dažnai ir di tiesiai į rytus.
daugybė pavojų.
slinkus, siena pradėjo kilti Visų naktį ungurys ir jo karių visiškai užšalo,
sielų yra į tų padarų sudė džiųjų rašytojų, rašytojų
ir dingo. Toje vietoje, kur bičiuliai plauke pirmyn. Pa vdkarų, apie kurį mes 1
jusi; jame išdeda tauta, pa dailininkų darbai, tie jų keliu keliauti. Tai išgirdęs, apie Žmona: ‘‘Gera butu, buvo siena, pasiliko vanduo* keliui jie sutiko kliutį/-nu- me, jis neramiai phul
ti tuo nesirūpindama, ir vi- darbai, kuriuose yra iškilu turtuolis nudžiugo ir ėmė kad no aš neščiau balną. o tu bet jaunų ungurių lęn jau leistų užtvanką, I>et tat žu tvenkinyje, o kai išaušo
sios tikrosios. Žmonių kal
•są savo išmintį.
prašyti, kad jam įvyktų trys jame sėdėtum ir niekad ne nebebuvo mgtytl Tai buvo velių nesulaukė. Musų nn- tas musų ungurio tvenk
K—Žmogaus kūnas yra bos ypatybės. _
jo norai Dievas sutiko, ir galėtum išlipti!” Kai tik tinklas.,.
gurys prasiskverbė per je jau -nebebuvo* Jis
ne vienų jo kaulų ir raume-’ * Parinko Jow ^idkt««kas turtuolis ėmė skubėti namo. taip pasakė, pajuto, kad Aš nežinau kiek svaių tvankos slidžias lentas. Jis leido atgal į jurų tuo ]
Arklys bego smarkiai ir balno jau neturi antpečių.. jaunų žuvų sugavo žveju įšliaužė slidžia siena. Taip, keliu ir greitai nusik
kliudė turtuoliui galvoti, nes Suprato, kad ir šis jo noras laivelis; bet kad galėtumėm įšliaužė^ persivertė per vir*’ jurų gelmes, kartu su g
VARGŠAS IR TURTUOLIS
jis norėjo labai gudrius tris jau įvyko ir, išsigandęs, pa spręsti, kiek musų ungurys šų ir vėl atsidarė upėje; ži- sidabrines spalvos bič
norus pasakyti. Perpykęs leido liegti namo. Čia rado turėjo bendrakeleivių upes iioma, tat jam pavyko po kurį jis rado, upės žb^
(Pasaka)
ant arklioj jis sušuko : “Kąd žmona bešokmčjančia balne žiotyse, pasakysiu štai ką: šimtas dvidešimts pirmo tas ungurys buvo dviejų
Tai buvo senais laikais, gulė asloje. Rytų, prieš išei tu sprandų nusisuktum”! ir besikeikiančių. Pamačius tų dieną buvo sugauta apie lumdymo ir šimtas dvide šimčių colių ilgumo^ t y.
kai žemėj mėgo vaikščioti damas, Ponas Dievas pa Sulig tais Žodžiais arklys vyrų, ji rėkė, kad tik jų toną ungurių, o penkiems šimts pirmo nukritimo* At Imi didelis patinėlis. D
pats Ponas Dievas, prisi klausė, ar jie ko nenorį, nes tik trinkt! ir išsitiesė Žemėj greičiau iš balno išvaduotų- svarams tenka nė mažiau rodė, kad ungurys galėjo uiui musų ungurys jį už
žiūrėdamas, kaip Žmonės gy Jis galįs jiems įvykdyti tris negyvas. Turtuolis pamate, Turtuolis iš pradžių neno kaip septynios dešimts tūks įlysti į kiekvienų plyšį, užsi še ir paragavo, tur Imt,
vena ir elgiasi* Karta taip pageidavimus. Abu vargšai kad vienas noras žuvo, bet rėjo to daryti ir stengėsi ją tančių tų jaunų žuvelių; gi kabint už kiekvieno aplau pirmą kartų ungurio m
Dievuliui bekeliaujant, už atsakė, kad jie nieko dau guodėsi, turįs dar dm Nu nuraminti, nurodinėdamas tonoje yra Šcšiasdešinifs žytų lentų nelygumo ; matyt, Paskui nuplaukęs toli
ėjo naktis ir teko ieškoti* giau nenorį, kai tik laimin ėmęsnuo arklio balnų, užsi į didelius turtus, kurių gali kartų po keturiasdešimts jo pelekai taip pat ir žvyne įtinto vandenynan nuril
nakvynės. Netoli' jis pamatė go amžino gyvenimo, o kol dėjo ant pečių, ir ėjo toliau. gauti, pasakęi paskutinį no svotų,
liai padėjo jam.
giliai giliai į jurą, ten p
prie pat kelio dvi triųbas. btlsių gyvi, kad turėtų kas Saulė jau pakilo Ir ėmė rų. Bet žmona atkirto, kad Valanda po valandos pinu-’ Trims menesiams prašilti* jo savo kiaužinėlimę
Viena buvo graži, didelė, o nelį duonos ir sveikatų. Po smarkiai kepinti. Balnas jai niekas’ne miela, net viso kė musų ungurys prieš van kus mes raudaine mūsiškį dmtgiau kaip septyniuC
antroji—visai paprasta, net nui Dievui toks Jų noras la buvo sunkus,’turtuolis jį ne pasaulio turtai, jei ji turės denį ir staiga pajuto didelį ungurį jau kitoje upejo, lijonus ikrelių,—ir mri#
įtiek pakrypus dėl senumo. bai patiko ir Jis dar pa šė, šluostydamas prakaito. visų amžių sėdėti lialne* vandens pasipriešinimų. Bu anos didelės upės įtakoje. Jo gyvenimas buvo ba^
Pihnojoj gyveno visko per klausė, ar |ie nenorėtų nau Staiga jam ntejo į galvą Turtuoliui tada nieko dau vo prasidėjęs, juroje van Dabar jis virto tikru suati*
» Pagal F. Sen-Mi
tekęs turtingas žmogus, o jų namelių. Vargšai atsake, mintis, kad jis Čia vargsta, giau neliko, kaip tjk Išva dens atoslūgis* '
gūsių unguriu. Dalinr jį bu*
M
antrojoj —vargšas vargše kad, žinoma, tai butų irgi vilkdamas balnų, o Žmona duoti žmonų. Taip'tad iš tri Visi iipės žiočių gyvento* va galima gerai matyti, ir
lis. Ponas Dievas' pamanė^ nebloga. Dievas patenkino jo sėdi ramiai namie. Įšir jų turtuolio notų nieko gerti jai Žino, kas reikia daryti jis jau nebuvo paprasta juo
kad Jis turtingajam mažiau visus jų norus ir teėjo.
dęs, jis tarė, manydamas neišėjo.
tokiuose atritikimuo«(\ Jiem da liniją.
‘
kliudysiu*, negu vargšui, ir Turtingas, pamatęs varg
reikia nusiloisti į gilumą Ungurys, kaip ir pirma,
pasibeldė į pirmuosius na* šo naujų tribbų, atbėgo pa
plaukti į gilinusių upe* vieta plauke prieš vandenį, už*
---- - j^urtvat**
ir
Kurtinti
ir
t mus. Bet išėję* iŠ triobos siklausti, kaip taip "atsitiko.
AR GIRDĖJAI KADA NORS jr' kaip, galima greičiau. mušdamas ir ėsdamas visą »•«**,
gktaM MUhm. **!«," *M
ekaglhMS*.
turtuolis atsisakė Dievulį Šie viskų atvirai papasako
Vargas tam, kuris pasiliks kas pakliuvo jam pakely
’
ŽODŽIUS:
priimti nakvynėn, nes, girdi, jo. Tada turtingas, savo
aht nekliimos Imi atoslūgio! bet dažnai ir ji* imta vos iš MirpraMlMnRMr SIMM
~~leFjit kiekvienų pakeleivin žmonos raginamas sėdo rai Įnagis—t<K)l, instrument.
nu.
flUNI
Sparnus
vanagas Afusų ungurys nuplaukė į trukdavo iš mirties nagų,
tMjn H74M0.V COMMOr-MMfl
ga priiminėtų, tai jam pa tas ant arklio ir pavijęs Po* Išskėsti—to 8pread out skrenda padangėmis.
gilumi), ir kaip tik laiku. | Kuriam laikui praslinkuK
yw *•
čiam greitai tektų eiti elge-; nų Dievų, labai atsiprašinė Kilimas—rug, earpet
Jani
net
prisiėjo
nuririthrti[jfa
apleido
upės
įtakų
—
kitų
Jo kambariai iškloti gra
-•
tantl Ponas Dievas nieko jo, kad neįsileidęs nakvoti, Lipšnus—eoerteous, aminnuo gilinusio upės tako 1*4 upę--ir imsuko į tųielj, ku- vW<fc h — -■
žiaiis kilimai**
;
neatsakė ir pasuko pas nesigirdi, buvęs pametę*
dnriusio visai negiliu: taip rte laivo nusikaupimo virio vn»wi onauL
Kiekvienas narvas turi greitai nusenka vanduo iM‘rpatHlens nuo kelių samumVargšų. Bis priėmė labai ma raktus nuo miegamojo^kam- Laįptai^tairuay.
loniai, davė, ko turėjo, ps- bario, ir kvietė pas save pa Jh f wtrtojiMkitiįtjti lafytM' *
atoalngį. Milijonai panašiu mų laukų. Upelio darėm via
i
valgyti ir paguldė savo lo viešėti. Dievas atsakė, kad Paricyrė jam dalgį, kini, Vaikas buvo Uį^nna,
i jį gyvūnėlių. wilik<rvir^aekh»siu^ ir netrukua musų
įtop* A«to. šuje ir buvo augant i nedidi*- ungury* pateko į griovį, kū
von, o pats su žmona airi* ušefoiv, jei* kada tekšiu včljir kitus įtapto,
«...
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ri parėmimo net iš rvpublikūnų puiSc Iš pradžių re*
'V
(TWWaric<)
puNikumi buvo labai prie*
šingi tani gubernatoriaus
sumanymui, bet dabar visi Hovictų Rusijos bedievių kurie užmužč 13 keliaunin
MMf kmm*? itTMUJunjjr x a ammumm Of žabo*
j j remia.
oųnmiracįjai paprašius, Mg* kių tuojau# juos iškepė ir
jiMMHMi' M'
MMttor SmL IX IMS it thi urt itfltei it
IfakL'
slįviia kmpįrarai myo guber suvalgė, Tiktai 6-šiems pairi*
Mums išrodo, kad ton yra nijoje uždarė 2)1 tažiiyčiąs, Wkė pilbegįi.
ftįnrti«ni w*nhK «t >R«W mH <p9«te«i
Im*
IMK
j
gera, knr mūsų nėra. Bet
nždm^tų bažnyčių įraagAWwW« afaį,
jįfc, BcmacaimoM mm?
r^mcDioMUToa lumir
tokie bedarbių laikai viwu ta įvairūs klubai, gyvena*
♦ vi « a • t # < t e < .# *
WWWW e > * ♦ <-# * ♦ «t a * #
darbininku# palietė. Visur, iniejį namai, ištvirkimo vie Berlynu miesto imiyor’si
W*fi jArijr..
.......|L« UMrar W<aM« ...............
Dr. Heinrieh Halini, vienasMMR-flr
pw w»tk
VMni' Mrt
netik
Amerikoje, bet ir Nu los ir tt.
1J
M KA
IVI
Į W JW;
<v
*^*4W
iš aukščiausių ūgiu pasauly
ropoję dariūninkai kenčia
W daromi
,UA»BINI»KAS
žmonių, nusiiimžino 20 pro
vargų. Kai kuriose blyne
dėl bedarbes net revoliucijų Sovietų Rusijos ūkinin centų savo ‘metinę algų
Jm WM8T BBOADVAY
8MUH BOBTON, MAŽA
kai, nuo 18 iki 45 turtų am 500. Savo viršininko gražų
esama, .
’
TXtWH03iC S0VTH BOHOif W<0
žiaus, Sovietų Rusijęs susi?, 'pasielgimą paseko jo fury•x
‘Y /
Meksikos katalikai, dėl siekimo gerovei turės dirbti boa 18 narių, kurie ir sutiko
PrexWent| Ho*»«r ap4<yv*»oM
pJFviridrt* Hallor,
kamnet po dienas visai nž algas nusimąžinti,
atvykta į BaUuosrfiu ROmua orlaiviu U Miehifmt. Ji yra Urinkta jų Itabižkuinoį turi dabar
"pyėią” karalbnS.
, '
atkentėti, Jie leido įnašo* dyką prie kelių, taisymo,
NfmmašlHOfM p(t<lulhwt
narna įgjgalrtL Jie balsavo Weww kovoja net prieš JI.
Kai Anglijos darbo partiui tuos, kurie daugiau Žadė Lietuvos pasižymėjęs Šiich*
tamkus seimams, visų riją katalikų akcijai. Įkūny
jo, bet ne už tuos, kurie hi- matininkas Vladas Mikėnas, ja laimėjo rinkimus ir pa*
debetą, kadžiais metais tį gyvenimai* katalikų akcisugrįžęs iŠČekoslovakijos, Tme Į savo rankas vyriauMy*
ją, aišku, reikalinga darbo
f.ifc
gurno dvasia. Kit* visose katalikižkose draugi
maaonerija toj šaly paėmus kur turėgo gražų pasisekinjų l>ę, Anglijoje užregistruotų
t ®Š|U Vienybes, Darbininką jose. f draugijas* reikia J. A. Valstijų viršūnėse darbiu ateinančią žiemą bus viršų ir smaugia katalikus, Šachmatų žaidime, rugpiu- bedarbių buvo 1,112,792.
f'lkįmigos, Moterų Hąjun- traukti mūsų dar nesugedu esantys vadai savo kalbose laimi kritiška.
kurių šaly yra diduma, ^tai Čio 25 d. Žąidū Kaune net Dabar gi, po dvieju metų
L^oo, Vyčių įr galop Pedėra- sį, skaistųjį, entuxiaatingą
kokie masonų darimlįai; prieš M žaidiką. Ir jis Žiu-valdymo darbo part ijos vy*
labai daug žada bedarbiams,
de tuo pačiu laiku su visais. riaūsybe. ntsistatydindama
pKįra seimuose viešpatavo jaunimą. Kad draugijose
ypač būsimos žiemos metu. i Nelabai senai, Amerikos Verą Cruz valstijoj, kur Žaidimas tęsėsi 3 vai, ir 40 paliko 2,T1O,370 ifcgisfruorgyvni susidomėjimas katali- būtų gyvumo ir susidomėji- Jie organizuoja kdnitetus, Inžinierių Mechaniką Drau daugiau nei 1,OOOJXX) kata
veikimu. Sakytum, sei- iiw~reikalingos * populiarūs skiria tam tikrus turtuolių giją pareiškė, kad nedarbo likų, paskiria tik 13 kunigų; ininučių. Žaidimo pašokinęs tiis Imlarbius.
Rtad vienaa'kitam padavę paskaitėlės. Šiaip jau pra
Chiapąa ( yalst, dėl 350,000 tokios: Mikėnas laimėjo 17
luomo žmones, kurie, dau ligos vaistamssurasti yra
fitanką-šuktelėjo — **jau ląi- kalbos išėjo iš mados. Į pra- gumojo, neturi supratimo, reikaluigu $500,000 pinigų. katalikų—9 kunigai; Tabas- partijų, 8 sužaidė lygiomis
f lfcs miuns iišvien dirbti kalbos ‘sunku sukviesti Žmo
co valstijoj—nei vieno kuni įr 6 partijas pralošė. ;
Nesenai Turkijoje nepri*
kas
yra būti alkanam, arba Tai vienas Amerikos milioL ^markiau l” Reikšmingas vi- nes, Tik per draugijas orga
go neįleidžia; Yucatan valst.
Ma^aį
nedirbdavo.
nierių
Henry
Dougherty
cine į kariuomenę vieno paš
matyti Šeimą, vaikus alka
yįto*-* seimuose skaitlingas nizuotai tegalima sudaryti nus. Taigi tie rinktieji, rū pasiūlė tąi draugijai pini 400,000 kai.—0 kunigai. Tik
to tarnautojo, nes pasirodė,
vieną valstija Čoahuija at Dabartiniais laikais moks
p$taų dvašiškijoe dalyyavi- tam tikrą paskaitėlių ciklą.
gus,
bet
reikaiavo,
kad
ši
vi*
kydami cigarą, ilgai planuo
lininkai gauna geras algas kad ^šis^^tamautojas yra
Nėra ko stebėtis, nes Paskaitos 'turėtų būti įvai ja, kokiu būdu bedarbius sus planus prisiųstų į Kan metė valdžios pasiūlyiną su už savo darbus. Prieš kelis moteriške. Mat, įvyko toks
fcyhose net katalikiškuose rios. Čia rastųsi vietos ir
uos City Chamber of Com- mažinti kunigų skaičių.
šimtus metų universitetų dhdtikinias, $ių moteriškę
šelpti,
\
'•
p gožtuose- neteisingi valdžios gydytojui aiškinti apie svei
meret raštinę. Dabar jauk* Meksikos bedieviai priėjo profesoriai tegaudavo me mm pat mažens jos motina
į#ripuklinejimąi mit 'kątali- katą, ir advokatui supažin New ’Yorko valstijos gU sime •'genesniųjų’1 laikų. ' dar prie to, kad lįieste Ota- tams po 20 dolerių. Kai ku rėdė ir puošė, kaip Iiemiu*
kad
titian. valdžioę agentai i>ak « ąkcijos iššaukė reakciją dinti žmones su reikalin bemotoriu* jtaaria,
—f----- rie gaudavo Jąr priėjo* po ką. Paaugus, ji bnvo priim
kiekvienos
miestas
ir
mies

