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Turint dėmesyje lietuvių
Katalikų padėjimų Baltinu*
rėje, jų nenuilstimčias pa
stangas gerinti savo bfivj, ir
■smetrites tarteetet dalyvis tapti tvirtesne ir rimtesne
Jr dū tarta apdamstM už >teb| tautino grupe šiame miestu
buvo kreiptasi į Balti morės
•y ■
.
miešto vadų, Mayor Hfovrard
W.
Jackson’ų, su prašymu
AsMrites
druųiji*
ištarti savo nuomonę apie
kai kuriuos lietuviams įdoVbuMMtts taiMdiM nrofasorta- mins klausimu#
Buvo paduota jam Šie
. Ištarote, ta, Dr. CMtito ym tartklausimai:
1. Po pirmojo koncerto,
kaip atrodo Jo Malonyliet
tas lietuviškų koncertų suanmiymas per Badio, ir kokį
įspūdį jie gali padaryti ki
tiems Šio miesto gyvento
jams.
2. ĄtsiŽiftrint į kai ku
Ar. teaMikto kolegijos,' Atriuos ‘ kaltinimus, bendrai
per visų ’Amerikų darytus,
rirtekteo **t*rt mvo Toliom nrn
Jog svetimtaučiai daugiau
negu amerikiečiai nmdeda
je Majoje rtwttj«ųo ir 34
prieš valstybės kriitaoalinius įstatymus, ir ypatingai
prisimenant kai kuriuos
Baltimoreje įvykusius ne
garbingus
pasireiškimus,
kokia gali bflti jojo nuomo
nė apie BaHimoriM lietuvius

* *

t Baro paguldę# tniifing
4*tame raunde.

tymo su kumštynių taig
mis, tiesiog “iHiKinto” i?
vo
protestuodamas
Jack Sharkey
Ju<ms
Žukauskas visiškai nuveikė ringę, tik jo meno
Italijos čempijonų Primo Buckley jį sulaikė ir įsįį
Carnerų 15 įdundu indo atgal į ringę. Tuorncd
minusioje pugflistikoa isto nebelikodaugiau kas dį
rijoje kumštynėse, kurios kaip tęsti kovų su i
įvyk#--Ceitnotas~dKMV ^ipeikĄnsm-irlatejg
spalių 12 d. Ebets Field, minimo pailsėjusiu m’
' Btaoklyn, N. Y., 35,000 žmo Pą to mindo iki 15-tų
baigos Šarkis tų' n
nių miniai Žiūrint,
' Ganicra, po intensyvios daužė, kaip kokį i (
kelių mėnesių treniruotės, maišų nuo vieno ringės
svėre 261 ir pusę svarų. po iki kito, sukapos
Sharkey gi, dėl sutrukdytos beveik į tešlų paversdsj
dėl sužeidimų treniruotes, jo veidų, nždaužydamsi
svėtė. 202 svarus. Ringėje kis, o 11-tame rotfnde
Šarkis prieš Čarnerų atrodė triuškindamas jo nosį,
m., Vie
kaip jaunas vaikezas prieš sykį Carnera vos nen
vo nuo Šdrkio smūgių. ®
vyrą.
>
spalių 8. — Pra- Šiose kumštynėse -Šarkis kioliktame rounde *1
lietuvių než^ma, kad prie Lietuvos savo sensacingu pasirody buvo beveik visai be
meno —Lenkijos valstybių laiki- mu tiesiog nustebino visų
Uomos sienos lenkų kareiviai sporto pasaulį. Visi eksper virvių ant virvių, o Į
tapyto slapta užpuolė ir nušovė tai vienbalsiai pripažino, miniai rėkiant,
_
Lietuvos sargybinį kareivį kad tokių kumšiynių dar daužė jį visokiausiais |
veL
nematę nuo to Jaiko, kaip giftis*
Jurgį Kybartų.
Dempoey laimėjo pasaulinį Ir taip pasibhigč Šio* flj
čempijonata nuo Jess Wil- sactagos kumštynės di
ima • IMMH Utf”MflUM VMM’
šia varta' mūsų tantioMiL
lard,
‘ '/
•» ’MMrI- W IWWWu i
Visj Amerikos 'dien
Butiko ^abimu
f
■
dabar pilni ilgiaiiriff. (g
ororij/^H.
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^P®li
taria 1
taria)
Turke,
dail
darbų
statyta
jlj.Pa
čių ar
tuk .

