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Gerb. Dvasįškių Stamtty I
Parai a “Darbininku

ENCKUKį«
YaKAttio, spalių 4 d.Popiežiui! Pins XI išleido
naujų enciklikų ekonominio
krizio klausimu. Svarbiau
sia tame rašte ; paliečiama
Valstybių ginklavimasis.
Enciklika padalinta i tris
dalis. Pirmoji liečia ekono
minį krizį, o kitose dviejose

t

SNANKETSOCABNEBA
SPALI012 D.

atakų” iporaHai ir materialiai, Tuoj raririnklma, priskaitazt ui
dAJimm radiją rlrauolik, Hmt«
ra krapu (1116.00) “jį
•L

jankius;
Popiežius kreipiasi įviąns vyskupus,* prašydamas
juos per pamokslus ir spau
žfoo panMu makritatakrinm raoiBrfntl kata MHt atabrado mutM flį
dų aiškinti ginklavimosi ža
ntf. ŽU pavoMta parodui, katy atrodę*miflw prieš 35v
mirtų
lingumų.
Jis drugiai pareiškia, kad
visų ekonominių suiruėių
didžiausia priežastimi yru
Aiųerikad
tautip ginklarimasis.
mėnesio
vidury
josvadovybe
Ypatingai Popiežius pa
Tin idjr’tiuiamė Teisme pra- savo planų,
reiškia savo gailesčio <lėl al
IFm Orange, N. J., spa
kanų vaikučių. Jis kviečia lių i — Garsiojo mokslinin sbr.io Lietuvos-Lenkijos su esamą ekcri
kunigus ir visuomenę dau ko išradėjo Thomas ĖLva sisiekimo byla. Leiikija* kal plano punk^
tina Lietuvą, kam neatida darbdavių j
giau rūpintis labdarybe.
Edison sveikata eina silp romas laisvas susisiekimas
konferencijų
nyn ir maža vilties Edisonui su Lenkija,
dienų darbo
bepasveikti.
Teismų sudaro keliolika
Popiežius Pius XI atsiun teisėjų. Teisėju iš Lietuvos pesnės valty
tė dvi telegramas Ėdison’o pusės yra banko valdytojas ii tautine ei
4.—*Palaiky
šeiniai, klausdamas apie advokatas Stašinskas.
Stašinskas.
gumų ir p«
WaMngton, spalių 4. — mokslininko sveikatų ir pa Lietuvos vyriausybės at tikrinti dw
Amerikos darbo federacijos reikšdamas linkėjimus.
stovu yra atstovas Vokietiprezidentas William Green
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EDISONO SVEIKATA HEMUS BTLA HJH60J KAIP N
MENKĖJA.
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proferoatus
algų mfkapojimus ir
Sidzikauskas įrprof. Mangriežtai pareiškia? kad da
delatein savo ilgoee gynimo
bartiniu laiku darbininkams
kalbose įrodinėjo Lietuvos
atlyginimas turėti! būti pa
teisingų elgesį. Lenkijos at
didintas, o ne sumažintas.
stovas savo kalboje mėgino
Tik toks kelias išves iš eko Maskva, spalių 4.— Sovie įrodyti, kad i Lietuva laužo
nominio krizio.
tų Rusijos vyriausybė, įver duotus. tąrptautiškus pasi
tindama amerikiečio inži- žadėjimus. jis.priminė Vol
MRi PBOK MADZmCKAS. nierio H. J. C. MacDonaU demarų kurs 1927 metų
Kaunas, rugsėjo 22 d. — darbus, išreiškė viešą padė gruodžio mėnesio 10 d. pasi
Si rytų pasimirė Vytauto kų ir įteikė jam į7,500 do rašė sutartį, kad tarp Lietu
vos ir Lenkijos karo storio
Didžiojo universiteto medi vanų.
MacDonald nebėra.
cinos skyriaus profesorius Inžinierius
Radziviėkas. Paliktuoju tes vadovauja Rusijos anglių Kaip • šių bylų išspręs
Tarptautinis Teismas, dar
tamentu, jis* paliko Univer- kasyklų darbams.
visai/neaišku.
sitetni 100,000 litu.

• t. _

Jark Sharkey besitrenįriibdamas susižeidė savo
Koty grib. dvasiškiu poritydijo daugiai rtyyų “D*rtdį
kad
jo turtai pagerinti.
kaires rankos pirštų, tų patį,
Rytų Bunigų VUnyHa Brovindja taip pat aavų 'sMkMBMI1
kurį laivo sužeidęs kumšty
nėse su Mickey Walker. Dėl Šiai kaJHjo apie katalildikM spaudos rdialus ir prityli Bę t
įtarijų:
tos priežasties buvo pavers?
“Rytų Kunigų Vtynybis provincija savo saririaHmo
tas prašyti leidimo N. Y.
ry,
O
, ršgaijo 29 A. 19H m. iMdanhiri tam. K.
Valstijos Atletinės Komisi hBfcookjl
kan. j. Vatatityii ir įritindama ‘‘Dartirinko” dovį
jos kumštynes atidėti, Ketu* da moralę ir materialę paramų tavo L. D. Z. kaoyoęę vakarity
ri komisijos gydytojai, ap Magimaty ^ri iš knopot iždo ptoigiia. Mm taipgi krttyhma
žiūrėję Sbarkio pirštų, rado N. AngHjrn Kaaigą VI
tinę Konūripk”
tybo fedetoci- Jį sutinusį ir pripažino rei
pešai paskelbė kalų kumštynes atidėti. Ko
Taigi garti. Dvariškių didelia rarirftptyimaa kataWRta tų
kip pašalinti misija savo susirinkime nu smtiprtati ir^pnpliati tarltų raati didMnodo pritarimo ir I
tarė leisti kumštynes nukel darbiavimo vityja muty yimuomtnijt. Ypač D, D. S. nartai taN
Įnnį ktizį*
adtan podiriteti tavo organimdjai ir jų ftaanririai parimti. 1
1.—Sušaukti ti iki spalių 12 d. Bet iš
Ž darbininkų abiejų kumštininki> ^reika
► 2.—įvesti 5 lavo po $5000 kaucijos, jog
baite ir tnim- minėtoj dienoj jie tikrai
“naBirnmnrn” ,
ks. %pfsteig* kumšeiuosis. Gamera savo
įminę tarybų. kaucijų tuoj už^istatė, o Šar
Eigųtvarkin- kio kaucijų' pasiuntė jo ad
jtymų. 5.—UŽ- vokatas Jai^k Convvay. Shari&kamA< kad key po kelių dienų poilsio
kmgvai trmiriio-

liškų planų industrijai pa- nių, Pompton Lakęs, N. J. Vanį Mhf trfltarhi Mimu
Bootift (Mfajįfe S
baigti treniruotis. Sbarkey
laikyti.
šė dvi japones mokytoja*. mas praėjusį šcštadidftC
nori būti geriausioj sveika
Apie tai tuojau buvo pra Imj 3 d., Fenvvay parke, J&j
KATAT.Trų KONORlBAk
toj savo‘kumštinėms su mil
neštas į Japoniją, iš kur pa stone, žaidė sil Dayton uty
BSX4KJ0JF.
žinu Carnera.
siųsta į Kinijos puse keturi
versiteto tymu,
Rugpiučio 29—30 dd. Bel
karo laivai-naikintojai.
pasibaigė 13:0 B. C. m
.
gijoje įvyko katalikų kong
Keliolika
dienų
atgal^B
J
resas, kuriame dalyvavo
ZMtGA rourcARI.
120,000 jaunų vyrų* Kong
spalių 5;—Bu žaidė su Katalikų iinįztti
reso metu buvo suorgani WasHington, spalių 5. —
vęs Prancūsijos; prėzidęiitas teto tymu ir laimėjo 20
zuota tarptautine katalikiš 1928 metais rinkimį kompa
ir ^inisteris ’ pirmininkas Pažymėtina, kad abmjĮįįįj
ko jaunimo paroda.
žaidimuose B. C, tyme
nijos prieš Alfred S. Smith’ Poincare sunkiai susirgo,
Kongrese dalyvavo įvairių
blausiai
pasižymėjo li«W|
vadas metodistų vyskupas p Tai jau kelintų kartų liga
valstybių katalikų jaunimo James Cannon Jr. traukia
sugriebia žilagalvį Prancū Česnulevičius., Žaidime I
atstovai^ Bažnyčios vadai.
mas teismo atsakomybėn dėl zijos vadą, bet jam pasisek Dayton University jis i*a
Belgijos vyriausybės atsto
neatsiskaitymo iš gautųjų davo pasveikti. Šį kartų liga re 7 taškus, todėl visai 4
vai. Lietuvos katalikišką,
pinigų. Spalių 8 d. jis turės esanti ypatingai pavojinga. singai Boston Evcning G
jaunimų --*AteititĮinkus ir
be, aprašydamas apieJU
stoti prieš Grand Jucy,
ambrikob LIKTUVIAMS
irau smutnm laivyno Pavasarininkus- atstovavo
mų, pirmame puslapijj
LTGIG8 mm.
Dr. Juozas Leimonas, Pa
džiulėmis raidėmis pi
INLAIDAM.
spalių
4.
—
vasarininkų _ Sąjungos pir
Klaipėda, rugsėjo 26 d. —^Boston College ir <>
neabejotinų Jįnių, kad
mininkas ir PranasDieliLairaščio “Lietuvos Kelei
vičius sumušė _
.
vio’* pranešimu, nuo šiolei Prezidentas Hoover yra pa tyashiHgtoH, spalių 3. — nmkaitis^ einąs aukštuosius
13:0.”
La Bau, Bolivija, spalių 4. Bostono policijos virši
visi Amerikos piliečiai lietu kvietęs Vokietijos ministerį Laivyno sekretorius Adams mokslus Paryžiuje,
pirmininkų Bniening atvyk gavo Prezidento Hoover lai
—1000 bedarbių darbininkų ninkas Mielinei H. Crpvlcy Tas pats B. E. Globoj
viai galės naudotis tokiomis
pat teisėmis, kaip ir Lietu ti į Washington*ų pasitarti škų laivyno išlaidų reikalu. Santiago, Cliile, spalių 4*. išėjo į gatves ir puolė plėsti išvyko Į Paryžių* dalyvauti Žyniij, kad Boston (Mm
svarbiais klausimais. Bruen- Laivyno išlaidoms kasmet —Cliilės prezidento rinki krautuves. Bet policijai pa tarptautinėje policijos kon vieton pasitraukusių tyj
vos piliečiai.
t
ing’as atvaŽiuosiįs tuojau, skiriama 401 milijonas dole mų metu kilo įvairių susirė sisekė visus pasikėsinimus ferencijoje, kur jį išrinko žvaigždės Jono Dixon*-il
kaip tik Prancūzijos prem rių, bet Prezidentas prašo mimą, kuriuose užmušta 10 atremti.
Ht VU u UŽKURTU.
pirmininku. Šiuo įvykiu la sos susilaukė vėl gero
jeras Lavai apsilankys A- 1933 metams skirti tik 340 Žmonių ir daugybė suleistu, Vyriausybes 1 laikraščiai bai patenkinti Bostono po* ko Česnulevičiaus asmsBji
Pereitų savaitę Massamilijonų dolerių.
Manoma, kad esamais pre praneša, kad darbininkai licininkai, kuriems didelis
ohusetts valstijoje automobi męrikoje.
zidentas rinkinius pralaimė sukėlė riaušes, komunistų Į džiaugsmas, kad jų viršinin
lių nelaimėse užmušta 14
KV;
agentų sukurstyti
ų
* Į kas taip gražiai pagerbtas.
jo.
žmonių. Vieną savaitę prieš
tai buvo iižinušta irgi toks
pat skwiti?t‘—14 žmonių.
Rugsėjo 29 d.t po pietų,]
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NETMNSTy VYSKUPAS
TUOKIAMAS TEISMAN

IR BMIENIttG ATVAŽIUOS

BOLIVIJOJ KELIAMOS POLICIJOS VIUININKAS
PASIŽYMĖJO PABYžNE
RIAUŠES.

ŽEMIAI V
PASUTML

NUSINIKJOIJO DU VAIKAI JAPONAI BCMBABŪUOJA
KINKIUS.
Bostone, mirtinai nusinuo

JJO

dijo Walter Wardinski, 2
KAROINOUS PRAŠO
metų amžiaus, ir jo sesuo
spalių 3.—JaKOMONmy. Arlenn, 5 metų, sttvnlgydami ponų karo orlaiviai paleido
SAI

.

užnuodytus ^gumulėliųii, ku apie 00 bombų į kiniečių gy
spalių 4 d, — riuoa nelainurigi vaikai rado venamas vietas į šiaurę nuo
Anglijos Katalikų Bažny- gatvėje ir palaikė saldai- Mukdeno miesto, kur gyve
Čios galva kardinolas Bour- Minis.
na apie 6,000 kiniečių Ap
ne savo kallmje kvietė Ang
skaičiuojama apie 200 atikų
lijos dariuninkus griežtai ir daugiau, bet juos pavyko Japonų pranešimu, japo
kovoti prieš komunistus ir išgelbėti.
,
nų karo orlaiviai apšaudė
Sovietų Rusija, kuri dnl>a> Afirtųdųjų vaikų tėvai gy banditus, kiniečiai praneša,
yra didžimisis pavojus vi- vena Middle att„ Ro. Boeto- kad apšaudyti Kinijos ka
snm pasauliui.
ne*
reiviai,

' .JI
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Jarovtfiattf R]
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Brockton’o
futbolo tyma* kitėjo
mų su Huntington tyd
tymu; žaidimo reaųlril
19A

Bmekton*o tyme
lietuviai: Milkus, M
Statys, Monkevičius, J
zaa, Grigas, Vhame MM
ypatingai patytymtyoj
Tai yra
Mitam*, a

R

AM

tatai

įpitetUt akte. <Sa įmote
JiduriŠltų vakar*; migliną
'■ —
’
:
įvertina ir vinte gausiai
. J,
,
palaiko.
Atsilanko
jauninto
** .
' į "
’T?
M
. MATOMI >ATALXMM . bus periate apie lietuvių iš visų apylinkės kaimų.
IVAUIOl KMY<te * < ; 1UM, JUnHMlh, belui. 1
lt aptek teto Ti vtoo į tyli Vytauto Didžiojo Giihim- ' inteligenfljoa lįprus su ruAakM* Otamba Kinorija •* vtelirii~^to<“
nt* ginmawjo« I-ųjg berniu rija persikėlė į p. K. Stačio j Fsai% te tarptt bttto skaityti?
(Graikų Mytkriogiloe Žite >.
'lUid, Rinkta*
iMilai sn iHuaStabJi, ■>' Mito •■
ĮiŠ
Wikų
krite
Mverrta
imsku
ir
mergaičių
kl.
Mtro
pri