LM mūsų katalikiškoje visuo- giausiomis žinoti teisėmis, ir
Mr..Gifford, prezid, Hoo- ėmė iš bažnyčios stovyįą it bačkutę vyno. Mat, ir seno ta į iništo tainybą. Turkijo
M^mėje. Šioje laisvoje Šaly- sociologui „ apie draugijinį telis stengtųsi saviesiems 'verio, rinktasis asmuo rūpin išnešę ^nukirstą” galvą su
vėje buvo paprotys gerti je jaišfo tarnautojais tegali
niekieno nevaržomi, mes gyvenimą, ir pedagogui apie kiek galint pagelbėti, be- tis .bedarbiais, veikia. Jis degino. Žmones sužinoję vyną bei kitus svaiginau būtį tik vyrai. Bet, įvykus
Lyta išvien galime rhntąi vaikučių auklėjimą, įr kuni darbius sušelpti ir rūpintis renka visose valstijose savo apie tai, baisiai sujudo ir
klaidai, ši moteriške bus
ėmusius gėralus.
Ffirmyn pasistumti. Tuteda- gui apie doros reikalingumą, savo miesto rfibėžiuoee, Jis žmones, kurtei ,/inoma, pa puolė tuos Šventvagius Sa
pirmutine moteris Turkijos
Har įįm &ao$dįių*
įtįįi iš praeities patyriiąp, ži. ir ^aip toliaus. šiandieną žada, kad valdiki stengsis lankioje apnnkytičse steng vaip nutausti, ir tįk tariuopašto
tamylmje.
Štame, kokiais keliais eiti daug veikiama svetimtaučių visais būdais jiems tame sią judinti tose valstijoje menė juos išgelbėjus.
' Noųi ir gjvename vadina
Reiksią. Federacijos naujo* su radio pagalba. Ik Čia mū darbe padėti.
bedarbių šelpjmo klausimą.
mais kultūros ląikais, bet Kada aftirada <{ice
konstitucija aiškiai nurn- sų inteligentams proga įeiti Prezidentas Hooyer ragi Tik kad jie neprastų mai* Daugelio miestų lietuviai dar surandama tokių vietų, Jauninai ir senesniųjų mė
fJjo4 visoms katalikiškoms į mūsų žnionių namelius su na Am. Raudonąjį Kryžių į Syti šio klausimo su politi “masonai” džiaugiasi, kaip kur yra žmogėdžių.
giamasis ^užsigardžiavitno
tthugijoms idėjinį, tautiniai įdomia trumpa paskaitėle, minimą darbą. Iš praeities ka.,*
katalikai Meksikoj, Ispani
.
\
Nesenai grįžęs iŠ kdiones valgis **ice creain,’1 arba,
f&ltūrinį katalikišką paiim- pamargintą lietuviškos mu vienok yra žinomi atsitiki
joj ir kitur plakami. Jie su po Australiją Švedijos kon kaip lietuviškai įpratę esą*
ffc. Katalikai pajėgė siisior- zikos kuriniais Gyvai vei mai, kad Raudonasis Kry New Yorį^ Stoek Ex- sirinkę ploju katutes to* sulas papasakojo bauginan me vadinti “šaltakoše,” jau
Fwmmioti į parapijas, pari- kiančios draugijosvienybėje žius yra atsakęs pašalpos changę dm*bi£lnkams .suma kiems bedievių žygiams. O tį atsitikimą.
buvo vartojamas Šešiolikta*
t Jatyti bažnyčias, mokyklas, su Federacija sudarys kata net buvusiems Didžiojo* Ka žinta algos 10 nuošimčių. tuo tarpu katalikai juos sa
Vienas vokieti^ aukso ieš me amžiuje Italijoje. Iš lta- *
I fonines, įsisteigti laikraš* likų veikimo jėgą^išsivys- ro veteranams: Taigi, iŠ tos Sumažinimas algų ąpiiūs vo doleriais užlaiko, juos kotojas, drauge su 16 gyven lijos Šia valgis “persikrauBF JSus įr draugijas, sušelptiLtys vieningas,
sutartinas puses laukti bedarbiams pa 1,600 darbininkų.
- remia ir jiems lenkiasi. Gai tojų, išvyko į Naujosios Gvi te” į Prancūziją ir į kitas
pfevynę1 šimtais tūkstančių dilėms. Tik dar žingsnį‘pir- šalpos yra labai mažai vil
la, kad lietuviai katalikai nėjos salos gilumą, Pasista šalis. Amerikoje įis pirmą
MSlerių—pajėgs tampriausi myn—ir mes esame galingi. ties. Visa viltis, tai gavimas Gubernatoriaus Roosevelt taip užsimerkę
nemato, čius jiems stovyklą, jie bu kartą pavartotas revoliuci
pjinsiorganizuoti per Fedcra
'
Nora*. darbo. Jo nesant, padėtis be- bedarbių šelpimo planas tu* kur eina.
A RO. vo užpulti laukinių žmonių, jos metui
\
g>*.
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Jis su savo geru juodu paltu, tai kas jei jo atla gesni buvo, ne skatikais svietas maitinosi. Jis tada riani ainžinoji teisybe trigubai užmokės už gerą
pai labai žvilgėjo, įėjo į tuos namus, aukštai užR* penktadieniais Įnikdavo šilto, tik iš pečiaus išlui>- vaikų mokymą, sakydavo:
—Policijai tik past| parodyk. Ko klausią, žinok,
po ir gerai Jnate, kaip grojo sūnus, tas Icikas, ku* to pyrago bulką, Sore puodelį pieno. Iš vakaro pu
sę
suvalgydavo,
o
rytą,
po
poterių
baigė.
Dažnai
kad
tai draudžiami daiktai—nutylėk.
L Abramas senų daiktų nebeperka, nors jam daug riam visi ponai padėjo išmokti smuiku groti, ilgai
Žinoma, pasisakyk policijai, kad mšįoji knygas,
| Mulo. Jei taip prieš metus atneštų tokių gerų senų grojo, ponai rankomis tauškėjo, o jam pikta buvo. ir silkių pirkdavo, su sutintom bulvėm valgydavo.
Tik
tie
policininkai,
kurie
jį
varinėjo
iš
namų
į
tai
jie žinos ką daryti. Tada ir lietuviai, kurie su
Jis
džiaugėsi,
ašaros
riedėjo,
o
tie
triukšmų,
baisų
I drabužių, kailių, jis godžiai derėtų, peiktų, dėl kenamus,
mušė
jo
gyvenuną,
tegu
jų
Dievas
ugnimi
lenkais, tegu jiios Dievas sutaiko, visada nesugy
aliarmų kėlė.
į^ų grašių tris karius išeitų už varių ir vėl sunedegina,
išdraikė
ir
sveikatą
išbarstė.,
vena, nebeduotų knygij, nebetektų nešioti, nebeJis
sęnas
ir
paniekintas
žydas
negi
galėjo
lįsti
| «riitų.
.
gautnm
skanių barščių, kvepiančios šiitus duonos
Jis
vaikščiodavo
po
daug
gatvių,
kur
daug
lietu