t# v*’€ <*0, ^spalių 14. —Tau
tų ffųjįmgoa *Taryba tavo
lydyje išklausė Kinijos ir
Japonijos atstovų paaiškiluinus.
Kinijos atstovas pasakė
griežtų kalbų, primindamas
taikos sutarris ir prašyda
mas teisingumo. Kjnija Žiū
ri į Tautų Sąjungą,! kaip j
skait
taikos saugotoją. Jei iš jos
nesulauks rinkamo atsaky
mis.
i savo
mo, Kinija

fffffMĮF-dtanv
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Mayop^ackson’o atsaky
mai į ŠiM* klausimus seka
jforfis į BaUimorės Itetavm

si jn gywMW>e
mm J ‘ #«drid<u, Ispanija, spa- minta baubė, rrikšdafna jo ringfie, Dabar jau S
ATmn s jmuojnm
1 lių 14,
Ispanijos tautos nemėgimų, gi Camerai kėlė lineiii sunku bus išri
DOLMLių AUKSO.
Jung. Vatot Darbo de- atstovų steigiąimoio susirin ovacijas. « J!b 15 raundų Šarkiu rankų*
Nėw Yor^ spalių 8.-—At
♦Tiisų nesenai pradėta eile plaukęs aną rytų' Švedijos partametao Vtakų biuras kimo kraštutiniai socialistai žiaurios jaudinančios kovos,
les M OTarreH, (Bhagoje, ya Radio koncertų, kuriuose
paduoda apgaBHinas staty norėjo įrašyti į Ispanijos Galijoto su Dovidu, Šarkis
Amerikos
linijos- laivas
išdėstoma Lietuvių Muzikos *tGrip8holm,, atvežė iš Šve tines žinias apie vaikus14 ir konstitucijų vienų punktų, buvo išlydėtas tiesiog ant
<om* {Maigomi.
Istorija ir giedama jų liau- ■ dijos aukso 5 milijonus do- 15 metų, kurie meta mokyk kurs uždraustų Ispanijoje rankų išneštas, friukšmin*
f
diės daina, yra visais atžvil lerių vertės. Auksas bus pa- las ir eina į dirbtuves užimti būti vienuoliams ir vienuoly giausiomis ovacijomis tos Berlyną*; spalių 15.
Aatrijtt tmirtrriteto treteolo- giais puikus sumanymas ir
savo tėvų bedarbtaujanČių nams. Bet atstovų didelė pačios minios, kuri jam penktadienį,, spaliu
dėtaų Amerikos' bankuose.
vietas. Praneša, kad perei dauguma tų siūl.nna visiškai prieš valandų laiko baube. Vokietijos parlamentas
fijes
ko. Dr. Ksri įdomus savo kultūros r išsi
Tarp grįžtančių amerikie
Jtadar fsvo pskvkthaų btti vo- reiškimas. AŠ negaliu stovė
tų mėtų daugiau kaip 103.- atmetė.
Šarkis pagnUo raū^intu narių balsavimu pateikt.
čių tame laive buvo New
kU&ų treteoiogbd* muijM
ti nuošaliai neištaręs tokiam Yorko universite prof. SigPradžioje vien kitų dau sitikfjiiių pr nepasūfi
Žinioe Mtrinktoc iŠ 23 vai- MOKAMUS JPAS LAVALĮ.
Ityrt, Atriboja, vyriawhi dink- darbui nuoširdų pagyrimo
ne Hagelthome. Atvyko ir < • • * M"** . > -.A1 žė sunkiais smūgiais. Car- nanjai sudarytu
stijų, Dtatriri o£Čplumbuai
^* •■• -*••.•’^-'v
tariuri* frafooorim krktfaaę yri- žodį. Ši programa, gėriau
žymus švedas Dr. K. A.
nera, stebindamas eksper vyriausybei.
$£MiIrt£ 14 u«
ir
40
miestų
turinčių
50,000
kaip kitas kas, supažindins Jansson.
Brneningų labai su
Amerikos milijonierius J. P. tus savo greitumu ir pada
a/ba daugiau gyventojų*
lialtiinoriečius su lietuviu
puola
komunistai, tau
Morgan apsilankė pas Pran- ryta, didele pažanga bokse, o
Štai
kur
viena
iš
daug
be