'
Kaltinėnų
virldhl*
—4—į
: ‘įtakų opalritito, tellų
namuį Uambraurido gaivi
vta kalboaMguki*
imta
85
mok.
Tada
Br,
mivaWiUs yru neturihigiaU“ nes
wtafiuj, BuMonių kaime
r 5 Nr. Per visų vasarų buvo kaito, tiri °po ttnte
' t '• Pr. fbeg hitoi
sias
visoj
Bvenčionii;
ajsikrifcija
ncraMč
t*rtnvtoi
H
M
Ki
tTf. Va«ke«IW» Jcmm, 4V
^OHurrti vf
litirijo* apysaka. Du tomai, $1.(XI
tyje.
iinotiės
gyveim
labai
to
progmmoa
dalis
buvo
tik
metų amžiaus vyraa, su mvu
jas pstalpM jsemmiiitk Pa
ritariCvarit OU—L-<0t. ; KrtiryiH Ir Arimyna, Vir
•Oini donų 21 metų ir Motie priimti didžiumoj mie«telė- ruošta gimnarijai patalpa iŠ Ix*nkijoa gyvenimo. Žo skurdžiri, B< t vaHhns po
ti
teita rnrižteotata —
jų 15 metų sumušė to pat nų Vailuii. Dar nemažai liko atrodo labai gražiai, didelės džiu, įririairi lirttirių kallm nai čia verčiasi vh dar savo
ate «ta»ris!3- Itait
D*. A.
—6oi,
tiekai
Kitur
įlaromos
re
kdtiiecto
vaitok
kurie
tes
nauji
tekilki
puavalandžtoi
faritUo gyventoj* ^aukitetof
'amM X ter/Ata ^lw-.^,4*&
IviSsos taasėa, platūs kori
dapUAtatoa
tifta
it
kaip
dnkcijiri, mažinanmn valdi
Andrių 20 metų amžiaus, ^Hknfi tada, jei ttį m-j$ doriai ir viena gražiausių naujai agitorijaU
uuo y$ itatetamt Panlv
ninku skaičiui o Kaltinėnų Mrilymri. farte
pridarydami jam keliais lėto atidaryti dar vienų pa Vilniuje saliib kiiri dabar,
nef/ioji iitata: tatai, viavalsčiuj vmtebčr 7ponai,
duo,ora8,L’iraM J, BsronMi-MM
L jmftgiaU sunkius kūno aaža- ralelę kl. Kaimiečiai labai atnaujinns, atrodo tiesiog ttiKNtJLMtt*
nef>atėrtkinti
tuoj
“
Girdi
kurių visti darbų galėtų pa HfiM. V*ttt Kira. P, u
[ lš$muA Sumuštasis padėta*
ė*. Pataite Lrižkai. — įsirita
impomiojaučiai,
:
fietiiakamiy vl< dirbti <lvie?«‘, Kariu žmonit- *' Tabilri* JhiKiii «-*- rikyKum JL Miliukai ............ . . tfOi,
mWe
inteligentų
ir
iaip
p Štamo m. ligoninėn.
Taip pat persikėle j nau
lt*
kdlM*ą
MM
Wk
■
—
Kaip
vim
apylftik?/
taip
tel* (Potwa). Parai* M.
dattg,
o
tų,
httrto
tmttfaa
eina gamtų, kad vaisėte
f
Muštynės įvyko dėl ioe
jus namus buvęs Aušros
CteaitiiĮ
................
te
fcf*.
priežasties, kad buvusiame miestą, vaikai turi likti tam ■Vartų mergaičių teidrabu- įir šissfKlžim jatt ingudejęs. turi KkOOOriatų skolm^ Visa
Ifaaja
lUtritert
iWgito
Bet tėvai ir daugumas jau tai turės fikininkni mttnėkė*
lt. HDMlbžiL Su imvrikslakZ^tta.__
' tų pat dienų Bučionių kai- suoliais.”
įfiik To bendrabučio mokinės
ILi W jaunimo šokių vakartį^
■ daMO|8F^idht6s-Lietn’
Vteaolia* Lpoma. Virti
muarai *- fAtnwAi<
nėra mirtoj?*. Tėvai (Inta
Kun.
f*. SiuruMitii __te
'i ahitiaštaai* Paulauskas be—
60«.
j v ių Labdarybės Draugijos
pastangas, kad šiais mokslo
Vate ‘Knyifri* - au paĮ
vkur
Lietuvoje,
yP*^
W
-v,
IšČjife šokti kaHte*į
vlitate
stebukltogiM? prie pflt Neries kranto. Ale metais jų vaikai hilti; moko
1 mojo dukterima Elenai ir didžiuosius
’
Maa® ,rttyriwai Didžioj*]
r
KtfrčM
—
Atome
mieste
mi lietuviškai, l’uo tiksli! jie
teKlM* ta
m. Para
I Vartaikai Vaškevičiūtėms =
xttx
mmAi taip pamatiniai atrelyįe prie koplyčios švento
’l* Kim. J. E. Jonaitia (K*jau
-praneš?
mokyklų
m.Kalvarijų,
Grusdžmt
ir
Irt.
f
x
ttaMf Koefttei.
Parai*
/ IM to Vaškeviatita ritriga^
montodti/
*
riuje lenkai stato paminklą. kuri. Pft Bučyt, M. I. C._1.50 priionaa) __ . „ ...Jfc
spektoratui
ir
vietos
valdišsuplaukia
bet
eik
iŠ
visų
Lierašte ir parijusios tmmo
tete VidoTllii, Stacijta
totoi kampelių elgetos. Kad VILMIAU* KAIMO ftOTIg katu mokytojui, kad jiesaw Bet kaip visur, taip ir čia tefldri ttlriwX jtaitailtet» Vtrteai. Sudari ir
Jrigetoš telkaliftgi pašalpa* į vii WtoA ”LttWfiiKui” taikus Šiais mokslo metais komitetui pritrūko pinigip fli aprrilytaM kėllondi į Pa
illeido Kum J. Koneerilhm._10<.
Dabar sumanyta pinigų pa ryžių ir ta fai MlkalojauM ir
l
mokinsiu
namie.
MotiryitiiMtattartamyb*. X
lauakas buvo užpultas gatvė
Rųgpiučio 30d. Btrielčitj rinkti iš lietuvių darbinin Gllpiroa Ivanovų,., IMguld*
tetakb: Št. Kai. D-joa Irir
ri,
artimo
meili
reikalinga,
je išėjus iš vakarėlio, buviF
Magnus Parvalkiitii-_— J*01 dte Xtet'.... . ........ ....
te
kų,
kurių
čia
apie
150
žnio\
Hug^iUČio
31
fl.
Vilniaus
susiprato jaunimas surengė
*to* Vaškevičiaus Karolio bet kad yra tokių elgetij, kttKrite* Aplbk n«taU pir
tetetatatatei. Parai*
todlb stotis vėl pradėjo “Ito lietuviškų vakarą. Vaidino piti dirba prie gelžkelio. Iš eo ditttų—Apk rita* deryBu
riė
Įgftattdoja
žmonių
geru

A. BuėevHitu -.....,-------------- te
buto. Kaltinamieji VriHtevfc
faviškai” kalbėti; Tačiau tragedijų
Cecilija. Nors mokėdami už darbų pinigus, įs grio jdonte uiMiikįri k*,
fvtaUr Gabrielium Iklėido
ihiif VaŽkeriČftttė* suimti. mų, veidinaimų, ir vedančių
teta įxį bririu* krtftum
tiesiog papiktinantį gyvenu jatt pirmas pusvalandis tu vakaras buto surengtas sku net. nesiklausdami palieka MM<ata Vernt. Vlribnta, tirta Alfote Mtah C. P^dte
.
Brtlljta IffOkyrita *tao&
rejovisai net* programę, botai, tačiau suvaidinta gra paminklo statymui tiek,
teka. Šutais* K. X Skruodya—50m
kiek jie nori. Bet paskutinį
Atoi šįmet per šv* Roko kuri buvo anksčiau paskelb žiai.
Lriridt* MaŽuriami Atėitt
kaitimai jau mjTvifc
kartų daugumas darbiniuJhta Mate Bute KuPrata,
Pav.,
buvo
skelbta,
kad
atlaidus
Gruzdžiuose
buvo
(tagrita
M*
bw
a
<
1M,
K
.
*
KYTAK
,, - ■ '
\ .. ' Noei^ Lydos apskr. -r-Čia tol pasipriešino ir nesutiko, MrikiA Kritai ^■....■.,-.....^*(M.
visi elgetos patikrinti ir ra L
Mfitų Dtet Parai* Ka* Kovai su gaisrajs refetensta net žulikų elgetų. Ypač MUDUitu* BVZBAftlAMS, nesenai atvyko vikaras, ku kad kokioms nors tikslam* Aittatatiktt UM*vfrytM~d®e.■ zy* Puida
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POETO SAVO TĖVYNEI
PASVEIKINIMAS
Nėra Tėvyne, nėra dienos,
Kada Tavęs nematau!
Nėra valandėlės.^ o, nei vienos!
Kai Tavęs nesvarstau!

Užmiršti, Tėvyne, kada—
Tuokart nenorėčiau pažint aš tavos
Nei tad * nei kada!
Nes verta esi tą minčių visą
Gražiausią, kasdieninių,
Ir nežiūrint, kur ar kaip aš ir tu,
Tau pinsiu vis dainas!
Kad paveldėtumei nuo manęs
’ Nors dalelę, ką aŠ nuo Tavęs...
It būki- smagi, Tėvyne! Ilsėkis gražiait
Bučiuoju Tau skruostus dažnai!
Plyt(litis.

.

ta, nes tai gali būti Lietuvą)
priešii leidžiamas g&ndril
idant pažemini* ar diricMfi
tuoti Lietuvą, Bet, dčj!»,*^U
<ar ir Šiandien gausingoji
žinios apie šį netikėtą į
visoj užsipiltą spmidof*pt
tvirtino Šią pnsilMuWin
(savo pasėkom) žinią, kva*
ifikuojant. kaipo
mont grave.O
” (Priedo iš
pa Nr. 3().
Nežinau, ar įsivaizcįuį
Tamsta visą reikmę ir jąn
smę Šio įvykio, kaip į jį Žif
ri civilizuotas pasaulis; t
1.—Negirdėtas riviliząo^M
tautą istorijoj aUifikim®C
kml diplomai an, turintis am
mens ir namo nelicčiąm^M
garantuotą jam tarptautini®
įsttymą, būtą olijektą Jum
kies mrs policines prievar*!
tos.

Užsienio valstybėse gjTe- to, kas įvyko <anrvoje gegunąs senas Lietuvos veikėjas, Į fe 22 d. Iki žfol Tamata ne
covotojas dėl Lietuvos 1H** atstatė! iš einamą pareigą
priklausomybes, p. L Gab nusikaltusių valdininkų, m
rys kasmet iš Genevoa para laužiusią 5® iri Ū2 str. vei
šo po kelis laiškus-Lietuvos kiančios Kon*titwijoa ir neprezidentui p. A. Smetonai patraukei jy rimkūmybėn
primindamas įvairias klai einant 53 ir dljrtn veikiau
das ir prašydamas jas ati įčim Kmirtiturijo®.
Iki šiol Tamsta, kaipo vvtaisyti.
riausis
Lietuvos miverenybfr
Čia dedame p. Gabrio iš
imtinio laiško nuorašą, tikė ir neprikkns&mybčs saugo
damiesi suteiksią skaityto tojus, neatituM ir neatšau
jams Žinią apie opius Lietu kei Z^uiniauB duotą Tautą
Sąjungai jMMŽŽadčjtmą, ne
vos vaistyto klausimus.
Žinomą, atsakomybę už teisėtą, pririinjpi . veikiam
laiške paliestu faktą tikru čiai Konstitįhrijai («tr. 1).
mą paliekame pačiam laiško Kodėl?
Ar dėlto, kad šaunius
autorini.
(i pasiteisino,”
iŠsimelavo,
o*»l'x’zlftwn»a Ir fili r»u
jau?* netiksliai .mišviečiau,
L M. Ą. SMETONAI,
kaip man praneštais Lietu*
Einančiam Respublikos
vos. jo išdavikiškus darbus
Prezidento pareigas. Genevoj (kitaip ją kvalifi
kuoti nebegalimo, aš apsi
Pone Prezidente,
imu tai įrodyti Lietuvos tei
Iki šiol Tamsta dar nepa sme, kai jisai bus patrauk Kifit. RmdHtai IhmkauriaMfc ImriVio klebonui L. D. S. Litera*
darei prideramą išvadą iš tas atsakomybėn už nusikal
tmės Komisijoj narys, kurio VrardJnių4)icnojo parapijiečiai surengė

<

3.—Kauno visa vvrinusy*
be. ir Tmiista, p. Prozįdįnį
to, atak<»mingas prieš tafl
tą nž VISUS wriausvb«
darbus... užgaudamas
riju, kaipo ūvcnfo Tėvo
siuntinį Lietuvai, sunktai
pagorbtuvią vakarienę.
įžeidei patį šventąjį Tė
tavimi, jeigu nebūtumei pa- kilias iškilmingumo. Rodos,
kaipo Galva yisos Kataliku
klausęs sąžines balso.”
kad tūkstančiai veideliu, ap
davas: I) nubausti, kaltinin Bažnyčios ir Kristaus viatfe
timgs,
padarytus
prieš
Tau-]<
Kiaurai sugraudinta Sta siaustą spindulių vainikais,
kus iiž tautos suverenybės nipką ant žemes
'
nislovas dėkojo Viešpačiui žiūri į mane liūdnai. Ašaros tą ir valstybę)
sužalojimą
ir už nesąžiningą damas Kristaus vietini
Idant
įsitikintum
Tamsta,
Už jautrią sąžines balsą, ii' puola iš ją mėlyną akyčią ir
POETO PRANAŠAVIMAI.
už suteiktą malonę, kuri jį girdisi maldaujantieji Mige kad meluoja ir apgaudinėja pareigu ėjimą einant įlietu- įžeidei patį žmonijos ’
vos įstatymais, 2) kuogrei- nytoją Kristą.
♦
saugojo nuo nuodėmės.
liai, “Atnešk mum džiaugs Tamstą Zaunius, prašau pa
siskaityti, ką rašo apie jo el čiausiai atitaisyti padarytą Ar supranti kokią
Vertė Kazys Adna. mo; mes taip jo norim!”
Visuomet vaizduojąs man mintys*
sias Genevoj klaidas, at Tamsta užtraukei ant
Paskiij matau kitus vei- gimąsi svetimtaūčią spauda
Koks pragarsėjęs bus lietuvis!
(iškarpos priede Nr. 1, 2), Šaukdamas Zauniau's duotus mūsą tautos, viso kataliku
AR GIRDUAI, KADA NORS
Nesuprantu dar aš. kuriuo būdu jis
dus, suvytusta, nudėvėtus
kur
piktinamasi skandališku T. Sąjungai pasižadėjimus; pasaulio (350 milijomjS į
ŽODŽIUS:
ir ją liūdnos išvaizdos aiš
Pasieks tos garbės, bet mano Širdis,
skaudžiai žalojančius Lietu visos ėivilizuotbs žmonijoj
Gurbas
basket,
kiai man sako: “Nekalbėk —išdavikišku, nesupranta
Lyg pirštu man rodo, jog jis ateity
mu
Zauniaus
elgesiu
Gene

vos
suvermiybę ir priešingus akvąe.ir Dievo akivaizdoje 1
kedenti—to pull hvirl,
mums apie džiaugsmą — jis
Labai pragarsėjęs bus pasauly!
voj, kur jisai “tylėdamas Lietuvos veik. Konstitucijai
•Teisu Tamsta uŽmi
užmušti—to kili, put away yra tiktai iliuzija!**
...O, duok, Dieve mano, jog tie sapnai visi
(str^
L),
kuria
einant
auvįi
netik
leido
vokiečiams
suža

elementarius fįkatali
.
skobnis - table,
Dildytąs gražūs, saldūs many!..,
Bet Šalia šią veidą, yra ir
loti
tautos
KUvcTenybę,*bet
ię
renine
valstybės
valdžiu
pti*.
fąrjdantinvs
tdjses
ir
židinys*—beerth, tokią, kuria įHfa laimingu*
Gal&^au tuomet numirti ramiai,
menturio
maniagumn
<Uįiį
pate
ją
sužalojo
siūlydamas
klauso
Tautui.
rude, disrespec* mn
įžūlūs
mu ir meile, kreipdamiesi į
Prisisapnavęs besipildančius sapnus asai!
♦Teigu-gi
Tamsta
pridera