sūnui i akis. Ir tiek ponų visur jį lydėjo. Taigi, po
k —Hande-el, ha-midel,-*-aidi Abramo balsas,
to vakaro sūnus išvažiavo į Bostomi. Taip jam sa vių jam labai sekėsi prekyba. Kaltais iš vieno su sviesiu.
F Murkšfus, gaigiąs, lyg mediniu
kė turtingojo Geišos Bebefaų ta gražioji tane* kvartalo į kitą nunešdavo knygų, laikraščių. JkiSi, Po penkių dienų ji polėkio, skurlius išbarstė, al
E —-Abiamai, ei; kur tu velkiesi, mūsų turi pat* liaus giminės duktė.
būdavo, tarp skurlių ir kitokių senų daiktų, nieks kaną UŽ durų išstūmė. *
.
S
įduoti tris barzdas ir paisilversmą vaikai, Jydi
ir
nežino.
Dažnai
jis
taip
tarp
lietuvių
nešiodavo.
’
Kelias
dienas
jis
netu*ŠĮojo
knygų,
tik
skurlius
Iki paskutinės Refos, kuri, tegu jai Dievas dam
L per visas gatv&.
gaus kelio akmenimis neužtveria, išėjo į piiestą, o Jei žydai, ar gudai pralytų, ar jis nenuneštų ir jų tepirko, paskui jis vėl nešiojo, imsisaugocimnns
ff' Jis sustoja, piktai Įmžiuri, ilgą medžio sakų pa- kai Lietuvos kariuomene ėjo iš Vilniaus, ji išvo kokio popiergalio ar knygos. O lietuviai, tegu policijos. Taip.slinko dienos, savaitės, kol vieną
P kėlęs i-odo vaikams. Jis juos viso pasaulio kęiks- kusi jšu vienu afieierium į Kauną.
jiems Dievas rieškučiomis atpila, jam negailėjo vakarą jį sugavo su knygmms/Tada tarp skurlių
F gaiš jau daug karių išplūdo, o vaikai dar iabiau
Nuo to laiko jis ir gyveno su Šore, prie Neries, kąsnelioirkapeikos.
v
\ rado ir knygas.
ĘBį persekioja.
Vieną
dieną,
atsimena,
kaip
Šiandien,
gatvėse
Nuvedė kur laivo daug gusikuotų ponų. Klausi*
gerojo Cimermano namuose.
fc .^Užiosios gatves jo nemato, ten policija neleiTokia siaurą ir maža gatvele, jo kambaryje til buvo daug dulkių, jis prakaitą braukė rankove ir nėjo iš kur tos knygos, kam nešąs.
F gba, Ik* to, ten imija gyveną, jie nežino ką jis po skrynią, kur risi poteriai talmudas ir juodam skvernu, jį sučiuim policija, nurėdė į namus, kur Gerai, kini ant knygų nebuvo parašyta kur siun
L perka ir kas jis. Tik siauros ir nešvarios gatvės jį paltas gulėjo, staliukus ir viena dėžė. Repas moli buvo dar keli guzikūoti pernai, iškrėtė jo maišą, čiamos ir kam. Tegitl jie šūkauja, už pliųikų tam
E gerai pažįsta, ten jis bandelį vare, Kvanto gatvėje nis pečiukas durnus-pūsdavo j vidų. Kai buvo as skurlius iškratė. Paskiau klausinėjo;
po, muša, jis neiaisakys. Tegul jiems Dievas į nuo
t Jis užaugino septynetą vaikų. Taip, lygiai septyni los keletas lentų jie siekdavo luinas. Paskiau, aslos. —Tu knygas lietuviams nešioji/—vienas juoda* dėmių knygą neužrašo, tegul jį kankina. Dangus
E? išėjo į visas keturias Šalis. Amerika, Afrika, Boo- Įimtos supuvo, jis pasilenkt Rntr dar labiau, tat kis aštrini užpuolį
*
įimto, žino ir girdi, mato, kad jis nekaltai kenčia.
Neišklaus, juk jo galva ne kry^krič* kntelė, neptK ttiias butų selini pranykę, iš jo menkų geografijos ir pnridnrč daug vietos tarp lubų ir aslM
*-Tnip, tikrai nešioju.
R glniy, jei ton neimtų jo4muilo», vyresniojo Triko,
skaitys kur jis turėjo tna knygas nešti.
Ten jis ir norėjo baigti savo dienas, su Bore, ‘—Vadinasi, pats prisipažįsti f
R to didelio muzikanto, kurio Vilniaus nainai, dar prię dviejų žvakidžių, prie skinųiiuu, kur visas tur —Ka aš turiu gintis,
Tokį lanką spaudė ant galvos, kojas kuteno ir
Rįrieš Didįjį Karą negalėjo atsiklausyti, Tai ne tas ilsėjottk '
—Viltiems tu nunešdavai, gal išvardysi'?
degino, o jis- tylėjo, Dantis mikaudo ir tik atsidmi*
Kmaip namai, tuose namuose susiitąika daug žmo- , Tada ir sveikatą laivo pilnesne, jis daug skur
—Visiems nešioju, o kuriems, kam it klaurtis: davo. iŠ maldų kny*gų Žodžius kalbėjo.
K Pių įr visi laimi dideli ponai* gaidžiai išsikvepinę, lių nešdavo, garsini galėjo Šaukti. Iš lyto išeidavo kur tikėjau, ten ir nešiojau, Ai*-aš galiu neshnci* Jį apalpuri išvežė į lalėjimą. Gerai, kad kalėje
E pestnirdi vėju nei cibuliais, ne paišų galai tįptu* juodos kavos atsigėręs, status nueidavo fa^rp1 mū rti. Kilt lik ėjau, ten ir tnhnudą nešuosi. Aš dar me akmens gindys ir drėgnai šalti*. Jis ntaigavo.
EhimK hri mtksiniąi retėšėliai. Toki<* ponija* pul- rinių namų ir sušukdavo:
moku metais.
ataušo, nors visa* kmma degė, skaudėjo.
turi klausė vieno Triko, o jis tik su smuiku, it sp
—Jląų-ndek ImiRle-ri, aidi ix» visus inuiiis, toli Ilgai jį klmmiuėjo, kalėjimnn uždare, jis imptb Keletą kartų jį taip įvesdavo ir įlnt^avo, o paE •mičiolu grojo.
plaukia jo balams Ir prriohu *‘kėsi. Visi turtin- šakojo kuriems ntfiojik Jis Žino, irdo tėvas, ku- skiau gal tani pora metų jį laikė kalėjime.

■ HANDEL, HANDEL..

t

*

‘ r

>
■■MIMIMIIimillMmMMIMMIini.Mlim.WHillll.lll

III! I -I

W B l^M»MMMMMMMMMyąMIMMaM^^MMMMMMMM^^

Bl

DRAUGIJŲ VALDYBŲ*
ADKĘSAI

Sveikata-Brangys Turtasj
IVtRIOUE K1 MtLd*‘nai
** • ; *** ”y *•’ pavojingų

«mkių ir|
opmrijų. 7) , .

HMIMI

MUMNIVAfiMBA-

IV. JOMOIV. M. >jUMbBMK
MUFMVJUffiA 4 I

Dažnai matome žmones Minus daro didrita įtakos noišrižiojhrius ir kvėpuojan kvėpavimas per noaį, nea,
G ThMMMK lnrir, *<>,
Mm*.
r<vfc it*mwi»irM m x OliMehb
čius per bumų* Burna ym pav,, vidurinės ausies ruimų jo avveatoJaa Itauvfoa.
" # ftaNM FM*. S*»
M
O betgi aušti kas apie juta |U
valgymai ir kalbai, o nosis vedinamasis vyksta tik kvė
R*. SMttatahM
Mf tari*
SM M MtaS SU s*. »ta*a M
•r g stmot,
* kvėpavimui*
Kvėpuodami puojant nosim, tuo tarpu tesidurti botarpttkai šit VUatam
IfctlMiftkM
.♦ JMftHdiįi-iT
,
TrarMurfe —
per įurnų me* įtraukiame kai kvėpuojant burna to nė krašte lietuviais.
į jdaučius daug nešvarumų* ra. Akys gali pradėt ašarot, Jeigu įdomaujasi Vyriam krai'
t Wte4J»h te*** 3
Baltas om eidamas į laimų, nes ašarų pravedamieji lota- t© gyventa* svatbatsatiai, ta!
per gerklę timktoi jų per kėliai užsikemša dėl nosies juo labiau tari juo įdomauti* ta*
UMWM MUKS BRJOB
tvriri.
tauft OMFšMia MAtaMtatet MMM
laido ir tt*
99 OWwlA IBOVOVMl ŽV©»
gleivių paburicimo-^įdegi Dtja. DaugeBui taurių, gyv*
Kaip svarbu yra kvėpuot mo, ar nuo nosy esančių ne
nančty taltaueet kraštuota, uš MIT, KUZMOM M. K. MUM*:
per nosį rodo pati žmogaus švarumų,
WM.
Į*teyt. VU.
H| marių Vilniau* krašto Betaria
taldt»o«ju>w»ai „ ■
prigimtis,—jaunas kūdikis* Pagaliau ilgas, btaiterita gyventa** yra nešfaouiM.
PlrMlnlnkM
— X GraNMfca*,
* j
maitinamas dar motinos nosies užsikimšimas, verčių* t< spragt grittU išlygte ri
T4*'
SĮąNAts AwHtlk«lni«t*
M PrneoU Stn RMdrUI*, Mmm. - j
n Ii ■ ..rjf, ■ m : rmur. ..... r. m.
krūtim, gavęs slogų z ir užsi
kvėpuoti tik burna, veda ne te- jau katvirto* metu* Vflriuj*
atahom ko > riekkirkaip jĮ*t Tode k!ekri«i*« lietuvi* Iri **
~ *y*^
kimšimų nosims, dažniau tik prie aukščiau paminėtų lietuvių laikrašti*
Prot. H*Mlnlūk«« — V. Pi^w*ii*C
tyvani. '
A ’’
■U* Sow« SU SK DMtoo*
,
Bri°- Jtarivu
o«ą fta^mtsUL
___Įnįriita dėlto, kad jis dar Wfer ktiipryklčabeikvėpaM. **(|*b " z ]
m* wta tai iri, «*’ teum. Mas*' lin. RwlHn1nIr*f
^VUataM
MyHjto
”
Meiną
du
nemoka kvėpuot pėr bumų. rimo takų kataro, migdolų
M1 HM* (Rv-OėrteMh'lM J
Tvarkdart
Ona MlsąirtM
. UdUiiukm
V* IHlatta.
'
1
Nors vėliau vaikas, kaip ir ir vidurines ausies susirgi čiauški apie viso Vilniaus kraite tetų* per mvaHf.
Rašykite Kuo adresu; Vihao, ųl
visi žmonės išmoksta kvė mų, skausmų veido raume lietuvių gyvenimu nuirtadamas “W|li
atorinčta m Jaute 1-4 "TOte lyte
jį vtetaMiat . • . *
«* Vilute krtao Itauvfų tautb
puot bumą, bet tai negali
šatrą atasite ktetae M*teo,
nyse, kalbos pasikeitimo ir * * VtataM KytejilH skritydsma* nėjo mrgyboje, ly< veidrody, *tvaL tane* FMtaytMtf R*
atstoti kvėpavimo nosim. Ir
kt, bet taip pat ir prie ap aušinta? kur Vilniaus kraštą lie teitai v)** tai, k** dedasi Caštai dėl ko: 1) Kvėpuojant
1 (totai*.
tuvis verkia, o kur džiaugte, dtmiao, Vytauto UvynSje.
sunkinto galvojimo.
per gerai pravedamus nosies
takus, plaučių oras geriau
keičiasi, valosi. 2) Oras į
plaučius patenka daug šva
resnis, nes eidamas oras per
nosies kriaukles palieku ant
jų sienelių bei esančių ten
plaukelių, dulkes, bakterijas
ir kitus ore esančius nešvarumus. 3) Baltas oras einąs
per nosį į plaučius, sušylu li
t
. r1
gi kūno tempernturos ir tuo
. - budu apsaugo nuo gerklės
bronchitų bei plaučių erzi
nimo ir iš to kylančių susir
gimų kaip bronchitas, gerk
lės kataras ir kt. 4) Sausas
oras prisotinamas vandens
garais, kad neenintų kvepiu
vimo takų ir plaučiu. 5)
Kraujo ir limfos skystimo
nutekėjimas /iš galvos bei
smegenų kvėpuojant nosim
yra daug geresnis negu kvė
v
puojant burna. 6) Kvėpuo. jaut burna galime susirgti
ne tik kvėpavimo takus, ger
klę ir plaučius, bet ir paruo
šiame dirvų nosies bei šalu
tinių, jos ruimų susirgiiramš, kurie labai kankina
ligonį ir kurių pašalinimas
i.h .momir..ui..jiįijji i

•_ . Darhininkii
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Siauras, bet gam, aminis kambarys ji priglau lankys savogeradarių.
>
Jn
jis ant Šaligatvio suklupo. .Vaikų klyksmas girdis tarnauja.
Tik
jis
Ubai
bijo
gurikuotų
ponų.
Jam
rodoą
j
dė. Saulė nežinia kur tekėdavo, tik vakare, ant Jis. naktimis labai keistus sapnus sapnuoja, gu- visoj gatvėj.
skardinio stogo nutikėdavo rausvas saulės spindu- ziknoti jionai jį kankina. Kaip jis jų Ujo. Kai jis Keliasi it vėl skubhia.Eina, gatves kreivos ir tuojau ims ir lankų spaus ant galvos. Šaus. JtipB 1
iių pluoštas. Du kartu baltavo stogas nuo sniego, juos pamato, pradeda šaukti, bėgti. Taip, kol B’ tiesios, nėra galo, o jis Korės namų neberanda. pamatęs skubina ir Saukia: bandei. Tegul žino, jifc;
j
du kartu nubėgo > sutirpęs per skardinį stogų. miego išsiplaka. Ir dienų jis kariaus mato visokius Kojos dar labiau iminkejo,jėgų nebėru, šalim ne veltui dWM valgo.
Ateidavo metas, kai vėjas už Įmigo cypdavo, lyg paveikslus, akyse margnliųojų* Kasdieną ^jo kūnas ant Stogų grūdasi, o jis namų neranda.
*
' *J
sniuiku verkė. Jis atsiminė Įeikų, kai jis paskuti vysta, sveikatą, turbūt, kaip pavasarį sniegas, ■ Ir naktis atėjo, o namų nėra. Gerklėje sausai
nį kartų grojo ponųms. Gelsvus lapus vėjas nešda baigia tirpti.
karių, aky* kairia, kojos nebeaumlenkia. lis nuėjo
Ruduo nešioja medžių lapus. Abramas eina gwO
vo į langų, lyg labai supykęs, paskiau vėl nublokš
prie tilto, atsirėmė į sienų Užmigo.
♦
• *
ve, jam prisimena Trikas, rodos jis kažin kur gw j
davo. Jis pasistodavo, įsisiurbdavo savo suVytusionris rankomis į langų grotas ir klausydavo tos mu Dienus slinko. Medžių žydėjimo kvapus įdulke- Atėjo ir ruduo* Abramas ilgai ieškojo namų?-- ja visam svietui. Medžiai linksta. Vakaras rnierig j
(lavo pro kalėjimo langų. Jis ir už mūro šienų jau- rado, bet juSse jau kita žydė gyveųo, du vaiku tu iMiepė šimtus šviisių, gatvėse pilna Žmonių* Jį hM
zikos.
Nubėgdavo ašaros per veidų, jo didele barzda, ti vasarą.4
_
.... . ...v
rėjo įe ožkų, ant kakalio kažin kas -uŽ6 ir mėlynų a?jas, **r Šiaip smalsumas vilioja eiti gatvėmis.
lyg sniego pripustyta, sugerdavo ašaras. Kai ran Vienų rytų jį išvedė į koridorių ir paleido į gat *Wi putė į puodo dugnų. Ji sakė* jo Bore mirusi, klaidžioja. Kad nėsumažino smuiko grojimo, jis
M
kos nutirpdavo, jis atsiguldavo ant aslos, prie Šil vę. Dievas jų neužmirš, jis vėl galės kvėpuoti gry- toli už miesto, ant. senų, apleistų kapų parodė ka- laukti nustojo.
jUĮ, jau apaugusį Šienais ir romunemis. Klūpojo Gatve lekia vežimas. Tora arklių, guzikuoti;
to akmens priglausdavo veidą, rodos ir skaudėji nu oHi, eis jo prekyba,
Išėjo i gatvę ir apsvaigo. Giedra ir tok® aitru*, iki mėnuo išsinėrė ant kapų gluosnių, o paskui imi sėdi vežime, mirga sagos, žėri v<$ima& J
mas šalčio bijo*
akyse Ivieoos mmiphke, Vežimas artinas, >
Vienų ryta, kai pro langų tekėjo labai geras baisiai geras kvapas jj apsvaigino. Jis suklupo grįžo į prieitu
oras, dangus buvo balsvai mvljmas, jis stovėjo prie ant šaligatvio. Po valandos jis apžiurėjo šgvo rū Kiną per gatves, nors jis neperka, neparduoda, kokios šviesos apsuptas* Jis bijo gusikuotų pon
nori bėgti* Šoka į antrų pusę gatvės, patalan ri
lango. Ir išgirdo tokį skardų, į mūrus atklyatantį bus, apsiavimį. Jis labai apiplyšęs kažin kpda bet senu papratimu Šankiai
balsų:
bina priekin. Jis krinta... Kirita, riftru* di
burna prausta, tat ko Ha stebėtis, jei apie jį sub —Hnndel,—-han-nde-el.
rinko tiek vaikų ir suaugusių. Pečius trauko, . Jis ir knygų nebegali nešioti, neš nesuranda kur trenkto smilkmiibn Šviesos byra iŠ dangaus ir
—Bandei, Imnde-oll...
Ir taip keletu, karių. JU klausosi, o per visų kū* klaurinčja.
nunešti, kam atiduoti. Nwks ir neduoda* Jis ran sėmės*,.
nų kažin kas teka, lyg sakytum šaltas vanduo. Jis * Jis skubina namo, Taip gera ir giedra, tik ko da gatvėje Iripierių, skudurų ir viską susideda Už Vežimą* su karininkais nurieda, arkliiu iidį
sustingo ir klausosi. Kažin kur toli nuaidėjo tas jos, lyg mrilinės kažin kokiai bėdai pridėto* taba antin* Sermėga perjuosta virve, lyg linų pftdas, džinpoilvas iškėlę skubina,
balsas. O jam toks nerimas, trūkimas pripildė luoju. Šaligatviai nlidriH. Bet jh turį skubėti pas tat nereikia ir krepšių: yįskų susideda užantin. •^Užmušė driskių,—taria žmonės nuo šaligatTM
Tie benešiojanri Kutriuša, tadn jis vfl pa^ldo. Ant --tydų*
kratinę. Atsiminė Korę, vaikus, jaunystę. Ir visko Sorę.
taip gaila, jis nebegali šaukti: Imndel, lamdei. Kų
Taip, čia Jurgio gatvė, Vyšnių akeragatvįj, Mi- iš|>ūrios knitinės didelė bambų balsvai pilki, ilgi Susirenka bmys žmonių, ateina |x>lkininka|
veikia Bore, ji tnr but apako* Vienų karių ji Imto cliailov*), kaip seniau vadindavo. Nauji pavadini plaukai krintu ant pečių, kojos skudurais apvy* Ant plento akmenų tyltoi atsicįuso. H im
teka kraujas, akis ŪtrčUU.
t
kalėjime, bet tik pro vielų tinklų jis jų nmte* Joa mai tik galvų pinų.
niotoa
raudonos'akys, aiškiai kalbėjo..* Ji verkia, linai, Tiesį gatvė, imdiuUi namai, maži langai. To -^Handcįi bandei, jia eina ir Šaukia., Reikia. Vim tyli* Damos skubina tolyn* Keli taikai
boba, ji tik ašaromis viską plauna* .Hublogusį* Ji kiose gatvėse geriami skudurui. Jnma noras ta- Kaip nešauksi, juk jį pavalgydins, ti<» patys, ku ririnkę tuojau nutarto:
ilgui ieškojo skurliuow, kol iš rmisvoa skepetai iš Sukti, Kažin ar jm dar gali. NuriktankŠčioja, atri- riems jis knygas ilgiojo ir skatikų duoda* Jis no w4iandelk Matui. Randelį užtmdto " #
ėmė trylikų tfta^hp Vargšė, kur ji gavo.
pnčia ir:
idgetib ne išmaldos prašu, Ačiū Dievui, jiaAar ga —Dabar jau; nebritoukst handel, tetari.
Argi jis nebiišefa į gatvėj paa Horę, ar jis neap- —Han-it-del-l, —* sulūžo balsas, kojos amdpyuK li nešti užantyje, dar gali Šaukti, gerklė ir kojos
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DASBIV HTS*8

*

JUOKELIAI LDS. Kuopų Susirinkimai
KOLONUOSE

Gydytoja*Htaudėjtaaatai- Į
,
_•
riojoj kojoj. gerbiaMnabk yra ne|
MBW KAW, OOMM.
kas kita, kaip aenatvfti pažymys, Į LD8.28 kp- mteaiitia audrinki
PaetentaR— Niekus kalbi, po-Imas įvyta sekmadieni, rugsėjo 20,
nas daktare. Juk mano dešinioji 1 tat taPtaų, bdtaytblj trataikoja nė kiek ne jaunesnė ųž taU I»U
<ta*i 8t Kvtaiam* sa
lia ja. o ji man vtai neskauda.
Hua(ea) atritl Gara proga tarimo*
w
.
įtari duokim.
Valdyta

LunoMonu.
neuus
F
Ltotuvn* Vyčių Naujos Anglijo*
k Apskritim pusnįet ink suvažiavlĮį^ Ims įvyks tipelių-Ortobor 25 dtef >|. arkmndimj, šv, Petro pnrspib jos avi tainčjcf 4!J2 E. Krventh St,
r ftenth Boston, Mase, Vyčių kuo*
į ‘po* malonėsite prisiųsti atstovus
š j šį svaribų susirinkimą* uea b»w
į svarstomas naujas planas parimti
L ^L. V. centrų ir daug ką nauja.
P
»

Pirmininkas Kasys J. Viesuja
RaštininkėMarijona Phillipe

MAK—^rOKae, OOaJI.

L. D. M. 6-ta kuopa turėjo
ausltinklmą rūgs-13 d. Buvo įvak
rių komisijų raportai Ir kiti daly*
kąi Psritarta, pasikalbėta,
Išrinkta Ant, Kaunietis te Kas.
Kaamouaitifr rinkti pagarainimm
pagal btenierhm
° Darbininkų
Kalendoriui“ 19<i2 m.

»

BABrai, TA
LDS, 40 ktapot suririnkimra |vyks epelių 4 d., tuoj po sumos,
iv. Mykolo parapijos sveteMĮ.
Malonėkit viri Bariai atrilaukyti
te mėnesines mokestis užrimoklti,

i
s
;
■

; IL tangaM ’•

T ^inaL Maryte, Mrillkių IM-j
\ - *-^*‘»*~~*
ra* man parrižkė, kad ji* galėtų
©• KOCALTK, M. T,
MABKUA W. K
gyventi vien tik mano niellet nes Į Muga.
tuoj po sumos į- LDS, 85 kp. mėnesinis suririnkV
bučkiai e*| jam geriausias mals-Įvyta LDR* 10 kuopos susirinkimas tta* įvyta Mėšlių 4t tudj po pas
tta.
ĮvaL Taigi kvtaHama rite Biriu* kutinių mišių, pobašnytinėj ore* \
—Tai, kodėl gi jis tavęs nove* Į atsilankyti j šį a»ririnte| te ta talnėj. Kviečiame narius ateiti, nes
da!
Įteikta Mtetea. Atrirtrite te yra keletą Svarbių raunanyraų.
—Matai, jh rOphml iŠ ko aš Irtva draugu# prirašyti,
Taipgi atsiveskite te mvo draugus i
gyvenritt.
Į.
*
Valdyta prirašyti prie Mos organlsarijos.