-uždėti
svetimą
kontrolę
ant
nius. tai Tamstai pride
:tįve,"
mane ir suteikdami man vil
Plytailis.
mos
išvados
nepadarytum:
Lietuvos
finansą
ir
pririšu
atsiminti,
kad mūsų ti
kyšis — bribe,
ties sako, “Taip, kalbeli
damas
Lietuvą
prie
Prūsą
kaltininką
nepatrauktum
ąL
vra užsitmukusi prieš
nevidonas—evil-doer, mis- mum apie'džiaugsmą, Pasa
sakomybėn
“
ir
ją
sunkią
bato,
”
tąjį Kosta nepaprasta,
creant,
kyk nittm, ką daryt, kada
SIDABRINIS LAIKRODIS
klaidą,
padarytą
Genevoj.
Aš
kreipiuosi
į
Tamstą
tingą dekiiigmno skola'u
šliure—sflipper, moeassin, tnes esame nuliūdę, kad ga
neatitaisytum,
tai
tuomet
trečiu
syk,
nurodydamas
la

ta morale ir matėriaię pa
tarkuoti—to grate, grind. lėtume išgelbėti džiaiigsmą
tautai
atsieis
.padarytisavo
Neturtingas
moksleivis!,apgaubė tamsūs pilni debe
imi
sunkią
žaizdą,
kuria
ta

ma. kuria do ftvoąterh
nuo simaįkiąįmo ir kaip mes
Stanislovas gavo leidimą isėliai. Stanislovas, neatsar JŲ VARTOJIMAS SAKINYJE. galėtume gauti daugiau po sužalotas mūs tautos bei išvadas einant 1 str. veik Benediktas XV suteikė
nuo vieno malūnininko, nak giai eidamas įklimpo į balą. Perskaitęs laišką^ aš jį džiauesmo saviem ir ki* valstybės kūnas ir kreipiu Konstitucijos apie VISOS su tautai karo motąlST?
tį su juo pranakvoti. Miega Iš,tos į kitą. Daug vargęs įmečiau į gurbą. >
tiem.”
,
..•’***' dėmesį Tamstos, kaipo atsa- vyriausybės elgesį remiantis eogUŽes metu nuskribdama
moje vietoje jis Tado kietą rado mažą kalnuką. Pavar ’ Vėjas kedeno jo plaukus.
T kokią iš šią tri jų rūšįą komingo prieš tautą asmens, 44 ir 60 str. veik. KonsĮitu- visam kataliką nnwudl
suolą. Apie vidurnaktį kaž gęs, išalkęs ir troškulio Medžiotojas užmušė teter
TAeliiviti Jffcną, isnkvijąąą
tu pats statai save?' Bet kad jeigu kuogteičiaųsiai ir ęqos.
koks* bildesys jį prikėlė. kankinamas jis užmigo. Ir viną, zuikį ir stirną.
.
kostropiausiai
nebus
gydo*
visiems vyskupams ir kuni*
džiaugsmo nėra gyvenimo.—
Tuojau jis Žiūrėjo į grindis, jį išbudino keli nežmoniški
ma Zauniaus ir jo bendra* Dar vieną sunki žaizda. tranis laik’vti pamaldas, vi
Tarnaitė skobnį longia.
Tad priklausyki trečiai rū
bet nieko nesimatė. Tada riksmai, kurie prikėlė jį iŠ Aš židinyje ugnelę sūkušiai ir gvvenk Dievo meilėje. darbią padaryta mūsą tau* .padaryta lįfisą Tautos, bei Rjem katalikams mri$tU‘j
jis pakėlė akis aukštyn ir saldaus, gardaus miego; jis riau.
J SakaUlis. " tai bei valstybei žaizda, tai vaistytos gitfbei.jieu}ŽRydytalTJietin,„ ir duoti pinittf
nustebo. Sienoje, mėnulio atvėrė akių vokus..? širdis Įžūlūs vaikinas niekur ne
Lietuva netrukus nustos ne ir neatitaisytn, kai štai jai allisas TJetnvos vm^noltij
ruožtais nudabintas, kabojo lyg sustojo plakus.
tik Klaipėdos, bet praras daroma nauja dar sunkesnė' karo auką ašaroms našliu
randa pasisekimo.
nepaprasto grožio sidabrinis Jis buvo paūksnyje. O Po sunkaus, darbo, kieksavo suverenybę ii* nepri dar skaudesnė.
tyti. Atsimeni Tamsta,
laikrodis.
klausomybę,
sunkiai visos Užvakar telegrafas pa* mūsą organizacijom ^vricibt
dar baisiau, jis žiūrėjo sta- vienas užsimauna šliures Tas. kąria niekados nera
skelbė pasauliui, kbd Kauno rijoj paruošus ta* iriprS
Laikrodį pamatęs, jis tuč eini į žmogaus lavoną, ky (ant koją).
gavo kankinimo,arba skaus tautos aukomis iškovotą.
tuojau* norėjo pasisavinti bantį ant vieno stiprio ąžuo- Nevidonas ėjo pas teisėją. mo, yra tiktai pabaigęs pusę Tad dar sykį prašau pa policija apsupo Nuncijaus diena.
Lietuvos var
tą blizgantį daiktą. Gilus Jo šakos. Tai sugautas vagis, Anele, ar moki tarkuoti savo gyvenimo. Tasai, kuris traukti atsakomybėn Zaunią Bnrtoloni namą in.. ir poli skambėjo visame neseniv t
sąžinės balsas sakė: “Negali kuria vogdamas kitą žmogų bulve??
laimėjo lengvai, yra tas. ku einant 53- ir 64 str. veik. cijos -lydima išgabeno už Chimiose. .Tanonijoj. IMU
imti svetimo daikto, nes pa nugalabino. Aplink nevido Turtuolis davė valdinin ris nesistengia ir netrokšta. Konstitucijoš, o jo bendra Lietuvos ribą, kaipo <li- joj Pietą ir šiaur. Amcr
pildysi nuodėmę.” Bet toks no galvą sukinėjosi varnai kui nemažą kyšį.
Tas, kuris niekados nebuvo darbius Petrą Klimą ir Pet- džiausį piktadarj. Klausiant knj, Afrikoj, Aust'
noras jį aplankė, kad, rodos, bei vanagai.
Kazys Ądna. nuliūdęs, jam yra nežino kevičią, juriskonsultą (?), manęs 'T. & Sekretoriate, nebekalbant jau apie
jis šolį prie to laikrodžio ir Matydamas baisą reginį,
mas džiaugsmas, ir tas, ku einant normom, numatytom kur ši žinia Mikele neapsa*; na, ir nuli jonai sm»UhW
DŽIAUGSMAS.
pasisavins. O dar daugiau, jis išgirdo balsą, iš vidauslis niekados neturėjo abejo Baudžiamajam Statute. Aš komą nušistebejimą ir pasi musu varguolių ašaromStm*
kas valandėlę žiūrėdamas į sukuždėjusį. “Matai, Stanis Džiaugsmas! Dar žodis nės, niekados niekuo nesirū tikiuosi, kad Tamsta fmgat piktinimą, ar tai tiesa, aš šhmstvti. ’
*
tą blizgantį daiktą, jis liko lovai, kas būtą atsitikę su neparašytas — o jau aš esu pino.
* Bile-Kas. linu padarysi prideramas iš* pareiškiau, kad nereiktą jai
(Fabaigji
«wm.y
visai nesuvaldomas. Vikriai
By OtlMcity
atsįkėĮL Vienu šuoliu ra
Bogu* Royalty Pr*dicw Ite Part
dosi prie atidaryto lango.
ZAMD *0)1**. A/^AcaUMD.HY
i
MM «M»
«* *
Iššokomor wi Bono
’ atr all huooumd
MTW *> MWK H
z.sdck om
Po ilgo vaikštinėjimo, jis
CMMT AU STGUT
atsirado gana toli nuo pa
<A UTTLI MOUg-v
K 4M4<i aiMKAMU!
gundos Vietos. Visgi, jis gai
lėjosi, kodėl nepasisavino to
sidabrinio laikrodžio. Toks
gražus, blizgantis! Ot, kad
W3
sugrįžus ir paėmus tą “takSHądi’* daiktą !
Iš jo širdies gelmės vėl
pasigirdo sąžinės balsas*, kąrio jis paklausė ir nuėjo
v .n
sau ramiai.
L
Mėnulis, išnyko. Dangą
—

-

--J.

'

.

«į*W*****

Atatato flhdk t L ittl
DARBlplMAS

KAtP SU
VII
NH1M?
o v#
v M-/Iv A v 11.

Jtnitoj gymu»?hi kaimyiMi
,
misisiekiimę prakybos ir ki*
____ _ ..
Į tokie tatykial ližinegati*
■IINMT.
t_______________________________________ >
Įjelgit Vilnius kliudytų taiHpidlę 9 dieną jau lygiai kai ItoUta grąžinti Mmtlikuj gyventi, tai Vilnimis pu
? OMttMtHrtuntūūūurAttoMOM• MMft
^Žadama niekUi heliai
H Indų sueis, kaip lenkę’k* b toHtalaftllytL
jsišndama
mfeti.
am
tauriai'
musę
tatai
pfe
tiėtota
VaiTaip
dataisu
•vtor
Mralą Mv
Taip dalMl* Mi Unklja
Lenkija k
k
Irartiimr .ra tara •$ rara: mt« r/ąrarai Mta taJ> taura irti
ŠiHį Vilnių drasko* IŠpW jtas tautirilitam taj Irti tyvmma* Kuto stoviu tarp
wt <M^er B. W. ata!Mr«RWRK tai
lenkai muto Vilnių, kaip kai pata^ Wnvw
ftouvm to Lenkijos nėra.
’ snR#cniFTTox JUTBS:
rt
Žinom,
Žiauriai,
Šventvagi^
nię
politikos
rilptoną.
t>
i’imaikinus kanV>Ml tilo
taratie rawir
......«wj» rarata
. kai* 1920 m, liepos 7 d. Su* tinira įi!|ąn|mra Imvn dtT pačiu sutintam ir su Hm
E rato.........Miora atarai
ę MMV pw w«ra y«my..|w rtta t ...... ...
......
” —
1
valkuose Lenkijos Vyriau* to, kad nuo tautininkų vai-J valkę
sttatiiv
suhužymU.
«WM; p«r w«ra y*irly, * t
ViM* 1 tataraM* MMB. *taH
sylt? Tautę Hąjtmgos atsto džius, tuo pačiu ir nuo Lie Su Lenkija dar kol kas nčię
DARBINiREAi
vų akyvaizdoje iškilmingai tuvos, pradėjo visMvttlriy*- daug kaimyniškų santykių i
M W»rr BROADWAY
MKtit RMtOR) ĖMĖ
pasirašė sutarti, kuria Len bfi nMgifžtL Kp metus itžjueg^tiį dvi H kad ‘Pantų
ntl.Kl'HOKB BOVTtl »wHl» N*
kija Vilniaus išsižadėjo ant tautininkams ne|xivaldžiusr Sąjungos 4 Susisiekimo ir
ita
visados. Tačiau jau tračią Lietuva Tautę ^jungoj jau Transito Komisija dar nėra
dieną po Suvaikę sutarties ne vieno draugo neturėjo. išdirbusi taisyklių, pagal
jmsirašyino lenkai pasiunčia Lykija tik ir laukt*. Vii kurias Lenkija Lietuvos su
{žiaurųjį Želigovskį, kuto
n.***?, uiaus iintirųę žiauriu per- sisiekimo priemonėmis galerįsceniravęš sukilimą, Vilnię’^atiojum* T ietimi jau buvo tų naudotis. (I apie Vilnių
kotam*tarai ta
Kauno ‘♦Bytns,” rašyda
užgrobia. ‘Kiek včliait
vėliau LeftLen- išprovokuota, ir turėjo Liv- Lietuva Tautę Sąjungoj ne
*
mas apie santykius tarp vb tiek. Jife rattm t
kijoe Vyriausylie *tinaįŠtL|fuva pašaukti Lenkiją į gali nčtžoclžio .tarti, nes Vii~ Bažnyčios ir valstybės, tuiįr
lunko”“ Želigovskio Žygį f
pins pasižadėta neliesti*
išsireiškė: ^Kadangi žino*
Wnię ir Vilniaus užgrobi lenkams stoti i Tautę Są Taip ir nėra gaTimylies Vil
gana sielos giluma priklaiiso
mą legalizavo.
jungų, kada Lietuvos val niaus bylos/Tautų Sąjungoj
pratauja hfe rallg ta
į Mtoyčiai, o jo paviršius
Lenkai
užgrobi*
Vilnių,
džiom uŽsioniaL pradeda ne iškelti.
;
jį*
fet mk ta,
valstybių, tad bažnyčia L
sulaužę
Suvaikę
sutartį.
kęsti!
f
Taigi Lenkai dabar Vil
tadybe visada susiduria: i»ta H tota turi imti,
Lietupos VyriąlisyliC*, puti 1.927 m. Tautę Sąjungos niuj šeimininkauja, kaip jie
kdd
tetos
bfehią
j3tttiraktę.|
tra dvi galios negali nei išremdama Suvaikę mltartimi, gruodžio mėn, sesijoj jau fi nori. Be to, Lenkija per
1 riskirti nei visai susilieti.” Kori suderinti nesuderina
prašė
Ambasadorių Konfe gūruoja Lietuvos-Lenkijos Tautų Sąjungos susisiekimų
r Ir vėl: ^Valstybe atremtai mus dalykus, kad aut to Kwk Pnactikai Wma««idf, l.H S. DymIo* V*4m, spalių 4 <1 rencijos paveikti į Lenkijon
ginčas, tuo pačiu ir Vilniaus ir Trausitė Komisiją pilta
[ Ivęriras, teisėtumo ir teisiu- smėlių pamato galėtų steigti minėję# savo Globčj-o Dieni.
Vyriausybę,
kad
ji
atitaisy