-.Tonai, ar žinai, kiek aš dabar
BAVTmr, OHIO
BAIMT OLAIB, TA,
turiu metųf—klausia Petras savo Į LDB. 69 kp, mtariukiniaa Įvyta
LDS, 107 kp. mėnesinis sustekk
draugą.
*
Jsekmadtenį, rugsėjo 20 d., balny* kiltas įvyta špilių 4,‘tuoj po su*
—Tu dabar ori 48 motų am-|tin8j svetainšj tuoj po sumai
moe, Iv, Kaihntera ptriipijta raiši
Maus,—atsako Jotas.
Į
Kuopta rtat. K tetate Kviteini vte nariai dalyvauti te
Kun. Praadšte Jarai, Lawrtnicv’o žv, Pranciškau* parapijos
užsimokėti mėnesines mokestis te
—Tckvoė. Bet iŠ kur tu taip |
kleboiifls, pridridę* vasaros J^lr2^LLkiiteo>JtLtaM>mJ^t^
i naujų narių ateive#! prirašyti.
' iii
■i
-------j Labdarių draugijų* avarinis su- Žęs j Amerikų rugsėjo 12 d.
Valdyta
stabo Petrai
‘
Į LD& 70 kp. suririnkimaa įvyta
-H ,
I
--Į.I
—
Mata-h
pas
mane
gyvena
vio*Įrugs?jb
20,
tuoj
po
dvyliktai,
IWM sekmadieni. niKsfja 13|*Wnkim”
««*>» lfį '"**
taOMOTNTIM, MAML
pas puskvailis vyrukta, jis
r [Kviečiame gausiai zuriti, nw turk
dk>»», CnmbrMge-iaus lietuviu ‘.“"j"*1'. P® «’'»">»« P™*'*).
lygiai
24
metų.
.
.
Į
ine
keletu
svarbių
tegąnymų.
AL
LDS.
106 kuopos snririnkimM Į.
parapija, savo klebono knn. F, >t I į" *v«ximiero parapijos salėje.
■ --------------- m
Įriveakite te savo drangta(aa) pri. vyta aptdiy 4, Aušros Vartų pa*
JiHkaiėio vadovaujama, annngė hi’
J» «»**> ««
—Klausyk, Jonai,
kalbama, rašyti,
,
Valdyta rapijosMalėj, tuojau* po sumos.
Palangos parke. Uwrenee, Kask. P* galntinai nustatyta Vi* «ėl«J
kad mvo žmoną tu vetlėi vien dėl f
«—..n.,.,,., ?
Viri nariai prašomi pribūti, M
LovciPiO
L.
D.
S.
kuopoa
ir
MVO paskutinį šiais metais. plknd#«”«* lwk»- «i»m® ’«’«»*»»>
turime svarbių reikalų.
■
Įbus renkami kapitonai ir bus pi* Naujorios Anglijos raštininkas
jos
turto,
kurį
ji
paveldėjo
iš
tefSW
BBiTAIM
r
COVM,
Graži vieta prie ežero, tinka pik
Kviečia Valdyta
;
Į LDS. 34 kp. tetetektete įvyta
X»eW pasitaikė labai graži, o
ntjonai. Oėlįtj diena bua Toma# Verriaekas, ilgokai ir sun nikams, Draugijoms ir organiza inst
—Metas! Bftrian žmoną vedęs, Įmkmadienį, rugsėjo 20 d,, Ž. m.
Haigarsininms buvo ir nemenkas, I toK-O® 26 <1, todėl mažai laiko kiai sirgęs, jau pasveiko, Šiomis cijoms duodame veltui. Yra gera
todėl Palangos parkas sulaukė.^Ma* visus <laly- drenomis jte net prisiuntė HX)ar* svetainė Kokiams, Jeigu kas no nors ji savo turtą batų paveld?- Į žvarba, kad Į Šį raiirinkfani »teitų
jusi ir iš dėdės.
Įriti taria! te bant po vieną naują
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyta
bininkui“ spaudos darbų.
apie .1,500 piknikierii]. Nuo Caro-r”1**1
t*nX*>B*1 prisirengti.
gauti ir svetainę, tai nuoma
. » rėtų
—
—
Įtarj
ateivratų
prirašyti
prie
mtaų
spalių
6 d., šv. Roko svetainėje.
briHge’iaus parapijos bažnyviosĮ
Bap,
Pasveikusi darbuotoją aveiki- už svetainę $10.00, Kreipkitės pas * ^-Juozai, ko tu taip Žiuri į te- Į brangios orgririzaaijta.
Viri
nariai
prašomi ateiti į Šį susi
MėjęM jjorpildyti didžiuliai bu* Į
.„2______ l—
name ir linkime gražio* sveikatas
.
FAlUlteUtAB
lefono
viela*!
I
..
—
—
r..*'
rinkimą
te
užsimokėti sena! už*
■ mu daugybe suvažiavo antdmobbĮ
darbuotėje.
trauktas
mėnesines
duokite
A-Vakar
gavau
ląišką
’
iš
AmeDBTKOIT,
MICK.
ihti*. ’
Į
LDJL Stkratotiataa. 488 Ko. Mate 2t, laytam, Mas*.
Valdyta
riko*.
Jame
dėdė
rašo,
kad
tėteLDS.
72
kp,
miririnkimta
įvyta
K
Jaunimas gal paskutinį karta Į
TeL Tannton 858—4
■
■
■
•
grafo
perlekia
airių*
pinigų.
Tai
sekmadienį,
rugsėjo
20
d.
t
tuoj
po
K šiais motais atsisveikino su Pa-Į
(9-30)
ant vieškelio te Murfu, «r nonų- pautaMų, šv. Jurgio par*pijoe mo
1LIZAB1TH, I, J.
K tengos sidabrinio ežerėlio randekris koks doteriuta*.
Įkykleje. Via! kuopoe nariai yra
MAUJI
JOGAILOS.
LDS.
16 kp, susirinkimai įvyta
t»>u, jame skaidriai herimau4y-|
Į kviečiami atsilankyti į šį turirte trtaiadiėnį, spalių 7 d., 7 vai.
damas.
i
TM«M1.
Įktag.
vakare, bažnytinėje svetainėje.
Senu ji darė “biznį.” o tam]
Tefoėj«: Tai tamsta mkat, kad Į
KMdyta Nariaikvitaiami gaudai ateiti te
progų buvo Įvairiataių. Vien tik
Cionykštia jaunimas sparčiai
PASIMM.
neapgavai šito žmogių*?
Į
____ ____
atsivesti savo draugus (et) prira
pats klebonas kun. JuSkaitis kiek Įpradėjo vesti atetimtaučita. Gab
Kaltinamasis: Ne, triringteu4
■ wtaTrriT.n **agĮf
šyti.
Valdyta
mindo progų* Skrybėlę mirime-!1* net žiūrėti, kaip Jictm7b«*žn«b
pohttli,
M»
*!>«*vo.
.LD&
lil
Jni^
w*i
s
kiiM.|.'
tę*> apsikrovęs^ saldainių dėžėmis,Įn*- Tėvai, iš tolo ^tuvėdamk Rugsėjo 3-čię dienę pasimirė
( Tebėjus: Kas!
Įvyta sekmadieni, rugsėjo 20 A
taltgkošės indais, lėlėmis* lietsar- ĮdŽiaugiari kaip- jų šuneliai veda sena Lowellio lietuvių kolonijos
CLSVSLAITD, OMIO
Kaltinamasis: Ogi potirininkss. |
g*
gy. Ktrimtam Rugsėjo 7 d.f fl~tą vai. takoto
4 riak vaikščiojo palei žmones ir Į^vetimtmitea merginas. Pta kitu* gyventoja dievą Gudelienė. Pa*
Teisėjas (nustebęs): Kaip taifL^pŲ*
Kvteteri visi
riniė Įvairius išlaimėjimus. -To [^lo, kad yra išdidumas, kad sirgus keturias savaites, gražiai
Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp.
Kaltinamte: Aš mat bėgau, o Įtariai ateiti Taipgi atsiveskite mėnesinis susirinkimas. Garbiam!
darbavimosi risi Įvertino te h to Į jie įeina f syetimtąuėių eilėm. W prisirengus prie mirties, atriskrrč
policininkas sušuko stok! AI ma- tavo drangų* prirašyti prie šita nariai prašomi susirinkti. Valdyta
parapijai pelno liks.
.
|tcl° storiniam nejauku. Jeigu. iž žios žemės ašarų. Rugsėjo 5
iriau, kad jis pa* m*™1 ko ptai- Į kilniol ėrgtnisarijoa.
Aeimininkės sukaitusios virė ko-įtabųtų gerų, dorų katalikių mej> dienų iškilmingomis Gedulingo
klaus ir*hus viskas,' o jis manė [
VaHyta
pflstns, vtiėiūkus- driteta te kifo-| gaivių lietuvaičių, bfttų galima mis pamaldomis Šv. Juozapo baž
lowbll,masa
į kalėjimą, iš ten dabar į teismą, I
----------- '—
■ 'l.ras valgymo “prajovus.”
Įdovanoti.
LDS, 97 kp. susirinkimą* įvykt
nyčioje tapo palaidota# jos kū
ko. aš visai nesitikėjau.
Į ‘
ntOVnHDTOS, K X
ketvirtadieni, spalių 8 dieną,
Nors tik viena armonika ėirpi- Oėda ant gėtios vilniškiems tl* nas Sv. Trejybės kapinėse.
. .. ......... ...
Į LDS. H kp. mtotrinis surirhki.
no. bet jaunimas,? susimalęs su VaWS>
vj]ei pagimdė savo
vakare.
Ateikite viri. Gera proga
Nežiūrint kad ir turėjo gimi
Otaries Pmta, kuriam reikės
lmaR lvy^R !W'ltma,llc11i» vugaėjo 20,
| . tenesniaisiais, Šoko u visų jėgA.
kitus jogailte, kurie
darbininkams prisirašyti prie vie>
ILOnUIRRU
ĮtHOj pQ jtunos, bažnytinšj svetainių, savo senatvės dienelė# turėjo sėdėti kalėjime dar 2 irpusė me
rrfntšlės darbininkų organizaeljos.
Piknikas uEihaigė lygiai S vai. hgnauj0 savo tėvų talį atiduoda
tų, o po to jis teeisiąs deportuotas.
-------- Svarbu, kad viri Šame auti.
praleisti
pas
svetimus
žmones,
■ pakaro. Vienu momentu viskasLvdtatateita.
Valdyte
kurie ją per visi laikų gražiau* <lMn” Paari gerti, Žinomas ir Paktam mtarata pnmritaMK Ja-Į rinkime dalyvautų te ušątekMą
nutilo ir užkariavo graži tyluma. I
lietuviams, ue« jis nemažą! jų pi nu^koa. lt Lktwm* >aHs* svn’aidr*-1 Juokltt. ParočLvkiaiė eražu uaws
.
Piknikas turėjo nusisekti Taip I ^^ėljnes hetnvjar ta^ Ita^vat šiai prižiūrėjo.
nemušė* parūpiu Kanltaų kaimo. R™™* rarociyome gražų pavys
1ALTIM0KMD.
Juoaaa ’Ktente- ■ nigėlių “summiavpjo,”
.
i'B » rengėjui buvo nusistatę, ir jie Sft*Įl*sidu<Mla!neT
0«ifldrt»*
geniau JOnrrnn Brookiyn, N. f,, bet I dį kitieita
Spalių
11 d., sekmadienį, tuoj
dabar gtedajan gpie Hartford. Cotm.l
B * yu tikslą atsiekė.
>* Į
podramai parapijos avetateta kana*
Bet Hkrų Žlnte neturiu. K** apie j| I
lino arte ta tats ]ieaėnm« atxl*iiuktl |
ATKOL, HAM.
bariuom Įvyta LDS. 30 kp. tek
sekančiai:
I»ranelAka SavilkNiienrį LDS. 4 kp. mtaerinis turirinta
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.
(Janu^kyt?), y Jtiyer*lde Kt, Newton |
K ii’|mis įvyta rugsėjo 20, tuoj po
rpjkr Feta Maas.
Krite Valdyta
į mišparų* šv* Draudžiau* parėpi
KASYS BRAZAUSKAS (Br*x), Hi-Į jog **Uj. Kviešiami viri nariai at
* lįtaikia* uiaisakyti sau Amerikoje Į
įSJ'S
«
te tarimokiti mtaetiMe
lt visfata gimiMma ir padurta- I
Tris® JKJO m. leSkOMUMl Braxaw>ka*| .
.... ,
’ LDS. 103 kp. minorinis suririaH<jvwo Nrrartė, N. J. ir b*ro rieto* | mokestis. Taipgi atetvoskite tavo
Vyėių kuopo* nary*. Ieškomam! ar ne I drausta te drausta prirašyti prie mas įvyta sekmadienį, spalių 11,
“Mfisų laikraštis” metanu kai Į
mm tas apie M nrasomi kreipi 1
/T ™
tuojau* po sumos, Iv, Andriejaus
LleturoK Pasiuntinybę Amerikai:
|*m» KJnioa organisaeijoa.
tuoja keturi litai, pusei metų du Į
per. svetainėj, 1128 Lemta M.
TJthimnlan I^catlon 2R22 — 104h Rt, I
Kvitai* VsMfrta
Kviečiame narius ir nares ateiti te
Northwėst, Wa»<hiręton. D. C.
I
..... ' '
i ' Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
kurių užrilktos duoklės ušrimekė.
takte ta pati, o* visur kitur alsia
ii. Taipgi atriveekfto nors po vie
ocm.
IvInlImlC JUvRl tol
Į Rugsėjo 20 d., 1 v. po pietų įk ttyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai Į
ni nauji »arį prie kuppos prira
40 mnltaMe rnSytU putrtaMSą Juoką | ”yks LDS. 5 kuopos SUtlrilikhnas
į ‘brangiau.
I
šyti.
Valdyta.
1M Vite tarauto ui Viena <w«1 iteląai |-.noa mokvklo* kambaėv Con.
[ * Lietuvę matysi skaitydamas Ka Į
Wytota Arfto* Vitkau****, Kauna*. IRenos mokyKioe aamosr^ uon| ^teMta Veikimo ttatro leidžiamą Į
tithuani*.
Į greta Avt, Ateikite Vita VaMybg
MA1TFOKD,OOMJT.
i ^tavnlteaibĮ *
į
f - Adrese#: Lietuva. Kaunas, Lite I
gautas
kaujų
spalių 11, tuoj po stenos, balny*
K -tas Alėja 31 Nr. "Misų Daikte Į
MALDAKMTGIV
| LDS. 12 kp. mėtaritti* sudrinkittej mtaūrtj, 41 Cųtital Avima
I ’tte”
MALDŲ RlNKHtaUS,
Įmes įvyk* rugsėjo 20, 6:30 vą«
Mstetklto vb nariai ateiti, b«b >
^****E*2|kare, Karalienė Angelų parapija*
ra mrirfų reikalų M kuapM na*»
mažas KadJas aukso altorių* |
Robliag te 8o dta
BVA»U
jertala prastai* virlrtlal*....*.We pth gatvių.
Taipgi matelkRe tefataakMl te
šiame milžinUkame stadijume 1932 metais p^yka tarptautinė sporto olimpiada,.kurioje dalyvaus ir maldų BiNKlNtLIA
i Taigi malonėkite viri sutfrtakti rių yra tariHkę m laisto ii tekIĮ LietuW atstovai. Stadijume yra 150,000 sėdynių.
•
* '
tataU virtakta,*«4L1lhr uirimtatlti duokles kurio etate
II#
IMSkFtaR»
hteoltegi. Nepaminkite te nauji
i,ii,Hirtiiii,i,M»ĮHhhii*iiiiįjiiiiiWiiitiiiiii>i,iiiiitįiiii<i.wiwiiwiwhiiiĮi,i,iwiiiwiiw«iiw,w,wii<*tiiiiiiniĮiiti,i*M,iiiihiĮĮR
Maldos atidarant ir nlda< j
► Kaa M gerbiamųjų lietuvių nerš baltai*
prirašyti prie mtaą
WOBOB>nUt> MAM
rimt mėnesinius tretininkų'
««na»wim!MlKX>|>
I brangios organlzadjoe.
tų užsirašyti laikraštį “Darbinin
susirinkimus atspansdintoe
*T»m ¥W«ywa vyks spalių 11 d., 6 vai. vakar*
ką,“ malonėsite ktaptte prie ma> SM >ro«twwr. Sk BoateB. Kait i
atskirai Viena knygeli tik
bažnytinėj* svttaMĮe, 41 Pre*nęs, o ai vkmosMt noriai patams*■i
5e. Reikalaukite.
štenB. Vhi nariaibtttakinUL
tta
tl
savo
dmbę
jokio
atlygfatiIjabai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus
“DOBtMTmraff”
C
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0
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r
S
lĮpenktadienl.
^alių
2,
7:30
vai.
m
o
nereikalauja.
Lalkrėltii
“
Dar

. MM >Myf Ko. Beste, Mase, j
lapiu, tik už 75 centus, ^Darbininkui^ prisiuntęs
W II O n H w n W
Itatab*
T U^*-et-*. M
yBJJLH
bininkas” litine da tarta atvaHA
I rAK*|
vVflBIBtJj
bMVvI
75 centus gausi Jono Kinito gražias eilei.
snienaMataMiM^^
PTAMaT >ąTWrtl
Įh. Ateikite risi.
WMyta
je. Kam bfttų perteangu du karta,
tas gali taritateti vieni tarti sa*.
Jonas Minitiis vienintelig Amerikoj lietuvi® po
Tatoftea; Hte 1360.
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Vtals sparta taksiais kreipki
ttspM
V. J. BLAVAGKAS

Ipmtaadteta apeiki T,

7:30 vėl

11 vMMnę wWK/**9* iNA^mliAiauF
BBteteirjpa'A a^I' ’
S lęMbltaMtaiį

įrita mte N
ikta darthu

'"AB JI JKtar IShtab^M. Sta
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<JU*URf KOKOJA M »NKIQ
onotV iaww*
Mayur’aa Jam** M, VVrley pa
siauti laiškų Amerikos darbu Ardrracijoa vice-presldentui MaGimv 1¥oll, pareikšdamas, kad
nuo 1932 metų tourio 1 d. jk
įvesiųa Baaton’e 5 dienų dari*
Mvaitę.
* t’uriey pasisako per kelto ntonedua tartsto su ekonamijos profesoriato ir jie viri priėję prie išnorint suteikti darta da
bar esantiems bedarbiams, reiki*
j ) sudary ti federatmę plaiiaviino
komisijų, kurių sudarytų darbda
vių ir darbininkų atstovai ir 2)
įvesti visoje Amerikoje darlm sa
vaitę iš 5 dienų.
Curfey tvirtai tikį, kad nuoi
Naujų Metų

Kanno*, niguėjo *J.—Plis
kvietimo inhitaterį nprilankl!
Ainerita milijonicriUR 55ei*ę
kilęs <i« Įdetimta žyduį ir
praiK»še, kad jis steigia gfv
peiuliju fondų, į kurį tainet mokvHiųs jk*
littį,
Iš Šių pmigų Ims duodamos
stipendijos tiems stnden*
taum, kurie geriftUiiai bate
giniitaljato Btipendijij skir
styme nebusi atsižvelgiama į
fikybf| bei tadybę#

wriTW* fVBSOM*
jAmprom
Bu&tfjo U J. Bąek Bay vtoA*
būtyje nuaišudo tilta Mdkard
tearta l’hapman. 25 mrtų aasžia»to taerdgąuto nuodų «**<>
idfatam* kamtaryje, - Nttotadlk
Kr, kąra turtinti^ ir gabu* d*HU
niukaa
dejioratortai; turi>
$5<WMW verti* nuoaavyHų luto*
done, Anglijoje, ir Nmr Yorke.
PrH 5 dtaaa prie Denver,
ttan. buvo rasta nužudyto tS*
Edvarcl T. Aumbert’o laverota.
Nužudytata HumNrt tavo Ctapman’o labai artimas draugas.
ryžy ati Šia žmogžudyste buvo
Įtarta ir Chapmau.
Bet lieka neišaiškintu pataplis? kas nužudė Humbert** h ko-

Vlrgintaa dykumų ddy>/l*
.. .
vj*o kov« ir kur buvo
sužeistas generota fttonearall Jackaon, bua Įrengta tauUnia purkas.,■ • *'

BoStmTd ' mleriat dėl nnslžudr Cha^uan;

Tas luits milionierius. imaukojo keletu desetkii tilta
Unėiij doierhj žydu girnius*
gijiį dvejiems naujiems rilnuuna pastutytL ‘
.

.

ĮVAIIUOSKIMOS

BINKĮ INTO
May MYCį '
MktožlUI
Alai J^hkIhs knygai Kalima p
Klaytl *jto«Wiitor adinlhlstmei’
toto «<
HormaU-M kaltam:
AVKHiNKi onpom 1*
TOKIJĄ (GralM MyttoMd>«
su pavtfKafeta
Ftotuvly kalbon ligukK Aly*
TUUM PI SKAITYK JUJaI—
tabai grata peiifoloiltymm apte jviUriM gyvenimą ateitikimus. I’nruite J, Tarvydas,-Uto

TUIlTO N0BMA--taMI5
I kl itaakuiyttab Įuršto lto *
Į SIS ♦ r.
H ■»
Į UžKKIKTA mekgkia hu
I BAHĖUA IR BARmtaU[ T1»—aamka
.,,.....lito
AT8AKGUI 8U UGėUMT.
Verta IŠ lenkiško kuo. K A.4<to

?

UŽ

KATALIKV BAŽNYČIA IK
DBMOKHATIZMAto
kun. Tarnas ŽJUiytasr.tat
ICKIKtal’Altt^ĄUTlNlk
EUCHARISTINI* KOgGKlb
MAto Pamto kun. IT. Bftčya,
M. i«. Č?...,* «ĮHi.♦. < «.» »• • «. r»,lA*

>

Churekca of the Arehdiome oa
Stinday, lėleptember 15-ta.
•taalrvti.
VRp tol Iru toMto. t»ai btwUi&
MlTIKtTAŠILUMA.
Tb iril tho CIergy and FaithfuI
__________________ —C*
■
'Maftit
**TX|pKn TUrtA’^
l’HAMONlNta DKIIOKKAw vyčiai mjmtMii.
,
gĮĮtoto
__
Art*- ▼
v^Tl.
Praėjusių savaitę soųthborto- of the Arehdioųese, Health aad
TUO* PAGBINDĄT. Patai*
Uosis
komio* mnmou tuu
t. Vyčių 17 Algirdo kuopos įdrčiuH užtiko didžiuliai karščiai, Bepedietiou.
VMi BAIAATOAto
UOOKVIZrtAH—Koa lai ynariai labai siuirupinę rudens se- nuo kurių gelbėtis pulkais bėgo
Next Jone in Dubliu, Ireland,
ra boltovitafls ir ja vytoJyaono darbais. Spalių mėm 25 d. L str. maudynes. '
tho JOth International Eudtotamaa Rtatoj ,..,.,......,..,16ę.
JugoRlnvijn, Tik Sc, B«*ton ta
ByfaįMt, Vengrija, ruga. į Belgradtt*,
So. Bostone įvyksta Naujoata
Jei paklaustų, kaa turi pirme tie Gongrčto will ta aolemnbeed
rgcmbWAH- IK KRIK*,
U*bnris' D**ti*ta*
greitųjį rugsėjo 14 d.---Tugo«lavij<w
Anglijoa apskritie* suvažiavimas, nybę iš lietuvių * maudymosi at with the greatrrt
cercmony. 13.—Vakuojantį
ČIOMBA Prof- V. Jurgačto lito
kurmio prisirengti sudaryta ko žvilgiu, tai, nesuklysdamaa, pasa CatholiOs irom, the worid ovet traukini iatiko itaimė:pra- keletą* politinių iMirlijų mi*
MOTEKYST* IR IlOMTMA. VertS J. Gerails......,.40c.
misija. Po posėdžių, numatoma kysiu, kad V. širkn. Jis visų. ’Vit- and partieularly t Bose from our važiiwS»nt per vienų vietų, tai nedalyvauti tauta at:
ŽJMPAMOSIOG MGOH to
kukli, bet skani vakarienė, kon satelę* be“ išimties, kasdien kept*, own eonųtry, witt be eagcr to sprogo ten pad&oe dvi bonu atovij rinkiūnįjae, nes įves SM W. tatohray, S*, lota
kaip nuo jų »tr»lMUKo<.ll Vata
certinė programėlė ir šokiai
naši saulės spinduliuose ir mirks ųvad themšelvca nf the opporfuOftea
vahradoi
mto
9
Iki
IX
mm
K Dr. A. VHeta..
bos.’ Traukinys sudraskytas* tas vieta h*tayiiWf kai 1:90-9 toHflto’ O’M-4 y*k*to
Koncertinę programų surengti ta sūriojo Vandenk bangoje. Vi nity of paying koma ge ta ttair
MOTKRY8TIW NJgBUAR- .
nesutinka su deinokratiinais Seredomli nuo 0—12 vii. dienų.
pavesta vyčiui Juozui Antanėliui. suomet jį pamatysi toliausiai nu Eueharistic KW
DOMYBČ, J, iMuiluAto *r.
tko lapd 20 ,kęleivii|. užmuštą f ir 18
Mėtotomis nu* » w 9 vri v»toro..
Kax. l>-tos Hdliiya, Kanos.. 10c.
nuostatais*
4
Prieš patMPadėkos dienų*’ nu plaukusį |r vis nepavargstantį.
. /. " .
which » so fertilė in ChtatUn sužeistu.
Ntdfiliomte nuo 9 iki 12 vnl. dleot
' ’
“■•■. <■ r
.
' ' Cha—cha,
tarta surengti vakarienę Vyčių
thought and so riek in Catkuta <
•
(toimltartD
JONO KMiTO mito „. Aj»
kuopas sportininkams ir jų vadui
traditiou.
.
B^BtoiTOBBroiMBMaEBa^KBmacnaMA
KAŽftJA 9TUDOTU SKAIcuUitDirita aMikiko*
(portųh PaaaM M.
p. Batestini pagerbti. -Vyčių
V-e
are
pleased
to
iųfota
tath
■. !■<■■. I IIJI UU', I iii I I L! . .(..Hl-llĮĮ įl'l . .»...Į1.y
Gutoattfš ,..................lito
TAWKW P. ŠMBTOMA.
’ ya<UT,Wtot
OTRI.
sportininkai Šiokio tokio įvertinp
prieste and people of thm solemn
SUNKIAUSIAIS LAIKAI A
Praėjusių savaitę South Bosto oeearion, aiad, ’in ordef thaf'aa , Londono*, ruigtėjo 13. -r
mo tikrai susilaukė, nes yįwč šių
ParuM A. UuwrWhui........40e<.
nigaėjo 3.—Iki.
vasarų lietuvių vardų jie gerokai ne pas aviacijos studentų Jonų matty’ na ’ poarible vrho dėsite (o ; Atvykęs *į Anflijį, Indijog UioM
ANDKK8<Mib 1‘AtoVKOH—
i Lietuvon nni«u pareilwWiMta..........,«9M
pakėlė, todėl tikimasi, kad jaut ialtrušiunų lankėsi Petras Sme attend ntay dd *o ia a body, we
paduota tik W
rioji visuomenė Vyčių kuopos pa tona, lankus garsių Uiiited States Įmve organiaed a specM pflgrim- tatinio
U KEMONtg 1*0 KUKO
.
balina
(tadhi>į)bdb^io
^onpi
’
ažyiny.
J karo mokyklit
PĄ IK AZIJ4- L’anuM l’rMftlstangas įvertins ir rengiamų va- Coaat Guard akademijų, New age which viii leave Boston in
M»
WWT
BB0ADWAT
«h| Jai*............,......,XW
TacĮįo. Tai
jo ta»»utL|buvo paduota ISO ptaymų,
karterį-parems.
lamdmų Conn.
Jyne,
,' .7 ' .
A^RlUKAto-toHtail vtam
«o. tonoir, muto ,
u ...< jM.y.ni. . T .,
Jau nuo dabar nutarta rengti*
A* in the paat* we have placed w kalba, ptakyta per ra-[bet priimti tik 74 ^andietat TbkKto Verti & KakMMkaa Kto.
, tinkamai sutikti Jtaijtarina MeĮ ■wuų»o KUM. K.miros. the arrapf®»«»t ta tta han^a oi dior ;
r
'
'
_
*
‘
ttoto
Jtraatartto
faltat
gaatt
tir
iAIDIMŲ VAlNIKĄg-4ta,« <1. .. .
ta Nors, kaip gtaUtl; štato-mc-f"* į .
vyMb vakarėUatns ir ipauiK '
Savų
jis skyrė A* I Latvijos universitetu eoHi| aiMtsUtluuM paakių, to«»»v.' Petro parapijos vikaras Thomas Grok and Son of 197
nėm« mi galfomte. SataMi M
tais Naujų Motų ir nebūsiu, tat kun. K. Jehkins jau sugrįžo ii Tremont Street* Boston, Mato.
tertavtoto aMdUagoa Mhito, ‘alto
Grljoaia...®*fc
niunkai,
todėl
k
taipgi
į
Išduota
apie
2,000
prašymų,
jų,
vinių
Ir
vtooktar
vantito
Sto
vyčiai pasiryžo tinkamai paminė
“ntKimmnrAA"
.7
atostogų, kuriose prabuvo abi tris Their eonduet of our previoua amerikiešta, . kvimtam [Lietuvos studentų skaičius noma poptera ąso Ito Iri Xto K
ti Šių motų paskutinę dienų. Vb
savaites ir gerokai pavažinėjo poC pilgrimagęs Ras taen mopt satto suprtorti
roto
Stirtų
t
iMido dlikn. Alto
indų nota hei|kįž kodėl mažėja,
aam skaisčiajam jaunimtu. lin
faetory and ve dfręet thoee »eekkito portotitatoto
Amerikos įdomesnes vietas.
kėtina iš anksto rengtis.
1^.
ing full Information to their offl- troškirųoB gąąt( tatayę ir po\ , 1
; ■" 71" ' ■
, .
"‘-y
>. BILLI8,
L. B. > PUMAI KUOPAI. i^e. ■ ■ *.._•• ■ ••
remti jų
kovaBto
mj» įiMvatitpraM ■>
* . Jt
VHHarn (Mrdtal 0'GmumH,
5 tom kuriu* ro vhMUs jamtortdiiEttta
Jtanadieru
Kuopoa svarbus suslrinkiinas1
Irtamals? aenTMIum*. 385 W. -Mh
„ ArchbUhop of Boston.
Str., Sa Bofton, Maro.
(94-11451
SouthlKMstonieeiams gerai žino įvyksta Šį ketvirtadienį, rugsėjo
Septembet 9,1931.
mas Jonas Petrauskas, Sv. Petrą 17 d., 7:‘Jį vai. vato parapijos
'ir Povilo draugijos piminiijktto svetainėje. Visi nariai kvočiami
. žtatvrii Dg&tigtai
ipactolyMj*
J
pa apendicito operacijos, ligoni* atsilankytL
k Imanti Širdim, PhtaM
1
en&Dr. V. MytoMčtoPtttlaa takam
UWH «1PWM
nėję, išgulėjęs 14 dienų jau 5pa*
Kepeny, riivo, lukštų, gto
•’
į! gos, Patrūkimo, Uijw
j
sveiko ir linksmas vaikšek>j» po
KuopaiValdyba.
(GALDUUBKAS)
f Itono ir vlaoklm Kroato *J
ohso
Valanta:
14
Ir
7-9.
UiSIMU** ŠOKDAMAS NUO
Nervų, Otk* Ir KrooMiats
1
Ir str. maudynes.
<< ln*dway, Što IMmi
ttaj* lyčių Urnų.
J
’ KUTO.
IMartoa* in*M
OUKllMATORTUŠMUpasUarimus tikrai
1
Praėjusi šeštadienį, rugsėjo 12
. aAmmm
nelaimi*, lilahto Ir kaačhį.
SIGAILBJO.
Itam- >>
Amer oto tataaa HJI
dienų, nuo (Justom House bokšto
tantalai 82.00.
Paul V. Hurley, 20 metų jau nušoko jaunuolis Aliau j. MącAdr.: *»dtorA’* Ks—to lakta* Aš
nuolis, nušovęs Brookline’o poli D-mnell. 25 metų amžiaus. Jo ki
< •
HMM 'y-iT
dlenlate ir Mtadtaiiaai 19—H tto
cininkų, nuteistas mirties bausme, šenėje rastos raščiukas, kuriame
to »-< 7—t totarot mktata '
buvo padavęs gubernatoriui Ely prašoma dovanoti jam dėl jo *ša*
nlatelO—12 tiktak
« M BoMtoto'tm
•' t'
W——■■ I
I IIIMIM—į—■■•
malonės prašymų, kurį gubema- vižudystės.
ijprnrra miMmtas
torius atmetė. Kitų savaitę jis
turės vykti į valstijos kalėjimų ir Gubernatorius Josčph B. Eit
L. Vagruhe, Jt, B
ten atsisėsti į elektros kėdę.
patvirtino pHiut statyti $1,500,*
(KWAMAWW®
Ofautataš,
Ofcio,
Išrinkto taHfataht ptaa ir abelnal Gaubtas
Jaunuolis labai ramus ir visai 000 vertės viešuosius namus prie
(BayiM«r>
LietuvB BąntittS
Ofto Vtata:
nesijaudina, nors mirties diena Xorth Station, NajJiua Street.
U8TUVIS (JTDYTOJAI1*
Valaadoct—SifT-9
Mto 9 IH 11ryto to MM 1« M
nebetoli. Jį lanko tėvai, dranga,
0H1HUIMU8
Hte dte**
iki * VuL yo
Vktarbi
IMlrtl Vartoto
ir kalėjimo kapelionas.
tliirbo 7,000 dnrbininkų
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Jau yra organizuojama iniHiniška kelione iš Bostono į Dubliu,
Airijoje, kur kitų pavasarį įvyks
BO-Usis tarptautinis Eucharistinis
Kongresas. Naujosios Anglijo*
keliauninkams vadovaus paimi
Šios Archdiocezijon vadas Jo Emiik’iieija Kardinolas tVCoftnelL * Čia paduodama vienas iš ofieto*
lių apie tai pranešimų*
Meverend dear Father:— .
The folkhsing letter to to lto

Taipgi tam* trŽSL

JMĮttlt 610$

X-Itoy. Urtm-Vtototi«c AvtoW
<to Plaučių ir o>m Uito
Offooval.i.S—4p.p.; 7—8:1*vato •
•ra to a ms

uitai

Mitai.