byla, Lietuvos katalikai ir tinklą ant visos Lietuvos, ir
t gurno principus, o tiems komunizmo burbulą. Užtai
tų
sulaužytąjį
Suvaikę
ak

net
valstiečiai liaudininkai tat tinklas bus Lenkijai bal
principams realizuoti meile viską daro užsimerkę. Pa
tą.
Bet
ne
Ambasadorių
aiškiai tada pramatė, kad kiai tiesti tiltui “od morsa
netinka, nes reikia dažnai stebėta, kad yra’ trys
Konferencija
paveikė
Leiv
byla bus pralošta. Todėl ka do mm” štai prie ko tau
merkčlių tilŠys: gaidys,
kulia prievartos.”
ki
ją
pildyt
pasirašytas
tarp

talikiškos partijos ir vals tininkai prives Lietuvą.
Šliupas ir komtmistai. ttaiį
Loginga iš tų žodžiu išva*
tautinės Suvalkirįutartira, o tiečiailiaudininkai dčjo vi Kad Klaipėdos kraštas
dys
gfe&b
Šliupas
rako
pra*
dk labai aiški. Bažnyčia rftLenkija paveikė į Ambasa sas pastangas laikyti Volde Lankams netektą, vokiečiai
ateto* Žmonių siela, valsty- kalbas ir komunistai bamba
dorius. Tada Vilniaus byla marą nuo važiavimo į Žene jį skuba sau pasiimti. Ir vo
bl*—kūnu. Valstybe prižiūri savo poterius — risi iiM*
buvo perkelta į Tautę Są vą. Bet nei Voldemaras, nei kiečiai Klaipėdą sau grobia
* Storinę tvarką ir jai palai- merkę^ nes žino viską iŠ at Anglijos laivyne neperse Anglijos laivyne maištų jungą.
kiti tautiriinkę vadai apie per vokietiuinią, su kuo tau
Į kyli dažnai imasi prievar minties. Publika gi iŠ nuo niai buvo kilęs maištas. Bu
Atsidūrus
Vilniaus
bylai
nevažiavimą į Ženevą vilteli tininkai kovoti yra visiškai
yra buvę, bet taip retai, kad
ta. Meiles ji čia neparodo. bodumo Žiovauja*
Tautų
Sąjungoj,
,
lenkams
vo
besirengiama
prie
rude

klausyti nenorėjo. Voldema bejėgiai*
Bažnyčia gi, iš kitos puses, Ir taip jie užsimerkę, kad ninių manevrų, kaip štai dabartinis jūreivių pasi pasidarė Urūkštu,” juk Len
ras nuvažiavo į Ženevą. Teii
Šiemet spalių 9 d. minint
rūpindamasi žmonių sielos nė nepastebi, kiek jitoku Atlantiko laivynas, stovįs priešinimą* sukėlė daug sen kijai, kaip Tautę Sąjungos
nuvažiavo tada ir Pilsuds
pridirba.
Štai
vienas
komu

sacijos
ir
nervingo
susirūpi

Vilniaus pagrobimą tauti
prove, savo veikimą pare
Invefgordone, Škotijoj, atsinariui, stoti į Tautę Sąjun kis. Ir, Pilsudskiui reika
ninkai uerigailes gerklių
mia meile, kurioj valstybe nistų pateiškinias: ’^Tik rakė dalyvauti. Karininkai nimo. Tolimesnė maišto eiga gos tcioftą Ali taiphutinės
laujant, 1927 m. gruodžio 10
šoferių sąjungoj darbininkai
: fkvv programoje neturi Ta*
buvo tvarkoj, bet eiliniai įft- nežinoma. Tur būt jis iraip sutarties sulaužymą buvo la dieną vilai vatfare buvo su garsiai šaukti, ‘*Bi pasauli,
Jta išvada virai aiški ir ir valstiečiai turi politinę iv
mee be Vilniaus nenurim
reiviai atstatė eit savo pa nors užgnmužtas, nuslopin bai nemalonu* dalykas. Vi šaukta* ekstrą Tautę Sąjun
sim...” Bet tą užkamanda? ktekvienain sveikam žmogui ekohotninę laisve.” tai tiir
reigas dėl algų nukapojimo, tas. Bet vyriausybe pamate, siems buvo aišku, kad Len gos posėdis, kuriame Volde
būt
čia
kalbama
apie
komi

► radime siūlosi. Bet komu*
kad kapoti algas, to lai vyne kija Suvaikę akto sulaužy maras be jokio priešinimosi votę gerklių Šaukimą Žvar
l tatai visai ką kitą iš tę Žo sarų laisvę žudyti ir Šaudyti, beprieita prie ginkluotų ir kariuomenėj, yra pavojin
bas rudens vejas greit iš
mą negalrs nieku pateisinti. pasirašė rezoliuciją, kuria
džių priskaldė. Jie užsimer- kas jiems patinka. Bei toji susirėmimų) bet Jūreiviai ga, ypač kuomet tos kapoji
sklaido. Ir pasaulis to šauki
Tat geriausias Lenkijai ke* einant panaikinta su Lenki' kę užgiedojo savo giesmele: ląisVė prieinama tik vienam parode griežto nusistatymo mas nelygus: karininkai,
mo nei mažiausio aidelio ne*
lias—eiti priė fo, kad pati ja karo stovis ir pasižadėta
ir
prasižengė
prieš
drausmę
įmošimčntį
Rusijos
gyvento

tad bažnyčia išvien su vals
kurie ir taip daug daugiau Lietuva savo laisva yąlia rti Lenkija užmegsti norma- išgirsta. Juoba, kaip tuo tar*
tybe mulkina darbininkus ir jų ir jai įsigyti reikia labai Yra būvą prakalbę, mitingti, gauna, yra glostomi, o visa nuo Sutnlkij ratkHįes atsi
pu darbai^ kaip karo stovio
lišktts tatykiiis, neliččiaht
griežtų
rezoliucijų.
Karinin

daug
pašportii.
ir
}>aliudybendromis pajėgomis kerpa
su Lenkija panaikinimas
sunkenybe krinta ant juodę sakytų?
Vilniaus. Vadinas, iš touti*
jiems kailį. Keikia ištiesę mę, apie, ką patys komunis kai neišdrįso panaudoti pa darbininkui—jdreitię.
gartiaUsiai
tiram pasauliui
»Tie Kol Lietuvos Vyriattsyb^s ninku valdžios Pilsudskis
prastų
drausmės
priemonių,
tai
savo
organe
prakaituo

būti užsimerkusiamj kad togaudavo tik $1.00 į dieną, ir priešaky stovėjo katalikai, be jokią kompensantų, visai takia, kaip Lietuva lepina
tik pranęšė vyriausybei. Ma
į kias nesąmones kalbėti ir ge dami garsina.
tos nukirsta iki 75e. Neste tol lenkai versti Lietuvą at už dyką, išgavo tei, kd jie si savo sostinę Vilnių atsi
nevrai
buvo
atšaukti.
Su
Komisarams
sovietuose
rokai kvailam, kad manyti,
kovoti.
X A
bėtina, kad ir užgiaidinti
. ... ................
jog Žmones tam įtikės. Juk gerai, bet eilinis komunistas maištininkais griežtai neįto- drausmėje. .Anglijos jūrei sižadėti Suvalkų Sutarties labiausia troško. NUol927
metę gruodžio 10 d. Vilo va
didele didžiuma valstybių jaučiasi lygiai taip kaiphielgta, bet prižadėta pdda- viai nebeiškentė ir užprotes nedrįso. Lietuvos valdžiai
perėjas
į
Socialistų
rankas,
karo skaitoma, kad tarp rijo •BŪfai idttlą, H tikrųjų atra
dabęr griežtai nesutinka su prie caro. Biunbėk komimis-j tyti tatdyęms. Vyriausybė tavo.
Lenkai tuoj pasiūlo Lietu Lietuvos it Lriikijos karo tantpi jitmM.—Pr©f. St Žalta**
taŽnyČia, kurios teises jos tinius poterius kasdien, bet| susiprato, kad, snlygbius su
vai
Vilniaus ir Seinų lietę* stovio* nė ta. jei karo stovio ta
C paneigto- Ypatingai dabar kai nori įeiti į rojų, tai rei-l karininkais, eiliniai jurai* Tas turėtų btiti pamoka ir
V •■• •
tiniu laiku Lietuvoj nei katauja pašporto. Vadinasi,! viai ištiesę buvo niiskriatls- Amerikos kapitalistams. Ka viškąsįas sritis, jei tik Lie tarp tų valstybių’ nėra, tai
tttbhį katatafc pairigoi
Valstybė, nei bažnyčia toli* visai kapitalistiškai: daugėti, nes Jiems nukapota algos poti darbininkams algas yra tuva pripažins SĮttVidkęąn- tuo pačiu taikos stovis yra.
kaipir
malto, yra rafcgfjfnto
liet iki 25 nuošimčių, kori* pavojinga priemone nedar tarties sulaužtmo rtatiis Jei taikos stovis, tai reika
gražu vjęna kitai neina tal-jĮpašauktij, maža išrinktų;
K. quo. Bet pačio Vilniaus len- lingą pAipftŽii irvisi tarp
t
i
k. ninkams gi tik iki 10 ntioš. bui sumažinti.
Imti*
'-'TkTiii
. i i ■>■., i

u m n

į KOMUNISTU POTERIAI

ANGLIJOS LAIVYNO
“MAIŠTAS“

jjfctejįa

kad dalykai gerai stovi, nes dargi senis yra pa —ir sii didžiausiu paslaptihįUmn pasakys jam į Toiumi Chlggins, iškalbingas jaunuolis (turbūt
tenkintas.
. ,t
„
“ ausį:— Tik pamanyk: penkios senkundės aukš Pokko įtaka) grįžęs į Australiją štai ką pasakojat
—Mums iškarto laimi patiko toks populiariškuTuo laiku senis^okkas pnrodč-gražius tevo čiau už patalinį rdfordą. taikau už juo...
Inas.
Žtoiaiitiai dieną ir naktį šturmuodaw mtoį
auksinius dantis ir pasakė štai ką: —sTegut, džep- Ir anksčiau, negu senjoras atsimins, kur jis ga
ielmeęai, aš tapsiu dvčseliena, kaip keptas kala lėjo matyti Šį vaikfeą, tas jau toli ir visiems slap viešbutį, keltis l*okkas dargi bijodavo, kad neiš*
j
'Patins tašo pHtyjęs, protingas treteris, netgi kutas, jeigu mes nepriversime paprakaituoti ta pasakoja apie pasiektus multatus.
laužtą kain nors iš mtlaę Soiikaulię ar ko kito, bei
! įtastts irklavimo t-empijouai skaitytlavosi šit jo “Leandro” (tvirčiausias anglę irkliavimo klu Gandai skleidžiasi Australijoje pamažu, bet ne* paskui mes prie-tu pripratome.
sulaikomai. JUrininkM nepaprastai getai aWwm čia paprastai Tnmmi imganim atsiminimai ir,
b nurodymais.
.
bas) ir ainerikiceiuš.
ar khtmo kas, ar ne, jis būtinai papasakos apie
' Tik pradegantieji sporttonai tiesiog *iš prato Paskiau dar sti pasitenkinimu parižitoijo į se visokius niekus.
‘
i etato nuo Pokko pamokę (nuit ant tiek senis juos kundometrą, bet... bet laiko nepasakč, nes jau nuo Jeigu tik Melbuige ant Jarra-Jarra pralaimės lordą šunybes ir Pokko gudrumą.
—Trys tiititos prieš pradžią inuiiaufinalų, mes
į užgauliodavo), liet prityrę syortsmeiiai ant jo ne- senę laikę įvesta, kad pasiekti rezultatai laikomi koka nors čempijonas afrbfc koks nors jurinihkę
k įtaigaudavo ir savo mokytojo išmintingumų stoty- paslaptyje, hri taip imtum toię laikij yra įveliu klubas gaus naują partiją *vinki,Hdp dtim abu M Pilat (PiUas tai mūsų pirmus numeris) išdeyv aukščiau UŽ
iii Britanijos enciklopediją.
If devt)
kdd mokiniai išsiunčia krantu vieną džentelmeną trims savaitėms priėjus, kar hora ^šlaite koki VdžiaVoihe į Marinu. Iki to patim Marloii dargi
; Pokkas, kaip ir senovės filosofai, niekuomet ne- sU nekimdomehu rankM* ir tilo apgauna
pačios ‘Mskir pasakoja šaltakraujai anglą autobusai vi^a mažiau kaip va*
ęx>- i‘Utopk»tis prisigeri**
apie įvykto Australijoje rato draugui. It bftna landą ir senis mm leido pasistoti kndtielo rungf girdavo savo mokinių*. —? Kapt juos girti, — ųaky- kytojiis.
’
‘ .)
t tavo ji^—kuomet jie ir taip gertu Žino, ką apie
Žinonuų vhi-mano. kad pasiekti rezultatai jra taip, kad, jei naujiem libti svarbi,: tai ji perlekia fynili tik počinč iš mūs garbčs lodp kad lalžybę
R save mano.
žiiiomi tik pačios komnndoa Žmonlma, bet aišku, visą Indijos Okeaną ir per Suceo kanalą patenka nteū netaikysime ir apskritai mwini‘rvuorime. LiraF ... Ir reikia pasakyti teisybę, kad Pokko iškalbto- kad jauni spotiKmemi turi draugę, kurie graičtyu į Kuropą ir nž kokio nors mfe>emo> Wr nora akt tfamtami mes palikome savo draugus linksmus ir
I ^Utnos laimi veikdavo į jo blokinius ir todM Aurt- numirs, negu isripiepč^ it pagaliau per dvi-ttia Teniso* krantų klubuose (jei dalykas liečia irk* ramius, o grį*e radome mis aidinčius su pakaE jmlfjos sportsmenai buvo kttkltts.
dienas virau miratas Žino apie pratridm rraęmL Įtarimą) prasideda karšti įtinta ar ttitaga gau bbitmti ntomfc.
L
Ir štai atsitiko taip, kad senis Pokkas pagyre tint, šio gandai nors iMslnptingni, bąt nepapraJl^ ta naujiena, ar ne.
Pirmučbmsla įto Įmnmtlmc Pokko kamlmtyje .
graitni
tijigtą*.
>
.
J
mdsę
Ifpdiotinį (kipkipsį. Jis sMčjo ant čemoda
r savo vyresniąją aštuoniukę, Šis nepaprastas atoi^uon^t Mdburgo klubo aštuoniukė pribuvo į
' •
•“ ?*
Cfienkję
(llefoli
Tzmdonh)
kad
dalyvauti
pasauliS tikimas įvyko prie się aplinkybių* Itklininkas
no Ir WkF lordus kaip įmanydamas, u senis l\ikBftna taip, knd koks nova nelaimhigns
, ■ --Chiggins
paakinu
pasakojo,
kad
uitom
kapitono
(jatmiaiuiias
moklnya)
suduos
per
petį
pritytti^nft*
rugt\
’
nOe
>
tai
kiekvienaa
toę
valytojas
Anjt*
kas to įmtolynaVo iš pykčio. Kiti visi draugai ird
veidas pasidaręs švIpmk kaip nuvalyta atbūti- šiam irklininkui ir suriks r
\
llijnje Žinojo, kad aehi* Bokkaayrn jmaiekrapa- iti Čia buvo, bet ję išraisda buvo tokia* tarytam
nlnkas. Ir jis, Temini Cbiggins, tuojau suprato, —Alio, Tommi! Kaip dalykai f Blogi rraultatai 11 raulinio grritutno.
kaa jhm ritą ratai!? davl gerti ūksimą. *
F
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Aušros Vartų šventyklą, ii*
kaltų aukų kapos—virt tAą*
tiečiai į darbą!
;
Legiono StMiįf