- *■

VERTI PARĖMIMO

>

UTĮ K. (tapto Bctarty>

~

g. f

f

' ta* Ytato*: »-i to M ’ *
M ta*. Ąv*s arto taštaf
gįigjjA(ii0^ Mtoto

IfamNMNH

W* karto tatai ‘TMrtata* tto _
•nu rtni vuitjhnųr|

tykrary MJLKMį

FMtS OTflffi
*t w. bbmdvat.

AMtOraOSM
l L ULETSIM

(ton* t ir Itototo* ate)

*9,*niH« SUt
BATCKBtt 1
ML CMPAIT

Dt. J. ItNlžIM

t

CTtaw»BPWWlU .W»ta**W*» 'įĮVfpp^V^M* *

T«LS.B.mi

Jo krautu**!* galima gauti
toriikė Ir kito
kių valgMaų daitfį Attikta
ir persitikrinkite.

tai*-

BR. M. ¥. CASPER
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ĮIS DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
smagus ramus.

PASISEKUSIOS PASTANGOS

LON CHINEY LIETUVIS?

IRtabsUi, M. J.—Ragi^jo

6£
fiv. Onos draugija furija piknb
ką—Imlių mokyklai
užlaikyti.
Pramoga la>Mu gražiai ir tvarkiu*
gar praėjo. Meni ir maži, parapijiečiai su savo vadovrte kunlgaia,
tinkamai pralculo laiką. Hcnesi.'teji linksminosi apačioje, o jau
nimas šoko viršutinėje salėje. “
Hvaiglnamųjų
nebuvo,
KmIa*! ir ”hikaušiwlų” nesimaišė,
l t t vid linksmi buvo. Dainų ir
juokų buvo užtektinai.
Vietinis.

V

Mtat 9TM9 Hl*

EU PETRIKĄ

t .
Pirmiau
^Darbininke0
U*Hmt
DBMTBTA*
(Pabaiga.)
. Tokia uŽvadinimu Lietu galvoja ar nebūtų geriau mt iteipadavėm žinią apie Stepono
ve* “Rytąs” mgp. 19 d. Šių Iteuriah kapHalate grįžt i tėvy RugpUčlo 3 d„ 10 vai. rytą,
Eringio iškilosią tapatybe Itt ŽM <, IMdfoą Y.
nėn. Jeigu daugelis jų taip puria- yįvyko iškilmingos pemaldoa už
metų deda straipsnį apte lytų,
su Lon Chaney. P-nia Uršukaip drobieštei, tai, kaip iŠTėtAMDOg:
*ke, b-vėa “Drobes” dešini- skarą vakar p. NorkaHte, Preky. Hjnngoa narius ir jų šrimaa MiW Medžiunienč papasakojo
* *
—
>>
M.
*
šiaa atnašavo kun. N. Pakalnis.
tta metų darbuote?
muxn* apie brolio Stepono
bos departamento direktorius Prie aaiatoa buvo kun. I, Kelme
Lietuvai
nebūtų,
rrikaltegoa
jokai
kuHtm gyvenimo bmo‘ /Vakar ake. W “Drobė”
lis ir kum K. l^ulkmK Mišių tei
klos
Užsienio
paskolos
atiduotų
Steponas gimB per Mi
ŽveutŽ mvo dešimtiea metų gyvakė gražiai giedojo vargon. ehoritoo sukaktuves ir pirmosios sa- monopolių ar kitokioj formoj. * raa. Tai retai galima kur išgirst —
kalojų rudeni (gruodžio me
Vt krautųvis Kaune atidarymą.
O ytetų amerikiečių kapita taip gražiai girdant vyrų eborą,
nesį priw 42 metus) Gludo: Pa krautuvės pašventinimo, lam* Lietuvoje dar yra, ir dargi kurk raridėjo iš 17 amarrtų ir vL
nių 'kaime, Naujamiesčio
kW| atliko kun. V, MieleŠka, gra gražią. Jos visos gali duoti gra ri murikai. Po pamaldų, «uėj^ i
Apreiškimo par. salčje rūgėjo
parapijoj. Panevėžio gini- '4 d, tttrčjo savo susirinkimą Vai
žus (apie 40 asmenų) Kauno žaus pelno. Gera, kad ” Amerikie Milę, radome Maliu nuklotu# akaimzijoje išėjo penkias kla* kelio Jėzaus draugijos pirmas
faktinės visuomenės būrelis susi- čių biuras7* pradėjo šiuo reikalu rdate valgiais, kuriuo* pagamino
scs.^yčliaun dirbo prie advo skyrius. Buvo apgailestauta, kad
ffifto “Metropoly,” kur 4<Dra- planingą darbą.
vietos moterų sąjungos dafbtto*
jipevalifem.
kato Šiauliuose, mokčsi Šv. rkyriana pirminink? T. KJimianl *
tojoa. Skaniai pestetiprinę, bend.
Grįžtant prie “Drobės,” reikia
Waldorf Astorin naujas vieš- ATuo«m>G mokykloje ( f) ViL vis dar nepaaveiksta per aunkior *
*»r ji, Wga*m« bežnyčią, buvo nuimti paveikslai. i*" «>»•
"UMltoly. būth šiomis dienomis yra gavęs
įritįje ir Vaiguvoje. Maišto OperarįjQ«»
didHųjų Itetmriškų pramonės savo krautuvą Kaune, gali prisi
rtte karataa,” ap«j.-čdžiusi savo didžiausį tos rūšies pasauly kau
Apavaratyfa daugavarbiųklattDar
kiek
pasikaitiną
prieš
sau*
Intrigų reikšmė pąskatlno daugelį dėti prie pačw medžiagos kainų
“karališkais” drabr*pM
tų. BloČio 49 pM. ir 11 uolią, il laiku (1904 mJ) bčgo Į A* fcimų šelpimo Tcikalu, Vienai nelutę,
pypkes
parūkę
ir
tuoj
pra
$rae vaišėse pareikšti, aavb teP**" reguliavimo ir apsaugoti pirkė
gio 72 p; ir 2 colių, Svčr? pustre metikų per Angliję* kur turtingai moteriškei suteikta pa
kuriuo* sukelte Bos gražios jus nuo apsigavimų; pirkėjai ga dėjome seimą. VĮ S, pirm* -L
čio tono. Dirbtas Čekoslovakijoj. dirbo pas turtuolį* Buvo nu šalpom 10 dolerių.
įptrigoa yrikimv, ir linkėjimu* lės lengvai įsitikinti, kad medžte- Brundaa seimą atidarė su malda,
Padirbimui
10 mFii, laiko ir vykęs taipgi į Sibyrų* pas
Sušelpti pavargėlius ir našiai- *
far didesnio paeteekimo pačio* pa, kurią jie kai* kada perka «ki- linkėdamas seimui geros kloties.
jį audS 30 vyrų. Sako turis 12,- dėdę daktarų B* Mickevičių ėius, nutartą surengti dar vieną
■<
Vyčiai
juda.
uJlrobai” ir vteo krašto ^naodai. tur kaip anglišką, brangiai UŽ ją Kad V. Š. žengdama j naują de
000,000 mazgų Kauro pardavė
Išvažiavimu, kurs jau bua pasku
‘
Vokietaiti*, Kauno mieatb moka, yra na kas kita, kaip gra rimtmėtį nudirbtu daugiau nąu- Aių metų rugsėjo 3 d. Lietuvos
jai garantuoja, kad jis buš gerta (motinos brolį) IČny mieste, tinis šį sezoną.
Išvažiavimas
5*yčių
41-ma
Vytauto
kuopa
sa

dingų
darbų,
kaip
pačiai
sąjun

bttrmletrM, p. Dobkevičina, Pre- ži “Drobės” medžiaga.
Čomygovskavo gubernijoje. įvyks rugsėjo 20 d„ sekmadieni,
tol, kol tas namas stovės.
vo
kambariuose
turėjo
mėnesini
gai,
taip
ir
visuomenės
labui.
ToTo

Ifybo* lt Pramonė* Rūmų pirmiGera būtų, kad “Drobė” tokių liau eina pirm, rinkimas. Išren susiriųkimą', Susirinkimas buvo New Yorke mokinių registraci Manoma, kad mokčsi medi Forest parke No. 1;
kan. TumB»-Vai£ąwita«,
cinos.' Važinėdamas rytuo Viši užjausią našlaičius bei pa
>rik. Griganavičiua, $ Vosylius, krautuvių pristeigtų ir kituose kama p. A. Alekste pirm, ir p. X atidarytas pirm. Ą Z. Vismino; ja eina silpnai. Priežastis nežino
vargėlius kviečiami atrilankytf ir t
Bgelio fin.—ekon. įriaigų vedė- Lietuvos miestuose, o gal ir lietu Kudirka raštininku, Seimą Svei Kun. I. AMūnas Atkalbėjo mal- ma. Spėjama, kad liga “mfontile se buvo Kinijoje ir Afriko
kina kunigai: Kun. Amhotas, J. dą’ Protokolai buvo perskaityti paralfete” tam kenkia. Liga laimi je, Grįžo į Angliją. Ameri palaikyti žios ‘draugijos gražų
te kiti savo ntidHrdŽktee kal- vių kolonijose užsieny.”
darbą.
KompoudenU.
į pareiškė tą nenuduotą rimTaip įvertina “Drobę” Kelmelis, N. Pakalnis ir K. Pau- iŠ pereitų susirinkimų ir buvo išsiplatinusi tatp vaikų. Kiekvie koje atvyko 1907 m. pava
lionte. Viši kalbčtqjni V. Seimui priimti.
' .
pariįą, kurią mūsų tauta jaučia
ną dieną apoerga apie 70 vaikų ir sarį ir gyveno Brooklyne
Išduota raportai visų seimo ko apie 5—10 miršta. Šiemet viešų ir
M lietuviškai pramonės įstaigai sietuvoje. ^Trumpai norime reiškė gerų sėkmių ir džiaugėsi
vienus metus* Iš Anglijos
nuveikiate vargonininkų darbais, misijų, iŠ kur parihnlč, kad iš ;parapijų mokyklų atidarymas
Ir reikia pripažinti, kad šio* labrčžti i» b-ves istorijos A1915 m. atvyko pas seseris į
primindami pereitų metų Vytauto šeinio parengimu liks pelno, bot atidėtas iki rugsėjo 21 d.
gfmUą tO—19 <!. A Aprattklmo paravteteomenčs simpatijos “Drobė” merikoje.’ Sumanytojai buvo
Baltimorę, Md. UŽ 3 mėne pijo*
Didžiojo apvaikščiojimo iškilmes. galutinaa raportas liko neišduo
dMfttilfe tetarai.
^ritaraavo, geriau būtų paša- gerai rriums žinomi asrnieSveikino seimą ir V. K. organi tas, kadangi kitos apskrities New Yorko mieste valiuojamų sių nuvažiavęs į Angliją pa
Spallą StJ d. Aprrtttlmo par. mergai- .
Sakins, užsidirbo: “Drobei” risite nys: J. Garšvą A, Kairys,
zatoriai: J. Hodolis, J. Stepona kuopos nesugrąžino dar nei pini- .bošų vežikai reikalauja 6 dienų sidavė kariuomenėn ir tar fly mažojo choro koačertM.
ratteuojama ne tik dėl to, kad J, Šliakyą, A, Dičnionas, J, vičius, X. Štrumskte ir kiti. Kadarbo savaitėje, 8 vai. dienoje ir
gi;, nei bilietų.
navo aviacijoje,’ Vokiečiai
. tai p*čių lietuvių sukurta ir veteisių organizuotis į uniją.
blraterial, pramoniųdingi
vargon.
S.
protokolas
jau
Apie
patj
visuotiną
seimą
iždą
Žiugžda
ir
A.
Vėreckis,
Šie
dama įmonė, bet daugiausiai dėt
nušovė jo aeroplaną ir jam kai,PnrfMlomilal,
kurte skelbiasi "rterMniate,” tite
tilpo
spaudoje,
tai
čia
apie
seimo
ve
raportą
A.
J.
Mažeika.
RaporNew’ Yorko, North Beaeh, stovi peršovė abi koji, beto buvo ral verti skaitytojg atramos.
tą kad Ši įmonė savo gaminiais iŽsyk sudėjo po 2,500 dol.
Virt garrtnklt&i “Darbininke.”
nutarimus nutylėsiu Reikia pa- tė kuopa ypatingai buvo ragina
dar
1920
metais
(idėja
kilu