Artinanti® spalių 9 dlenM#
Lietuvių ISegiomm, lietuvių racijos Centras ir šią mrtt'
karių ir jūreivių organim- <JnHL Kongrma nutari vį-.
cicja, kviečia visų vmiome-1sus IMcracijoa Rkj’tiua par
lię viųoae lietuvių kolonijose vadinti Vilniaus Vaduoti
sukrmdi ir organizuoti pro sekcijomis Federacijoje. Fe
Lietuvių Daile® įr Meno testo mitingus ir sudaryti deracija kasmet minėjo wpų»
Ratelio suHirinkime rugsėjo Vilniui Vaduoti Sąjungos Jių 9 dieną ir toliau minėt,įr
MĮįi. jMrapij™ 29 &, 8 vai. vakaiv, 335 W. Skyrių, kurie veiks iki tek užlaikys Vadavino idėją to*
įvykfr jMrii® Šventos 71-st' Ht, NeW Torice, dmL kol Vilniaus — Gardino - - talikiškosc* draugijose, Ji
Ona® Khdbkr
Į balių J. P. HalmUagekmi praneš? Suvalkų kraštai bus atva pirmutinė centralmč organi
ntrthnkė skaMtaga* bftrrlis nariam®, kad reiks grįžti duoti. tte nuolatines organi zacija tokį žingsnį padariu
hafvmariečfą tirmd' pilna® prie Hotel Victoria T*th zacijos, kuri rūpintųsi išim si. , Dauginti draugijų rttaiIš jaunystės dienų jis jau
bmm svečių
H*'
VOMimr Avė. ir W. 51-rt Bt, New tinai Vilniaus bylos eiga, čių nepadės Vilniaus
U tmfteide, Tark, dėl dailės jrtrodos, mūsų sporadiškos pustam virnui. Kame nėra Fedora*
tė turįs gabumu dailėje,
vų mirti km
ypač ’išiUožinėjime bei, iš*
inlnkčs la nes kitur nebuvo giilimn gos neteiks reikiamų rezul rijos skyrių, jiatariina tver
N. J/ Klubo
plaustymc įvairių daiktų iŠ
Imi samanio* *lr vaišingos. gauti vietų, o mūs dailės pa tatų. fteikalingii nuolatine ti sekcijas po Federacijos
gerinu- rodą ga^rtanti prasidėti neatiaidi akcija. Jei kolone Vadovybe. ,
Tat vakaro®
medžio.
ą
Sįmlių
lū
dieną.
L
~
irioje
įmote
jose negalima sudaryti visų
Vėlinu jam pavyko gauti Knh. Fraa^ilaw Jimii, U\rwiKė
IT1>.
viai
moka
malonu,
k
draugijų
w ryšio komiteto, KiniMKMS
Tad,
gerbiamoji
visuome

ry»
f
hĮkdią
4
tl
minėjęs
mvo
Vaidta®,
•':■■■
darini Alpine typografijos
virt
rtudrinkf
Aroiigiškai
te
ne,
Hotel
Victoria
dabar
jau
kaip
kad
ukrainiečiai turi,
studijoje, kur jis pasižymė*
nšuM.
finansiniai atsitaisė ir visai tai organizuokite visai imugražiai laiką į
jo savo sugebėjimu bei sąžinėra
pavojaus jlime laikyti ją Vilniui* Vaduoti Sąjungą
Tų
patį
lą
jaunimas
ninguimu Studijos savinin
Vyfiai mieste ĮMHvčių rolė jairodų, hkH pranešamo, iš pavienių narių. Kiek va
kas jam pagelliejo tęsti mok
'
je surengė atAihu mvo ba kad mūs rateli® gahltiM liau įvairūs* skyriai sudarys Šhioml prandiaiha, ktd
.
1—.
*
* r
slą, kurį įmigęs jis atidarė
td
ŠptuMavfcje
galfats
iętnH
.W»
liui Veiklūs Vyčiai prisi aimriuko šią rietą įminiti siĮjungą. ‘
savo studiją prie Riverside HVDUEnJOJ
tart!*# reikftbhgi) knygelių, 1b
kvietė labai daug jaunimo iš snvo parodai, kuri, kaip Mūsų* ginklo draugams. kietų vfookieity
Brive, Chicagoje, Ten jis
UnMiLCK.
kaimynihftj kolonijų.; Tat Įnkačiau minėta, prasidės Amerikos, Armijos te Lai UžduMnią kortriią:’ An<liikB >a
buvo ir mokytoju.
WW11 WWwl <wawWwWl :
Rugsėjo 30 d. 330. vaĮ balnis ir gi buvo labai pa spalių 15 dienų. Prašome vi vyno ir Lietuvos Nepriklau* InpeliaiH 1000-13.50, 1000
2 metai atgal jis sugrįžo į Berlįfiias, spalių 1 —ATO-l rytų partmite Edvrard W. sekmingas it smagus.
*'*•
sų garimai atsilankyti Į šią somybes karų dalyviams, vižkų—44.50.
Boston’ą ir atidarė savo stu
KreipkUlS
ftihė,
*
Quiim,
54
metų
amžiaus,
biiValio Pafęmnieciai, kad parodą. Būsite pilnai paten okupuotų kraštų atvadavi
diją BoyWon Str., kur tu kietijos Prezidentas Hin- vęs Cambridge’iaus nmyor’kinti, paįūatę mftmi tmriii mas labiausiai rupi, ir, var
▼TTABTO
iH’snaudžiate.
rėjo gerą imsisekimą. Ka denburg pasirašė taupumo as. Paskutinį patamavjmų
dailės darbus. * Įranga btts dan nekalto kraujo tų karti
dangi turėjo daug užsaky įstatymą, kuriuo leidžiama pagal katalikų tikybos apei
aukų, Legionas kviečia visą
veltui.
Pavapijos balius.
mų, tai jis pasikvietė sau į nukapot Rulir’o krašto ang gas suteikė kun. John F
Ratelis susilaukė dar vie visuomenę talkon organi
talką kitą dailininką^ Art- liakasiams procentus dabar Bullivah,
Spalio
tnM
10
į
vakare
ną
narę,» panelę M. K/ali- zuoti Legiono i?ostu8 ir V. StaUBMOt ot The OmAib
UbuiagrauMBk Otartkairo,
hur Griffin.
. gaunamo atlyginimo. šis Įstatymas pradės veik Velionis J Cambridge’iaus parapijos salėja įvyksta di kiutę iŠ 647 Kast T*tb St, V. S. Skyrius. Eks-kariai
fcaąrtrtd byTta Art ąf
Dailininko Jono Kata- ti Lapkrivio-November 30 d. miestą valdė 12 metų, būda delis Siame; rudeny pirmas Brooklyii, N/Y. Ji yra čia* ir ekš-jūreiviai, įrodė savo
dnintM & 14.
rausko darbai, įvaiiūs pa i ir palies 170,000 dąrbmin- mas jo mayor’u iki 1929 parapijos balius. Baliaus gimus ir baigtis Irartmts(pareigų supratimų didžiojo
!
1«A
;
gaspądotiai K. Sprainaitis Hali aukštesnių mokyklą, krizio mehi, teparodo savo «C ParbinlnkM publUbed faaMndią
veikslai, išpiaūstyti iš me .kų. Bet, kadangi angliaka metų.
Mt SoMftm, Mūto Oct.
Stato-<
ir St. Jackevičius dirba išsi uito kurios ji gavo vieniems tautiškų pairigij. supratiiną llK, CSmrtjr ©f Saffolk.
džio, yra žinomi daugely A- siai bus atleisti nuo mokes
wonmi
jue, * Motery I’nblfc briTO
juosę. Žada padaryti nepa- inetafiis stipendijų dėl atrt Vilniaus byloje pasiimdami forBefore
merikos vietų. Jų galima įlį čių bedarbių apdraucUi, tai
tee State usd ctmnh-y ataTOĮ.
prartai įdoriių balių. “Pa- žymėjimo^moksle. Ji taipgi iniciatyvos Vilniaus Vadavi
sti muziejuose, mayor*ų, algos bus nukapotos tik 3
matyrfte, tart tekio kalima Ne* York Brirnol of Fjw mo akcijoje, Kova dųfrgalį ||»
gubernatorių knnib(iriiio«e. proeentaU^ — *
awiw)r«UMti**W»
>'
akMmm Msimiim* •C tht DnriMtaMi
dar
nebtrvo
įkinko
gAspadoArt
Affhed
Art®
ir'Art
būti
ilga
ir
reikalaus
visų
SM thtt tfcė fWa»winr K to U* UnS
Pernai, kai buvo minimos
MTOATO UODIMO.
of
byhI beito!. * to®b
tiai.
Ir
tikrai:
visi
BetriViai
Studentą
Lcague
—
abi
mo

Washin^tOH,
spalių
—
paj^
energijos
įtempimo,
Bostono miesto 300 metų
AtatcMtoau ef Uto bvnertoU^
etc., of thc afnreMUd pttbUatSUį
sukaktuvės, jis kartu su sa ItittišČ. — Nesenai įvyku Senatorius Hale iš Maine* baliumi labai uŽinteresuoti kyklos yra Ne* Yorkė. Ji tvirtu nervij ir pasišventi m*mt
fbr tito dnto idioim in tbe abov*
*
sių
Žolinės
atlaidų
pinga
vimo.
Bet
Vilnius
ir
kiti
Lie

ir
tikietų
pardavinėjimas
ei

dirbo,
kaipo
iliustruoto^
laivyno reikalų komiteto
thMi. rtąciml by tbe Act of AuctoOM
vo bendradarbiu Griffin pa
W2, embmltod in toctfcm 44®, PmHk
gamino paveikslą, kuriamo, sos Rimšės parapijos jatini- pirmininkas, kreipėsi į Pre na labai sparčiai. Gražu ir prie laikraščio “Women’s tuvos krikštai bus atvaduoti! lAim nftd BeculatiOM. lįftUitod M flto
I mas buvo sumanęs ties An- zidentą Itoover, patardamas kilnii savo parapijai pri- Wear Apl>arel,” o dabar Mūsų darbas nebus baigtas rmnie ot tbto fonu, to wiU
**
atvaizdavo 300 metų svar1. Th®L the name# an<l aOttoMNMg
jausti.
Geriausio®
kloties!
darbuojasi savistoviai, at iki mes galėsime savo ginklo the rotoibbeto, edftor, awl tototoMi
besniubsiius įvykius ii’ tą pa talges sodžiumi prie ežero rūpintis statyti dauginu ka
h)anjųjer» »re: Ihibtbber St. Jo*. moL
,
surengti
didelę
pramogą
su
likdama įvairiems asmenims draugų kapus aplankyti lai- Jt.
ro
laivų.
Senatonus
remiasi
C. Aw’n ef Ubor. 908 BrnaMą
veikslų įteikė mayor’ui Ja
Fo. Btotonį Mato.} KUItor A. F.
vaidinimais,
dainomis
ir
žai

ir
kompanijoms
dailės
dar

įsvam
Vilniuje.
Amerikos
su
kitomis
valsty

mes M. Ctirley, kurs paveik
15% 291 I’tMtiMmt Su Canton. Ma»«4 ,
Laidotuves,
bus- kaip tai
“Fsshionl Visus Lietuvos kariuomeManaffer, Mnry F. Dnatjr?**
slų iškabino savo darbo smais. Bet negavęs vaidini bėmis sutartimi, kuri leidžia
FcraOth* Uit, Itotdlivtol*. Mbm.
,
mui
storastijos
leidimo,
pa