garsuste vokiečių acroplanas-lai- policijoje gesuotas. Užsibai
visuomenei patinka, kad“Drožymėt, kad kun. K. Paulionte vteą ma rengti parengimus centro
vas Do—X, Leidžiama žmones už
. Ha” gaminiai savo kvalitetu ir si i 1919 bl)« Vėliaus su
gus karui Amerikoj valdžia
laiką dalyvavo acįme ir juosi įdd- nauJai, padraąimui skolų.
mokėjus
1 dą|. pašįųrėri' Hmateių
1 iltėuingumu mūsų krašto publiką stambiu kapitalu prisidėjo:
inavori, o kartais ir savo patari
. Sportą*. '■
lankytoju smalsumas toks didis,
didis. jam ’davė vietą iždininko
lankytojų
1 tatenkina.
kun. S. P. Remeika, V. mais prisidėjo. Seimas visą laiką
V, Peckaitis pranešė apie 41-os kad aeroplane jau beveik nieko, prie aukso kasyklų (Colora- I Atitek* Visas *pa*ta Darinu
; Kai šiandien neaigšri gražtete Struogis, J. Šimaitis, Pr. ėjo gan sklandžiai ir gyvai,
kuopoo krepžiaavydžio komandos kas tik galima panešti, neljko. doj!). Vėliaus, stojo į mo*
tvirtai* “Drobės”
Šimaitis, Ik. Merkevičius, P, Seimui pasibaigus buvo su stovį, kur jis pažymėjo, kad yra Viską ima ir nešte atminčiai. Net kyklą San Franeisco, Gal. VtenlntBlĮ katalikų spaurtnvž
daugelio pirklių parduodair krautuvė apylinkėje
Stritnas, J. Žostautas, Jur- rengta pusiau privatiška vaka galima gauti vietą praktikuotm šaukštai pavogti. Amerikoniškai! Kalbėjo 15 kalbų* Holly
: iwua kaip angliškus, bet jau už
rienė, kurią pagamino vietinė mo
ParŠMOda SMldaki^BMi, ralan^u*,
(rtidteenę negu reikia kainą. Inu gis Garšva, Vaitekūnas, K torų sąjunga, kurios metu pasa pradinėse mokyklose, bot reikta
wobde gavo darbo prie ju<
SHoallfcitiii*, kiTilvi,
'tungtinių
A
itu
Valatybių
tikiu
gauti leidimai iš miesto.
•tevykte ir k. ūte galima gentį F
l:; Jtfane kad ir vakar susirinkimą Jankus, A. Kubilius ir ant kyta daug gražių, patriotiškų
džių
tik
1922
metais,
Seserei
vėtraus tariate Madingų Įmygą te
Jam buvę darinkta dar trys komisija (Farm Boąrd), matyda
“ŽŽetropoly” viauomente dalį; rasis DiČmonas. Jie visi ir kalbų.
gM*ą atvtenaą — ag Hetartekate
vaikinai ir trys merginos, kurie ma, kad jokiu būdu javų kainų rašė laiškus iš Cbicagos IšteMkte.
HekvknM beveik su pasididžte- šiandien priguli, išskyrus
Šeima parengimui daug prisi pasirūpino gauti leidimą ir steng- noąali palaikyti, atsiseko toliau (apie antras vedybas) ir iŠ
vhnu gyrėsi nešioju U “Drobės” A. Vereckį. Pirmiau šešių
dėjo vietos klebonas kun. J, Kel- sis sutvarkyti krėpsiasvydžio veikti. Gi valdžią jų nupirktus San Franciško. P-nia Mer •Yytemor. ipamtuvi priima **Dar- Į
audinių pasiūtus drabužius Ir esąs šėrininkų buvo sumanyta
grOdus siūlo ir vokiečiams ir ra džinniene negavusi laiškų blalnkar riMbtoras, pretnunaratM
melis ir darbštus varg. A. Stati* merginu ir vaikinu komandas.
labai patenkintaą,
Kaune įkurt i mažų manu žauskaą, o skaniai vaišino, kaip Bokso komisija iškėlė klausi soms. ir kitiems lengvomis išlygo nuo jo jau 5-6 metai ir ji [ te pardaočaataklnm wDsrMqlnto”
Į ntnaartm
^andien “Drobė” dėl didelės faktūros dirbtuvę. Tam tik jau minėjau, darbščios ąąjungie- mą, kad daug yra norinčių fcumš- mis^ Labai gaila, kad dabartine
nemano,
kad
jis
miręs.VAr
jritera ąstemlteMte, jtetrirteMKmte
jos medžiagų paklauso* dirba iš
valdžia, ižlridbri 500,000 dol, mį*
slui, delegavo p. A. Vereckį, tčs. Kaip teko girdėti, kad iš šio čiuotis* bet nėra pirštinių, o iš nimain
tiksint,
nesirūpina
sayo
Steponas
Eringis
yra
Lon
tisi* 24 vąl. (trirate darbininkų
vargonininkų seimo dalyviai par narių pirštinėms buvo surinkta
Vakarais dtitarMjt J.
pskiitorais), Išdirba įvairiausios kūgis keletu metų pradžioje sivežė geriausių įspūdžių. Kitais tik keli doleriai, ir. tokių, būdu šalies badaujančius bedarbiais. Ghaney? ji nežinantį; bet Aatradtente
Turnaartite. OI ketvlriadteoto te
'suorganizavo
ir
vedė.
Bend

rūšie* medžiagą. Jo* išdirbiniais
metais^V. S. seimas įvyks Brook kumttintekų nieko nenuveikta. Vietoj kitiems, sitttyti tuos grū turinti paveikslą su antra Mttagtetite vakarate—/. P. MoČteIte Štate paUarateiate vakarais ga
rėdosi taip, pat ir kariuomenė, rove gyvavo labai silpnai lyne, N. Y.
Čia kun. P.LekeŠius pranešė, dus, atiduoti savo šalies pavargt žmona. Paveiksle atrodo la lima atUktl Ir •’Real Katate” raiŠauliai, policija, geležinkeliečiai, prie sunkių tų laikų sąlygų.
linms.
bai panašus į ton Chaney. kalas bet DotarinhM lladjaiM.
Newarkiečiai gražiai pasirodė, kad jis užmokta* ui dvi portą
pašto tarnautojai.
Bet šėrininkama neieškant ypač tie, kurie prisidėjo prie šio pirštinių, lai tiktai kuopt'jas nu>
MmrtliHHterkad mlottate reiksDidžiojo New Yorko mieste, P-nia Makarauskienė Balti- Iate-j«aą teskte—
perka,
ir
priduoda
jam
bylą.
Ta
Savo klestėjimo “Drobė” ne pelno ir’ dar pridėjus kapi darbo, už ką jiems tenka didelė
“VYTAUTO” mvrrov*
kun. P. Lekriiaus aiika buvo vi vištų laikymas daržuose ar tvar- morėje netikinti, kad jos
greit pasiekė. Ji matė ir labai talo, b*ve išaugo į didelę garbė.
Kaimynas,
tuose bust draudžiamas. To reika brolis esąs Lon Chąney. Iš SU Graad m., >rpoklyn,M.X
sų
širdingai
priimta
plojimais
te
teffikių laikų, kuomet sunkios dirbtuvę, įsteigė provincijo
lauja Sveikatos skyrius.
Trtefaottokite: 8TAąr 3—HM
paduotų Žinių amerikonų
'dėkingumu.
* krritto sąlygos grasina sugniuse
krautuves
ir
dabar
atida

rarengwu.
žurnaluose,
Stepono
Eringio
vos susikūrusią įmonę. Tei
Keiv Yorko subankrutavusių
T
singai pšbrėžė kai kurie kalbėto rė vienų Kaune. Visi šėri\ Toliaus buvo iJkeltaa klauBigyvenimo bruožai nesutam
United
States Bankų deporitoriai
Tri.
N*wtwn 44S4 ■
jai, kad **Drobė” viena iš nedan- ninkai Brooklyne turi “Dro
mas
apie
mirengimą,
kokiame
pa
su
Lon
Chaney.
Stepono
Šeštadienį, rugsėjo 5 d., Jurgis
šj mėnesį gaus 30 nuoš. savo įdė
bės
”
išaustos
medžiagos
> gelte laimnigų lietuviškų įstaigų,
ir Marė DnguraiČiai savo namuo-’ nors garsiąiaą viešbutyje pusiau tų tame banke pinigų. Daugiau, Erįngio gyvenimas gana mianate sunkiate laikais susikūrusių drabužių ir kasmet gauna se (124 Union avo.į iškėlė savo formaliua tšcmidortnalį šokius,
abejotiną, kr begaus. ■
M. sterižkas* JĮ* vaidino juda
te išvengusių žlugimo.
dividentus už įdėtus savo dukteriai Zuzanai iškilmingą gi kur htitei iląarsintaN vyčių var
Uoluotu GrakoriM Ir
muose paveiksluose, ką jis
das ne tik lietuviškoje spaudoje,
“Drobę” sukūrė te dabar veda pinigus. Jų kapitalas neša mimo dienos, 19-kos matų sukak
—Kun. Dr. Padotekm viešėjo pats rašė seserims. Keista*
bet ir Amerikos- $a A B. Eimubūrelis amerikiečių lietuvių, dau* didesnį nuošimtį, negu neš tuvių, balių—vakarienę.
apylinkėje pas fain* J* Šeštoką.
Apėramte tiamt *»tawi
tis praneš?, kad jis. jau teiravęjo nerašymas seserims. Kei
gteuste brooklyniečių, kurie, at- tų įdėti bet kuriame banke, \ Kadangi Zuzana yra veikli Vy
—Kun. N. Pakalnis rūgs. 7 d.
WĮ”
sis Št Georjie’s viešbutyje apie
sta* ir gana neaiškus buvo
( gantai krašto nepriklausomybei
vyko
Bostonan
dalyvauti
Kat.
Amerikoje* Šerai yra parda tė, tai ir į jos puotą buvo bu- gavimą jų atątainės ir jis paiy(4U*Mte*AV<)
taipgi Lon CKaney gyveni- Š441—TtM
auštant, tėvynės meilės vedami
Federacijos Centro posėdy.
ArtiGrandtu
kviesta
daugumoje
vyčiai-čs,
ku

vinėjami ir Lietuvoj. “Dro
m?jo, kad tą* btltt; salima pad«j
jtervyko Lietuvon su nemažais
rie skaitlingai atsilankė. Svečių ryti, tik žinomą no tuojau, bot po
MABPItTH. L L K Y,
—Šioje savaitėje rekolekeijortsat mas. Ar 8t. Ėringi* ir Lon
bės*
1
Šėtai
netik
kad
nepuo
Mųftalate te čia sukūrė kraštui
buvo apie 40, kurių tarpe buvo ir Naujų Motų, ir kad visi kuopos išvažiavo knn. K Paulbnte ir kun* Chaney tas pats asmuo T La
reikalingą, naudingą įmonę. la, bet auga- Ji vienintelė kun. J, Alekslūnas su kun. P, Le*
•
bai abejojame.
K J.
nariai turitų pasidarbuoti, kad $. P* Remeika.PMšte buvo sunki te tik specte- bendrovė
amerikiečių su i kešiumi.
išpardavus
reikalingą
skaičių
bi

—
(telkimų
šclna
(kunigo
tė

“Drobės” bendrovės istorija tverta ir palaikomą kuri jų
Prieš vakarienę buvo lietuviški lietų. Vwicnw sutikus* buvo iš vai) išvyko į Maltiny, Pa. gyventi,
• gali smulkiau atpasakoti per ko
iteapvylL Skaičius šėrinin- ir amerikoniški Šokiai šokama ir rinkta komidja, kuri pasirftbins tdjd šiol gyveno Maspethe.
ktu* pavoju* “Drobė” perėjo.
kų yra nedideli^ bet jie dainos dainuojamos. Vakarienės gavimu vietos ir kitais reikalais. —Policijos radijai aųnad ko*
* Tik didelis vedėjų darbštumas,
Bt*MA**KA*
Iškelta klausimas apie ciąą ki pijuos lietuvių kmhanfetų kalba*
r- aamanurnaa te atsarguma* padėjoj' stambūs, įdėję tūkstančius laiku buvo daug kalbų ir juoki;,
f “Drobei” Mllktl gyvai ir sveikai, dolern;. Brooklyne dar gy o po vakarienės vėl visi, šoko ir tų kuopos parengimų, kur buvo per jų piknikus įForeSt Parke,
e#
<W
M»« JSraMHJB, W
W» v
•»
t He be to, kad “Drobė” turėjo vena šerini ūkai: J. Garšvą Žaidimus Žaidė iki Vėlos nakties. nutaria rengti kas mčnuo nors (tell netekti leklimų piknikaatl
po du paromdmų* kad tokiu bo- Geriems lietuviam^ bfttų ramiau.
te Mtamo* Iš rtatranės vteuome- knn. 8. D# Reimeika, A,
Muziką atstojo rtdio ir gramafttąetal pfaadtoaie, kad
du padidinti kuopos iždą. NustM
* ate te įstaigų.
•Rūgs. ■*• d. «iigr)šoi< Lietum TsMMMh yra jpltaat rinkti
Kairys, J, Žiugžda, V fonas. Prieš ir po vakarienei vte tyti parengimų tvarkai buvo pa
ponia Zujtenč. Piįądienų aro.
“DaibkbM” prtaiMHNrta* k
Įfondicn drabtečial gali būt Struogis, Dr, Šimaitis, Lt stalai Imto aptarnauti gėrimais likta tai pačiai komisijai,, Be to
Ir
vateiate.
čiaveri
su
p.
Mati^apyltakėje.
akriHmM.
1h
w
iaągelkri amtrikteššą pšvyadšiu Merkevičius, Kubilienė, K
kuopos buvo nutarta nupirkti
—
Ponas
Byra
Jk
t
rukus
duos
N»Ury
FnbUi
Ir
>•
tkte ftikte kartis su savu kapiJankus/ir L šliakVs. Jie nė Viri atsilankę prinešė daug vyto! Adelei Gabartaitel, kuri ap- koncertą Centralį Motei mušte
t Mala Listuraje. Heikalinga ttk,
gralių dovanų ir reiškė ilgiausių
nemano *avo hčhu parduoti metljį solenteantel Zutenai. Itei atveda ir vytri M* Ktagnlūnaltef, room, kur atsilaikys Ir svetim Kreipkitės pat:
z
r M “Grobte”, tetor** būtų gekuri dabar serga, po dovaną.
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Iri ttgopulterimHria Amerikos Ite.
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'rikiratydami viri svečiai reiškė Zu
Perstatyta naujas narys Kdvar taučiai kritikai, (fmtral Hotel už
eunini
tnvH tarpe, ftiaažten Ameriką Gal tmacka “Ryto” patim Sanai didžteurioa laimės.
tirštai tik Nribų 1H* B 01 24. 1***MIm Am iMMm ■ V
daa Valaitte ir tmla miririnkimaa laiko lietuvis Nm| Yorke, 14 gat

ntivtiiK proga.
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