Rugsėjo 30 d. liko palai ilustati(»i,s advertisemeht|ftės 1918—192O mehj vetėra- 2. VmI tht ovnera arė: SahU m®
daugiau karo laivų turėti.
kambaryje.
B. (\ Aat’rt & X>bor, 988 BNfąsitenkino tik bendro pobii- Senatorius pažymi, kad dotas senas Patersono gy įayoiits*, copyvvriting” ete.j nūs kviečiame registruotis tUK, So.
Boaton. Maml
Šiuo metu dailininkas atv džio pasilinksmiuimo pra Anierika paskutiniu laiku ventojas
T. daikto, P»Wttent, ItTCltorrF Ut,
„ a. a. Vincuos Juėai- Jos biznio vieta yra* .New.Legiono Štabe ir sudaryti C.nAbrl<i»%
tįstas Jonas . Katarauskas moga. Po pamaldų gausils, įsigijo visai mažai karo lai- fc žthogusbuvo malonaus Yorke 5 Basi 57-th St* Gar-lgriipes spalių 9 dienos iŠkil-- X MnCka,MtoR.
Semtary, 28 Taft M.
. •
yra dailės mokytojas ; be to jaunimo būviai susirinko į vų, tikėdamasi, kad jos pa būdo it todėl daug turėjo bė rateliui turėti savo tarpe’mėse. Amerikos Armijos ir ' B»rdH#n*r, U&m ■ '
. A. Val«l«nxk**, Tw»i»nrerr 371 P»»'jis yra vieno dramos klulio gražiąją Ilgių ežero jmkran vyzdžiu paseks ir kitos vals sau prietelių. Laidotuvėse į tokią sūrimam, darbščių ir Laivyno veteranai teiksis
SL.
MM
a That thė
bom1hoWMt»
direktorium ir patarėju į- tę. kur iki vakaro labai gra tybes. bet. girdi, Amerika bažnyčią prisirinko pilna talentuotą artistę.
and other ėėcarity
parūpinti visą paramą šiam mortaarė<*,
cėftt m Mto
Vairių dailės artistų organi žiai dainavo. Žaidė ir irstėsi apsivylė! Anglija. Prancilzi- Žtiicrtių. Paliko nuliūdusią Parodos Veikalais it ihfot- darbui, Informacijų reika 6wnffl« or Soldiną 1
t ot totai ammmt o? bonOa, aini (jlgąi
zacijų.
ntW tocitrltįtvare: Tawtw»FBtotoa
laiveliais. Pramogai vado jii, Lapohija ir Italija gink Žmoną Oną Jueąiiienę, sū macijų klausimais kreipki-’ lais kreipkitės į Legiono. w
Brooklyn. 3F. Y..
.
Baatben* MtoAfto,
dubiam lietuviui gražiau vavo lietuvių moksleiviai ir luojasi Visu smarkumu, to rių Praną ir dukterį Lilę* tės į J. P. Šabuliftuskų, 335 Šfatą/262-A Humboldt 8t, Mary F.
w>m to and mttoKTJbed bėftoto ato
W. Tl-rt
Kw York1įBnmkįvn, N.
_ Y,
_
si linkėjimai reikšmingame šv. Kazimiero Draugijos dėl U’ Amerikai nereikia Ilsėkis ramybėje l
\ Uite Š-r»T <ūy ftt October, itttt.
CMa. X KaHtoffitocn^ Motery
darbe.
Al Pet. skyrių vajai*
J. F.
Vž Vilnių, Gedimino pili, (My
Patemaiefis. City.
snausti.
ėommteskm. explre« Det\ JA MBA

Po ilgu ir sunkaus darlsi.
Jonas Katarimikas, gildąs
IM nt. šprtių 14
Bo.
- Boatmie, užbaigė typoginfL
jog ir išpiaurtymy studijas.
* Baigęs Bigellovr Hehool ir
Mechanics A r t s
High
Šcbool, įst'ijo j laivyno tar
nybą, iŠ kur vėliau persike*
le, dirbti Amerikos muitinė*
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—Dieve mano, — mes sušukome persigandę, kas —Tai prakeiktieji, jie žilio, kad mes Garri nie- kad iš tolo gajim’a butų matyti, jog tiktai grapas lėto, kuomet mes phtdejoine Iniiiieti vieiią po kHo
ui kitu pamainyti negalime ir todėl jie mūsų jo- irkluoja septintoje vietoje.
užvažiavimą.
.
atsitiko?
•
t
Tuomet Gopkinas pertrauke savo keiksmus te kiu būdu neprileis prie rungtpiių. Aš niekitomet. .Tuomet Pokką pertrauke Msų ttms^fetas Freisavo gyvenime nebuvau įmitęs Filso taip įpykusio. moms, kulį UWs padčBčm kartu iš Anglijos.
papasakojo viską kaip buvo.
ii laike laiŽylsis didelei sumai už Leandr klubą)
—Lordas Detterlcy, irklmviino komiteto prezi
Visą likusių dalį dienos ir kitų dieną mes pralei- Jeigu jums išliknjjų tcikalingas gmpas, tai aš nustojo per tas dienas 50 svarų savo svorio.
dentas, labai mandagiai mane užklausė;. r
doiue, ^tvodami, kaip tinkamai atkeršyti lor galiu jums patodyti, kur jį galima rasti.
i’asibaigus finalui, kuomet mes su dantimi® B*
—Pasakyk, Tamsta mister Gopkins, ar Tamstų dams. Pagaliai vakan* mus pakvietė Pokkas.
Mes visi, netikėdami jo žodžiais, sužiurome į jį, plešein laimėjimą iš amerikiečių, puse mūsų drau
septintas numeris Garri Smite nėra atsitiktinai
—Džentelmenai, jis kreipėsi į mus - nuims rei> bet jis tęsė tolimų
gų paėmė grapą ant rankų taip, kad galva jo netf*
locmanas?
kalinga būtinai surasti rusų grapas ir dar būtinai —Taip, aš dažnai lankausi į vienų restoraną ir kii matytųsi, o kitą pusę su kumštimis gynfeną ||
—Taip locmanas, — atsako jam Gopkiuas, nesu sti burzda. It tik barzdotas rusų grapas gali pa* fenai šoka lezginką vienas tikras rusų grapas.
lino publikos ir Žurnalistų; juk jie galėjo sugadbn*
prasdamas, ko nori lordas. Ir dar geriausias loc mainyti mūsų Garri.
Ii grapo tokią gražią baridą...
Pokkas tuojau pašoko. — O bandą ar turit
manas visoje Australijoje.
Išgirdę tai, mes visi laimi nusistebėjome ir oš Įmklaiudi jbu
'
,
' šioje vietoje koka notą klausytojas vfaioml
—Na, u prie profesinės sijjungos jis neprisira- net pamaniau, kad senis iš proto išsikraustė iŠ dk •—Turi laimi gražią> juodų bandą. Pagaliau ir pertraukdavoCliigginitą. ......
šęs?
■
•
delio nusiminimo.
*
nesvarbu, už penkius svarus sterlmgų ji« gali pri- —Jum wpapfrartai poąkkė, Tonuni, juktrt
^-rNežingu sir,—atsako,jam GopkinnSrMš kur
Kuomet šiek tiek atsipeikėjome, Garri pasidrą-’ Mdeti.ne? tik lainulą. bet ir uodegą.
aš galiu žinoti apie tokius dalykus.
f Finęs ir, kiek galėdamas, mandagiau pradėjo kai* Po Šių žodžių Pokkas visai imlihksmejo ir abu stebėtiim, kad grapas ištiktųjų pasirodė tok®
iM sporiKtnemiM.
—Na, tai nš Žinau.—atsake jam lorttns ir paro būtį rni Pokku.
su Frcimonu išbėgo grupo ieškoti.
Tuomet Chiggins nuthiukdavo savo pMokojittį
—Kokiam velniam Tamstai reikailngn tokia Toliau viskas čjo kaip sviestu patepta. Grapaa
do kokios tai agentūros pranešimą.
ir rti panieka pažiūrėdavo į Matuoją, bri frttafak
štai jums ir popiiliariškumas.
štuka ? Ir kam dar ji turi būti su bandai O ilga- pasirodo labai MikalUiuea žmogus. Jia labai vyku
atsakydavo:
Paskiau visas komitetas užpuolė mūsų įgalioti- sui Tom Bruks pridėjo;
siai sumelavo lordui Dethrley, Ml Rusijoje jis
—Gal" Titmsta manai, kad rusų gtaiuii auga buvo vienas iŠ geriausių irkluotojų. Visi lordai -Tamrta Žioplys* Džo (Pitvr arba Maik, BU*
n(, apkaltindamas jį apgaudinėjime ir nesąžiniškūmo* Voltui Gopklnas rmlinvjo, kad Izmailas ne* kaip slyvos ant nudžių?
mfUų grapu huto labui patenkinti, Žinbnui, nie rint kaa klausia), septintuoju numeriu taip
M
IMAkas vW nekreipė dėmesio į priekaištus ir kas iš komiteto narių nepatikėjo gmtm mokėji liko Garri tik... nw jam priklijavtun bandą.
ra profeKimmįttS, bet jam Vis tiek nepatikėjo* *~
;
iMikiškiim, kad jeigu j irkliavimo komitetą mėgini* mui irkluoti ir todėl Visi maloniai Attiko jį Ulrn- • **•(> gr®|>ąaf ■ ■ ■ ■•
Sąjungos narys ir baigta.
Gmpą hm laiku imprartai IMtkąa uŽrukhMI
Čia Filsas nebeišlaikė ir, pertraukęs Gopkiną, vvrtiiK*' tikrą aristokratų, tai lordai mt malontimu lyti GUfrH tMoįc.
priima
jį
į
Garri
rietą,
o
Imnda
mMHgn
todėį
kambaryje.
g
M I
!
Galite
sau
įaivafaduoD
nn*ųitvbl||taią
viso
kuinipradėjo rėkti:
Z* .

Kundrotą* ir Kaudnitk

KOLONUOSE

ĮRoyal Baktaf Cft.
fcjnakj,
‘
'
Jobu Pati

LDS. Kuopų Susirinkimai

Mra.
Spalių 5 d*,

į

«-tų vai,

vakare

C. B*0OKLYW, M, X
Spalių 18 d„ tuoj po aumo* h

Ltetgrių Salėj fryk* LDS, 51 kp. vyks LDS. 10 kuopos Miririnkima*
MėMdri* retetoktau. Gerbiami vai. Taigi kviečiam* viwa Bariu*
nariai prašomi suririnktl Valdyba aplankyti Į M brinkimų ir ašrimoklti minėtina*. Atrivąridta ir
tavo draugu* prirašyti

—p, ElijoAiu^ ftabo-viriin.1
_ ”7? s ,,
Pulk. Kleteimko — p.
fe’
Valdyba
LDK t kp. atarinkimsa įvyta
.................
3
kwap*u««Mini*iFtSLS
apeitų 6 d., Iv. Koko avetalnėjė.
Iri nariai prašomi ateiti į ŠĮ autiHartford,
RugsF Daukanto
p.
.
rinkimų Ir nšdaoklti senai ušLAWlXXCli, MAM.
jd'ŽS d. niOmj kolonijos Vil- Jr, Vidmw reikalu
trauktas mb arinei duokles.
LDS. 70 kp. euiirinkimaa Įvyk*
nhii Vaduoti Sąjungom «ky- StaSinako - P.
Valdyba spalių 18 d, tuoj; po dvyliktai.
3au» nariai apatiai rengia kaa, lenku karininkų P*im vi«im« Ateina kthfa ori*
Kviečiame gauaiai aueltl, dm turi
^<7*!. *S?";
si prie spalių 9-tos dienog i?- tu į nelaiavt roles atliks
bluamtk, m. j.
me keletu svarbių sumanymų. At*
LD& lt kp. susirinkimas įvyta atveskite ir savo draugus (re) pri
kiinrių, kui’ioae vietos lietu* Stmdw, p. BttKlulM, p. i
trečiadienį, apallų 7 d.. 7 vai rašyti.
„j-.
Valdyta
*$Gįi bendrai «u ukrainiei?iaU Rmitkun, M Smitkus; KmU TUrf,i„141kl.Z,
no komendanto pulk, S«t4#fįWį’
vakare,
bažnytinėje
svetainėj*dagaus. K pasikalbėjimo
Nariai kviečiami gausiui ateiti ir
M1W BBITADL OOMM.
UTgerb. klebonu kun. Ainbo- kaus - Mikalaurima, Štabo ^
atitverti savo draufua(ea) prira
LDS. 36 kp. Kudrinkimu įvyks
tu ir kitais veikėjais, taipgi sekr. p. Plikaitis, karto jkiį£*lAr?
šyti.
Valdyba sekmadienį, spalių 18
Š. m,
ntliks telegrafisto rolę, f
* teta*
ukrainiečių bendradarbiais,
Svarbu, kad | šį susirinkimųatritų
aAniria^ U
L ,<rodo, kad Hartforde Jais Traktikų metu visi aulžfiL . xf. x
visi nariai ir bent po vienų naujų
karininkai
.
l
en
M£Senf
X feifr
LD8, 07 kp. tttririnkfrnM Įvyks narį atitvertų prirašyti prie »ė*ų .
pimių kartų tokia didelis
cetvirtadienĮ, spalių 8 dienų, brangios organizaeijo*.
^kilmingas
paminėjimas uniformoj atrodo impo-k;.,... . m .
v
vakare.
Ateikit* vM Gera proga
£
Tfhmav
geMo dfeno*,. nuoji, Visiems neMogai ae-Ę^
'
darbininkam*
pririrašytl pri* vi*,
DBTKOIT, MIGS. (krb. p. Stasys Hriupša, K kasi vaidinti, gi tuom k^l“^*™’£’
rtntflte
darbininkų
organirieijo*
LDS, 72 kp, suririnkima* įvyk*
pp.
Manžiunai,
levi^irtkaSįĮ^
1
.
’
rt
h
į, S. 26 kp. pirm, ir rienas
Valdytu se.’rmadieni, spalių 18 d, tuoj po
?"S£
ft mieiatorių Vilniui Vadupp*mcMų, šv. Jurgio parapijai m*,
- FM Ap. BteMdA įžymi W»j Auglijoj drtnteinkA ųptHų 8 d,
n
į Ii 8-gos skyriui įsteigti mg Staru*’ šiame veikale.l-_ .
kykloj*. Viri kuopo* nariai yra
šių mrtų, vakare, dalym* Woro**ter Ftethta’o progremoj*, M*riitLDS.108 kp. mėnesinis susirinki kviečiami aUilankytl | š) raahfai
‘Hartforde, .kartu su -p. A. tikimasi, jog visi vietos
nfc* MHfe. Wte*jtefr*ykL Tai bu* p-lė* StoŠktatte Mariška* debiute*
Strazdu išsijuosę dirba pri- tuviai ateis pažiūrėti »u>|~ npintiimf j ' Bažvs. »T tely dMWi**** ir reikšmifigam* partiiglint, kuri*' daroma* vienų kr* maa įvyks sekmadienį, spalių 11} Irimų,
tuojau* po sumos, iv. Andriejaus
nepaprasto veikalo, knria^Į*
t ttaS t7
Valdyba
j^ssu* 1569 m. Ku mrt Woro**t*rio Futivalų pregram*
< rengiamuose darbuose.
bns itvaisduota, ,W ^K^^vSSSŽr dąlyvauja-tik rtekthdauri dąfrifatekai ir ckMniakta,
par. svetainėj, 1123 Lemom St
Prograina.
Taigi ūuiu* garbė, kad kitataučiai pamatų 1H*» StoŠkiutš* ta. Kviečiame narius ir nares ateiti ir
kurių užvilkto* duoklės užsimokė
O™
fS
hinkėma
“
ir
darinėtam*,
]*ąte-pukri*lt
dalyvaiti Worc««ter Futivato programa.
LDS. 111 kuopos suririnkima* p
a Spalių 9-tai dienai pami
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie

■

į

f ĄŪ* Iteteriri uašai turim* tekių dainininkių kaip p-lė Btošktrt*.
vyk» sekmadieni, spalių 18 d., š.
nėti programa susideda iš kuderybu
J“Ulu^Sabai iifflhgūi
nų naujų narį prie kuopos prira
m., tuoj po sumos, Iv. Karimiars
rtvąb*rų pu«UgterooM daug kartų dainavo, Ifitų labai gražu, kad
;$iųi dalių: 1) Šv. Th-ejybes
šyti ;
Valdybe
parapijos aalšj*. KviriHand visi
Kateriai W*r*«rt«rio TurtivaĮe gaubi dalyvautų. Tuomi m«« ?*ro*
; parapijos choras, vargonitarnui,: kun. VMb? kun. (lytau, ‘.'kad Užjauštem* tevo dainininkri, kuriai ir kitataučiai dite
nariai ateiti.
Taipgi atrivsskite
HABTFOBD, COMM.
Cninkui p, Burduliui vadosavo draugus prirašyti pri* iio*
dA
r
pirnimųd^
,■
S?Tr^Mtoto±fSF XBI«UFjr kuto PuĮLDS. 6 kpZsuririnkima* Įvyks
•įvaujant, atliks koncertinę
u j -x
jdokui ui juju atsilankyniu į "J- .Tjteį po B* kottomte p_lš A. Staktai grįžte j tų pačių mokyk- spalių 11, tuoj po sumos, bažny kilnios organizacijos. Valdyta
'dalį specciališkai pritaikin Teko girdėta, kad rf
Ir fcSgai Jų* taU utateMugiikote ir daiaavima. B-15 Staktaė už padžymšji- tinėj svetainėj, 41 Capttol Avontt*.
mų datavima gavo garbė* itipandijų.
tų dąinų šios dienos reiki*
Malonėkit* via nariai ateiti, net y
BBOOKLYV, W. Y.
- ire rerisyteja ir žirii artais bu* Matoma Sembrich.
fmei; 2) prakalbos; kalbės
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
LDS.
12 kp. mėnesinis susirinki
■Idetuvos vice-konsulas p. ferio iri i^a?vvktiR^ -s^e ir JTMT&mpi ’ 1 YJASteŠMutei Mukim* p**i*kti tikto.
do*.
mas Įvyk# spolių. 18 d., 6:30 va
mum* atliktigrirtų?įa^Ht^'nPifVnr., .r.- ----------------- -—
—..........
Taipgi malonėkite ušshnokšti ku
BauŽvardis, kleb. kun. J. lietuviai i ii nepaprasta pa;
kare, Karalienės Angelų parapijos
"iTk
ri«
yra ųšrilik| mgneshišs duok
^Ambotas ir nuo ukrainiečių rengimą.
svetainėj, kampas Robling ir S*.
Korea^adJ
*TTF**
ite.
Ufetk£nit.
4th
gatvių,
laiųtovas: kun. /' “
i
Taigi
malonėkit* visi stalriakli '
\
pagaptjGm Aihi v>*
Lfd
Spalių 11 d., sekmadieni, tuoj
ir užsimokėti duokles kuri* esate
WMMnRiiw S I Fni Uvyi * TAkIYNB*
»3-jų aktų dramati»kas veipo sumai, parapijos svetainės kam
skolingi- Nepamirškite ir naajų
jkalgg HLonki| Konspiraci
teMfcfci
B MrttortB»a» Lietuvos Vyčių Naujos Anglijo8 bariuose įvyks LDS. 30 kp. ausi* narių atsivesti prirašyti prie misų
Aprt&rities pusmetinis suvailtvi- rinkimas. Malonėkite ateiti
ja,” kurių paraše V. V. S.
brangios organizarijos.
y^d^įba.
*
Moterųpiknikai
Kviečia Valdyba
• z
.y"*'*"
.
mas įvyks Spalių-Octobcr 25-dieKviečia Valdyta
«skyr. pirm. p. V# M. Čekanų, rekuiadienj, iv. Petre psrapi^."T1■ * <• ■-<
’nauskas speciališkai prital- į.į Šv. Vardo.
Marijos. pašal-j M
jre svetainėje, 492 S. Seventh St ,
ATK0L,MAM
♦kintų Šiai iškilmingai dieLDS. 7 kuopa* susirinkimą* į
South Boston, Mare, Vyžių kuo
pine draugija . minėjo. aaVcd^^^į
LDS. 4 kp. mėnedni* audrinki3jai.
pos mrionMte prisiųsti atstovus vyks spalių M d., 6 vai. vakare tom įvyk* spalių 18 ’d„ tuoj po
metinę Šventę’ rugsėjo13 .cbL
į šį svarbų susirinkimų, nes bus bažnytinėj* svetainėje, 41 PrevBmidįfmai sekami,
Visos narės, priklaUBanėiod^įįzi^^
JJL *
mišparų, šv. Pranciškau* parepš.
j)|riukta© dsib* *t*; svarstomas ųaujas planas paremti idant 8t Viri nariai katinai atei
jo*ulėj. Kviečiami viri nariai at
* Programoje, ypač teatra- Šv. Kaz. parapijos ir Au&|lto;t“&M
kite,
dm
turime
apevaretyti
kdartteį*^l"VWi*a TamubtaM, ku-: L. V. centrų ir daug kų nauja.
silankyti ir ulrimokėri ažūrini*
.Jrtkame veikale, surinkti
a. _^
pirmininkas Kasys J. Vtaula tų svarbių klausimų. Be to, gare
mofeuti*. Taipgi atrivrekite rev*
Paštininkė Marijona Phillip* proga užrimoklti duokles.
'^vaidintojai iš geriausių >nū- tai ‘teorpore’.’.^e
draugini ir dranga* prirašyti Pri*
Valdyba
'•
:*Aų kolonijos talentų. Gerix jos. Tuojau* po pieK surenJ^^gL
ido* kilnio* erganizarijo*.
W ĮifkiiW» Majui terjta
į-Mančiuųas, pasižymėjęs see- ge didelį “piknikų” abieiu£?SSL
Kvtaia valdybe
ld*BaL
fa M . turi
VM-ft.
jau
*«« !•*¥runoje, ypatingai kun. Šmulk- parapųų nau<bą. žmonių.W *ątf¥*<«r <»♦■■.- **«#.
. ■ --_
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
DAYTOJT.OHIO
lot*mm*vu| •pnrajsfs.
(« nliintyti hftnMi "DirtM*' &io veikale “Krėvės Pilis,” silankė labai daug, ir diena]fįųr, tet TaVpihnieji dsrtiatikri, stejf
kimai įvyksta kiekvienų mėneaj,
LDS. 69 kp. misirinkimM įvyk*
i dabar vaidins Lenkijos Vir buvo labai gražų -tad riskadrtteMiyu '„iiįų*. te, IŠųlr tirėti
nųa, o aš Visuomet noriai patarnau sekmadieny, po 15 d., Šv. Petre ir sekmadienį, spalių 18 d.» bažny
i cc-Kanclerio Lųkaszewi«
siu. Užrevo darbųjokio atlygfai- Povilo bažnytinėje svetainėj*.
tinėj svetainėjĮ tuoj po sumai.
Kuopo* rašL K CMatti
nOqdtaę| MaMi | OMro pnty- »o nereikalauju. Daikraftii “Dar
■ rolę? t y** pirmame akte,
PBOVIDINCK B. L
bininkai” išeina du kartu revaitėjinr risi lenkai vaidina ir ‘Abu labui gražini ųudtiiimvo.-ljy^^ tatiA* ir Ataka ritedita
JT1W HAV1M, OOMB.
LDS. 11 kp. mėnteinis amdrinkij*. Kam batų perbringu du kartu,
^gamina konspiracijų Vil- Aušros Wtų
LDS: 28 kp. mėnesinis sudrinkipĖtisivyi Mrtiahki| Katate. ta* gali užsirašyti vienų karti te* mas jvyks sekmadienį, spalių 18,
; nių užimti. Gen. Želigovskio chorui vadovavo naujto w>|ri^*į^ Stakta MriitVrtmas įvyks sekmadienį, apalių 18,
raitija, t y. prektedMo numeri. tuoj po tomo*, bažnytinėj avetai’ rolę — Gabrys Lerišauskas,
1 vai. po pietų, bažnytinėj sretaL
nėj.
Svarbu,
kad
viii
šiam*
susi,
Vinie spardo* reikalai* kreipki
‘ Maršalo Pilsudskio — Ži- ov.
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų nlj, 839 Green 8t. Kviečiam* nate PU
' /_J»eriaia ateit nariai tZSirtit*
rius(es) ateiti* Gera proga uždare*"**7^7
niugkas, štabo virš* pulk. Žemaiti!!. Draugyste WmuĮ^5J?*J*
duokis*. Parodykim* gražų pavys
V.J.BLAVAOKAS
kėti
duoki**.
VhMytel
*
*
T Moti JBtttet, W*re*ater, Mare d| kitiem*.
^MftCkimricšS — vargom Bur- Širdingai tilte aini abiemiž.."""™ .. .
; dūlis, kapiL Buczinskio — cnomms.
iVM priteriaaa* iriten tMMAteri*
i
n
it wN»« li nwwn w tomnm
»nwi iii
i
W
Hn Į
* A. Strazdas, užsienių ręikaraita vu‘h^minist. princo Sapiegos skienčj ir M. Kprdbkieiiė bu-Įttte Irid* i ItaMfe. k s**h
F
8.9
vo išrinktos rinkti atikai
—Teod. Yelinevskis.
PIANAt-JUDIOi
sekantieji
aukojo
WŪ*
**»*•
. Antram akte, Lietuvių
ULDYTUVM
rAUMAUDOKIT NOTIGtMTA MALDAKMYGIŲ KAUTA
ir parapijom Ubui, irt kų
M TBUMBOLL OTBJŪBP
TIK K4 GAVOM1 ATOMTIil MAM? MALDAKNYGIŲ
bai širdingai tariam rfiu*
^ ia^Battaf
kmhbm vvPwv
LABAI MtHHAMA KAINA
Aukotojai;
1 *
avi***** * ytoae
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“MALDŲ RINKINĖLIS*
Kainos:
Juodais odos apdarais

|1AO (tavo |1.75)

Baliais oateHeido apdarai* fLH^imvo *1.75)

I

tote aareta.'

AVABBU.

Juosta* Muatadais aSdarate - .71 (bw* tl.Oė)

Muki «MMte aftertii

-N (km

Knygutės Ubai tinkamo*, dotsno* vnlkn^kim* prie pire

-mos Komunijos ir kitom* iškllmteiA
įW fafemarite

CHARROH’S

ą*fa-Įifav s
Vrfknti^teAn ■■ km■ — n

T>^lwa u. >A

(Mrrtat,
**HwHtmiitab«r stotai utamlt* re- ūreamta «wto, aso h* vsis
*Tim**t Avų* *p i
co)iMWMitX8K kak
BALWRUL MD,
:DfK nurieta per a* mhu* Kmui fciiiru •:7rĮII“llii.iT*fay '
. RCBMreathi vtam mremly naudėjre).
*Ji* yr» retom priiaftinti j mm*|. t*
gvMų, tefedte *rt« fat reivfa pritel
atoreų <MW Jie r«* Ir piga*.
SmTtJI ĮMYGA reto fartrere te
. ffDaaat testam tų. knrfe fa*. vartas
•ir JSrMfMo reteSUlM*. tatrla ptr »
terrt tatreiNię M fater Sto«R.
KeyNo. 1M

-- • m- ė “t

iH

‘ D AllIMIMK Ar

Maldo* atidarant trrikte
*w Uikl^kiMMiteHMb
LnXreBm
MnCTfnMmUIS Avref
K *t V> wWm^
audrinkimua
atiGanatonšo*
atritini. Vkna knygriė tfc
m1WM
** M tl»

5e. lelkakrtklte

Kll. UĘIHI!
ItKlIff I

[VIETINĖS ŽINIOS

h

■hrarap^l^M^^B^irarararaiyraMrairarararararararain

bmvkws

j

anromH.

•
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'tto?

m

Įj,irfil«uu. lieai;;? Ar ^rrirM

* ta*'|

Žipątifj S d. ilgu ilgu liga*-*
džiovu, lyg ankstyba rudelis
šalna nuskynė Kimmlero
Kiškiorgyvvhy Kazimieras
rara Brradfitra totai*, “Ptrbiuinko” reikalų toijra U I>. S;
4ratai taBrararataraasM rarairatara# i’ *
wl jRMBę ntaTMraHta DtaWtal«
Litmtinfc KamirijoM nary*. Jo Varduvių dferaj Cmei&te*fcite pa- i •r JtaJB
paėjo iš I’anedėlio p&rapi*
AUKSINIO OBUOLIO’ ta
'
jos, gyveno ^Bostono apie
TOIUJA (Gndtaj Mjrpwfota. ( > ,
20 metn. Volini ir širdingai
RiMRAlfltf itara I W«* Mira AUk- kun.
darbavosi ŠV. Petro parapi
rirat ataras?mim
draiki--*’* *
Vn^Mwil|l*Vm
,awB*^Bw»
<FtflknMira 'nsradBRiBliiira'lta^*
jos ir draugijų darbuotėje.
Mymnikf
v
iMlel et
Jis buvo senas L. D. g. na- Į Spaliu 1 d. Cambridge’*
H JurkJJe ifrrac
di;
ko ktfttt- ,
Arry*BS..45c. \
fys, “Darbininko” geras iuje pasimirė Šv. Patriko rAttBM MVO Mrara Mlį
TUBTO 3fe8iUMraiaiU^» »
priętelis, buvęs D. D. Si parapijos klebonas kun.
.
•
j VAMariAM
llt. a>ied' MirarauriM **p**fc^
kik **.*►••,.,*•,,<»«■ •• «• »*■<■.»4oę.
Centro valdybos narys.
Francis S. Hari, turėjęs a- Spaliu'4 d., tefanadfenįj
< f >’ , „
.s
Jis intmas buvo prie pa pendicifo operaciją.. Išlai Šv, Pranciškaus’ dienoje,
rengtai, išvažiaVtaj su dotas spalių 3 d. Laidotuvė Cambridge’uras parapijoM
Am>out
tmicnii. *
raugimo ir laikraštijoB pa se dalyvavo Kardinolas ir entrengė vakarienę savo Kle
. verta m rara** ura - ■* "
tinimo. Gaila jo, bet malo daugybė kunigą, tarp kurią bonui ktm; Pranciškui Jttš- " * BiBžtatatatoNtfrntf?T ■ ■
" w rara
/ - t
' 9
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nu, kad jis dorai gyveno ir buvo ir kum Pn Juškaitis. kaiMui pagerbti. " 1 : ’ ,
šventai mirė. Spaliu Š d.
m/
‘ Vakarienė įvyko parapi
8:45 vai, buvo su triSoinis
h- 4
sv. miŠiomis palaidotas* Ke tKtnnaMt umtda 1 tootra. jos svetainėje 6 yat vak»AtS.M.t
»j į 'r r $*>
siMėraĖraui^iiaitit^
turi broliai, viena sesuo ii Praėjusį šeštadienį į viešimtai pažįstamu.gilini sa ims gyvemdnuoamd namus,
vo geto Kazimiero. Melski Commoiivrealth. ave4 įsibro
AMWw UTO
Uosi
mės jo naudai.
gįant
į
svetainę,
parapijoj
vė skunke. Tuo laiku šeimt’
* * *
HLiboMrrinu* Ir jo vyWy>
ninku nebuvo namie, tai tar choras sugiedojo * Tautos
■m' BuHjoj .,.;.....'.,,.(..1M.
Jonas Rubinas, senas So. naitėj smarkiai išsigandus, htaię. '
BoctAiatotmuKta*
Bostono gprentojas pasimi pašaukė policiją. Skunkėą
Vakara pradėjo reikimo GAUrtri* p<
rė miešto beprotnamy spalio išvaryti atvyko & apsigink
komisijos pirmininkai A.
3 d. Jo gencitj negalima yra lavę policininkai, bet skun
UMPAMO&OS tKKNf Ir
Ptambetgfcs,
kuris buvo‘ir
surasti, todėl valstija riipi- ke geruoju nesikrausfė. Ta
vakarienės Vedėju.
tartra GMh»n«iiotamtieji''katra.
imsi jo liekanoinis** Katali da policininkai- paleido šū
puik<
kurį «ukoja
Vakarienė
buvo
skaniai
kui susitarę rūpinosi jo nati- vius. Ir vos tik penkiolikes
p. Atora GriridE'
’ Cam* 4dur bažnytinėmis pamaldo Šūvis užbaigė nelaimingojo paruošta ir sudarė labai gra brzdte’fo PijtnfeUt—trabct^a*.
mis. Advokatai ieško jo tur- žvėrelio gyvenimą. Buvo pa žaus įspūdžio. Kiek užval Šiame baliuje fcta d«W riSStfu
jono kMTfo
"tu. Jis paėjo iš Skliausčių šaukta ir gyvuliams globoti gius, prasidėjo programa. ritta^ VkT1 dtorth&lfr
■ M«U> (Pra»). FaraM
«odo®, įmokės parapijos, draugija, kuri atsiuntė am Choras, vaigonipko M. Kar Buvraraji >raffjrau pnrrat nebausko Jr vedamas, vyku iptektF Jh fetaftra Jutoto, r-;, ■una
Telšių apskr. Sako, kad ten bulatorinį vežim<a.
vakare.
siai sudainavo kelefę dain^ raliu 12f neto T-D-2
dar gyvena jo duktė Ona
ĖŪofBiatl Jtora/Cwtiril'Sqtibre,
Solo dainavo j.AntanėIis,f R>
Upyne. Jai dokumentaliai
čraHĮgc/ iira^įhuiga tnt^
ATitJUtTlUS. Patinu M. Grybaitė, Darasatsiliepus tektų tėvo turtas,
jei advokatai nepridatys Pereitame “Darbininko” keviciutė. Duota nudainavo
perdaug pasitarnariimL
numeryje . buvo pažymėta P. Rutkiufė ir U GryUitė*|^
Kep. apie Prano Galinio pasi Mokykit* vaikučiai suvai
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♦‘Darbininko” skaitytoja#
Juozas Meškauskas, dirlKlami«r prie mašinos, sunkiai
susižeidėsavo rankos viena
pirštą. Jau savaite laiko,
kaip guli ligoninėje, bet
sveiksta laimingai!
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Pranciškonu na-ftora. re
kolekcijos eekinhigai įaugėsi HpaW| 3 d. Bostonui uoato
spaliu 4 dMWl po pietii.f darimitokai dėl a1gi> numažuiimo išėjo į btraiky, Bet
Tjj paciit dienai 7 vaL va
utsirado streiko laužytoju*
kare pi*ns|<1rj<Įtnoterims mi* StreiklftiiŽiai su unijo« dar
sijų savaitė. Tetas Antanas bininkais smarkiai mirikiho;
MeŠIis tako jKmmkslus
f darbfj išleista jieiliai,’ pilvai. rytais ir
vakarais; tapetai, lazdos* ir kitokį
#
«■
<
daiktai.
Tėvus Antanas Mešlis, H, Muštynėms nuraminti iš
Į. sam moksliškais pamoks šaukta 400 poliėtotokip Ypa
lais suįdomino visus bosf*> tingai sunkiai sužeMaa vieniecitts, pereitame setaidie- ‘Ws /nrgrazV fJO metų am
nyM Jis jiihai sėkmingai tii žiaus.
diena parakė šešis rimtus
pamokslus.
Krp.
Mutra
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IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
taučių. Lietuvių vardų gar —4^rcw. Choras laikys
tus ir vha eilė žymiųjų EliY A U ŠD O I :
TBMOom: moo ž-<we
sino. Kada nors iškils aukš savo mėnesinį susirinkimą
zatatho biznierių.
Nąo 0—12 ii ryto. 2—S tak.
tai.
Esama seminarijom* Ateinanti p(*nfctadirnt
Direktorių pirmininkas,
IM GAAMD tnilT
aj
Visuomenei jau teką skai klierikų. kurie nedirta mū- lių 9 d. Buk priimami nauji
DANTISTAS
M. Baliklis, trumpa kalba
(kumpiui Vatom
Italai Avė.)
X—RAY
tyti Kat. Federacijos Rekre- sų parapijose, tat svetim nariai. Ruošiasi vakarui.
atidarė vakarą ir vedėjų
IBOOKLt W, W,Y.
Namą W(*m: MHiUpm 2-4273
toriaus , apyskaitą (Jubib taučių tarp lietuviu. Jie pa*
perstatė jaunų bianicrių Ch.
Solistas Ityra sekmadto
taftų
Kongresui). Pasirodo, kad riek* kiekvieną lietuvį ameBrazaitį. Iš kalbėtojų suži
ny guriojo per sumą.
stago wi«
deoėtkais tūkstančių doleriu rikoną kataliką, šiems inte
nojome, jog ši B-vČ šiandien tath’o $1,500 ir viršuj minė
*
—
ligi
SioFpriįnivo šelpiami moksleiviai. ligentams lietuviai daug pa
ti dar $3.10 liekasi ant ran
turi jau $1,300,000
milioną ir tri*
ŠiutM ttūksToks darinis yra kMalikiš* sitikės, Galime būti užtik sįraše tik 40 mokiniu Galė
mdiOMą
tris AWoa
ūks kų* siunčiama. .
tm&iil doleriu!) ,Tą išgirdę
kas ir įvertinamas. Federa rinti, kad dabartiniai kimi’ tų IriltT keli .sbntan Kur ki*
Baldamas komitetas sa
tnoruvui OBjfTurrai
cija būtinai privalo toliau gni jiems jdiegs tautos mei ti l Mokvkimc savuosius licvo
daibuotę
reiškia
didžiau

*H
B
H, BraaHya, B, X
kurie apie tai nežinojo, net
tbviškai
skaityt
i
ir
rašvfb
tokį darbą dirbti. Atsimena lės ugnį Kunigų Vienybe
išsižiojo ir stebisi, ypatingai sią padėką visiem# aukojuAmą
me Tautos Fondo mtopel- prie to ruošiasi. Bet iš da —stovylos taišiems; viri pinigai buvo pa
B-Vės kuklumu.
VALANDOS:
nu», T. Taej’bog veikimą ir barties sprendžiant, lietuvy giamos mnltavoti, Draugijos
Ar daug mrs turime lietu* siųsti Lietuvon, kurie gelbė Mm • m. ryt* tat t noĮ mlOfa
kt. Tas privalėtų mus po- bei pasauliečiai inteligentai darbuojasi kuo didesnę su
tik MMitiunta,
inikiį
kurion milioną jo kovojantiems dėl Lietu
akatinti Federaciją remti. daug nusideda ir nusidės. mą pakelti ir daugiau dalyf urėtų! Taigi, dideliu džiau- vos nepriklausomybės.
U im M
gtmae mums ElizdMk’o Ue- Kaip matyti iŠ FlizatatieNom esamą įšhnčįų, tat įš-ikiy ntriniijintL___ ____
KUUkUAtm
Eedoraeija daugiausiai re imtis tik. patvirtina taisvkčių pasiryžimo, drąsiai gali
—Gedulo Bie,ioįe
apamiasi pavieniais veikčjata, lę.
sirodo, jog yra per 1,000 še* ma patikrinti, jog, jei tik
K tTuroni^ lin U, gedulingom minios iiž
Piknikam*, bflltama, konrertam*,
apekritimis ir skyriais. To
rininką.
9 direktoriai buvo Tėvynei- rastųs koks rimtas taktams Ir visokiem* jmallInkKrnlnl'
0M M
Tai*
mirusius
karius
kovoje
su
o kios ribos siauros. Jos neap
keletą metų iš eilės, kur še- pavojus, aukos ir duos to m«ma man Januta vieta Braotalenkais bus laikomos 9 vaL
ima visų visuomenę. Katali
rininkai gaudavo 10 nuoš. liau. kaip kad iki šiol darė. lyne-MaMTetlie. .Tan Iklknn uj^lM*
ry’te. Dalyvauja Federacijos
kyK Mlf ilefiK eecofittl.
kų Kongresai Lietuvoje bū
rfipintU škyrtiijš*,.
Vietinis korespondentūs. kwnp. Maspątfc ir B«Us Avą,
Šiais metais numato 5 uuom.
Vilniaus
Vaduoti
sekcija.
na gausingi, nes dal.vvauja
Svetimtaučiai nors it pradė
JOBAS KLASOm Mvv
; visos kat draugijos ir para —Petm Ė&eįfft bū- Kviečiami visi lietuviai da
Maipttt!, M. Y.
jo į ja skverbti?, bet jie su
LAIMINGI
JAZ7M1pijos, kurios priktauso ar lamas Amerikoje tarėsi su lyvauti pamaldose.
daro mažumą, tikresniems
VEŠIAI
,
nepriklauso prie Kat, Vei* jo Eminencija Philadelphidalykams tvarkyti, turi du Rugsėjo mėn. 20 d. Anta
kimo Centro. To turėtų siek- os Kardinolu W. O’Dou•- Rugsėjo 29-tą dieną atgai advokatus.
*
<
no Kazakevičiaus ir Kle
į fi mūsiškė Federacija. Apie gherty dėl a. a. kun. J. Pauvinta Vyčių 49 kuopa Cent Vakarienėje kalbėjo trum menso Petrulio šeimose įvy AtU«ta Vlnu Spaudos Statas
planus pakalbėsime vėliaus ieniaus palikimo. Susitari*
ral Brooklyne. 49-ta kuopa pas biznieriškas kalbas se- ko nepaprastos iškilmės. Tą
mu Jo Eminencija kasmet
per keletą metų buvo stipri kantys agmėnyg. kleb. Rimo.’ aienį^laike aumoB, kiek. Ši Vienintėlė kataliką »p*n«tuYi
plačiai.
ir krautuvė apylinkėje
siųs Kauno Arkivyskupui S. m. lapkričio men. 22 .d. ir darbšti, bet, ilgainiui Įbė naitis, advokatas J. T. Kirk,
monaitis, moterystės ryšiais Dirdnoda naldaknygM, rakAftM,
vargingiems Apreiškimo parapijos cho gant, pradėjo silpnėti ir per advokatas W. T< Floheriy
Kai kurie veikėjai tvirti- stipendijas
iwri*llkeiitw. kryiltM,
surišo Antaną Kazakevičių ItapIIeritfv
•tovylaR ir k. Cta galima pitąi b
j' na, kad tvirtas lokalia veiki- moksleiviams, kaip buvo nu ras vaidins V. Petronio 4- paskutiniiayĮ -keletą metų bu sekretorius P. R. Maek, dr. su M, Petrulyte. Vestuves vaitauk
valniM turinta
turinio natidlnn
taudlnsą knygą U
ir
į mas yra naudingesnis kata matęs kun. Pautieniųs savo rių veiksmų komediją “Ne vo nustojus veikti. Šiais mc* T. J. Kralikaitskhs, komp, buvo labai didelės, dalyvavo frailą atvlrafflą — »u HetnvUkaUi I
jMintliifRB
liku akcijai, negu visuome testamente,
tais kum N. Pakalniui ir J. Žilevičius, policijos kap. 8 poros jaunuomenės, ne
pasisekė Debiutas?’.
ninis t* y- centralinis. Tiesa. —K. F. C* Jaunimo Ko r Po veikalo bus koncertine stud. A. Mažeikai padirbė IVinkelmen, Stankus biznie
maišant svočios su piršliu ir "Vytauto” RpanaUvi priima "Dar
Jei parapijose būtų gyvesnis misija turės-ąavo pasitari dalis, kurią išpildys choras jus, 49 kuopa sumanyta at rius, J. Budreckis. riebus
bininkai” afcrtblaHie, pranaaitrataa
kitų įvairių palydovų.
parduoda atririro* ^Darblnlnk©”
ir didesnis draugijų veiki mus Ahsonijoj, Conn, spa ir keletas solistų, vadovau gaivinti. Tuo tikslu įvyku biznierius ir žinomas veikė Visa svarba tame, kad da ir
pamariu.
mas, tai ir centralinis veiki lių 12 d. Rytų Provincijos jant miiz. A. Z, Visminuiš siame susirinkime, p. Mažei- jas Fr. Savickas, fotografas
lyvavęs laike sumos J. E. 4tMar» joomvdfoNla, BeMdmUiMoto
U“
imbuai*
9 imi.
mas turėtų tvirtų pamatą. Jaunimo Konferencijos pro- Veikalas, yra labai juo- ka pasakė . labai raginančią Ribinzkas, policijos aergenvyskupas Būčys net savo
Reto, dvasiškiams gerai su- oktas po šio pasitarimo bus angas, ir dar pirmą kartą kalbą, kurį-paskatino visus tas J< Kennedv ir keliolika vyskupišką
palaiminimą
< oąmnHavus religines dridi- išriuntinėtas Rytų ir Naujos Brooklyne yra statomas, tai jaunuolius ir jaunuoles dirb- kitų įvairių kalbėtojų. Visi jauniesiems suteikė, iškilM*i* purtumMai* vrIcmbIii jgk
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