gyventojų ^stebėtinais kultū mvvi iiDo tvymą
cflįrijos jninisterį pirminin Šarkis — sugebėjimu atsi kai ir fašistai hitlerini
3 MXTAI ATGAL HKD4. darbės pridhsčių. ?
ros turtais?
Savo kalboje spalių iJf
kų Lavai, kur# spalių 16 d. laikyti Cameros smūgiu#
Baltimoreje esama apie Satiford, Me. Du metai at
Ketvirtame rounde Šarkis Bruening šiaip išsir
Spalių 6 d. 7 vai. rytų už 15,000 lietuvių kilmės asme gal Mis* Juliau Dubois pa PITlMFiTTITl BKUlAtr. išvyksta į Amerikę. Kų juo
Geriau aš liksiu nepopa
M FAJMJKfilM KABO
Į du kalbėjosi viešai neskel paleido savo sunkiųjų arti
sidegė Brolių Vailokaičių nų. Daugelis jų šeimų jau metė žiedų, kuris jai buvo
. wnt-4t ’
I biama.
lerijų į Cameros paširdžiu# rus ir sutiksiu bfiti pavj
geležies ir kitokių daiktų ilgus metus Čionai apsigyve labai brangus, nes buvo pat*
. ..
1
paskandindamas wvo rankų taš išdaviku, liet iš savu
Anglija.
fabrikas* Ugnis kilo dėl nę ir stori tarpe pažangiau vežtas iŠ garsiosios stebuklų
iki ųl kilnių Cameros pilve. sirinkto dabartinio kelta
, x elektros vielų susijungimo. siu ir rimčiausiu šio miesto vietos St. Anne de Blaupre Darbo partija savo metinėje
Camera, pajutęs tuos smū sitrauksiu. O jo kelias—t
Gaisras greitai išsiplėtė- piliečių. Pati Šv. Alfonso Kanadoj. Ji tų žiedų pametė konferencijoje priėmė resogius, pradėjo saugotis, tuo* dymas tarptautinės
JTžsidegę aliejus, Įvairūs Kataliku Bažnyčia genu iš beskalbdama drabužiu# Ru- liueijų, kuria reikalauja pa
met, kaip Žaibas, Šarkis kai gelbėjimas Vokietijoa''
dažai, alyva padidino milži reiškia lietuvių dvasios ga jiesiingai jo ieškojo, bet daryti nauju* tarptautinius
re ranka trenkė į Gameros ekonominio kririo.
niškų liepsna. Gaisras tęsė lybę* veltui. Šiomis dienomis ji pasitarimu# ir nutarti tuo Madrido#, spalių 15 d* — smakrų ir Camera, it kūju
si apie 10 valandų, nors ir Jūsų tautos istorija Balti- nuėjo^į daržų padėti savo jau panaikintu pasaulinio Ispanijos atstovų steigiama
labai stropiai įjahrihiukni morėje pasižymi didžiu kil vyrui bulves rinkti, Berink karo skolas Ir reparacijas. sis susirinkimas pri&ne trenktas, virto ant grindų liVVnVI WV1CTB tWW
užversdamas koja# Refenee
TO
gesino.
numu bei pažanga. Jūs tik dama bulves kaip ji nuste- Taip pat konferencijoje konstitucijos straipsnį, kn*
pradėjo
skaičiuoti
sekundes.
Nuostolių padaryta ke rai galite pasididžiuoti ta bo pamačius ant vienos bul- išrinkta# naujas Darbo par rilio įsakoma visiems jotui*
tijos vadaa Arthur Hender- tams išvykti iŠ Ispanijos ir Šeštoje sekundėje Cnrnorn
liems milijonams litų. Nete pagarba, kurioje Jūs kita ves prilipusį sava žiedą.
sdn vietoj premjero Bamaay atskyrė Bažnyčių nuo vats- atsistojo. Šarkis Šoko priko laikinai darbo apie 5(įo taučių draugij esate laikomi,
Migti, Tuomet Camera vet
MacDonald.
darbininkų*
ir kurių vertai užsitamavotybta šį nutarimų priėmus, Derminio ant vieno kelio. Aeoltam Harimr, 4
tę. Didžiai Jumis gerbiųs,
BrodHoa, Mas# — Tūlas
ptesidentas Nieeto Alkais Šarkis suprato. ka‘<l tttnmi spalių 15.—Ministerfe j
A
(parašas)
Prince turi ūkę 200 metų
Kamora,
'protestuodamas
tL..:_:7:L iL..r r
be smūgio puolimu Camera mininkas MacDonaM
TIotcotaT TU
senumo Marshfielde. Pas jį
prieš įžeidimų .Katalikų
pralaimi pagal taisykles jo angliakasių \da
Žtata<«i Majsai* vidsna
Mayor, dirbo per 19 metų Mrs. Bur
Bažnyčios, atiiriatydino.
kumštynes bet referec miniai. Vienas k
asteatat, dsigvavastass mtaų
bė ir už tn darbų ji tik ga
Kamora išbuvo presidentu Smith tęs? skaičių toHan ir atsistoju rr gandai pa
Mimto mm uzntuko mrairooaųimA
vo ♦30.00. PriiHt- buto im- ^mrwr, ųmlių 1JV—Tnufų f> mėnesius, sugriuvus lapoaš esu komunistas ir ai
XWCK> Hfetttta. Ypttafii
iWM*inw žadėję* ŪMAiHi’po ♦3j5O i m Sultingos taryba turėjo riap- nijus Įnoiiarehijai. Tai dide derintame Carneyn atmata prieš tave* Tada Mae
jo. Šarkis rėkė, aiškindamas
MktjMH K. K. W. KmJmI*™,
Koma. *** Statistikos dnvi vaitę.
tų posėdį Japmijoa-Kinijns lis respublikos Šalininkas ir Smithui. kad Carncra jau pasakė: linmna,
limitų užaieiiiumie gyvena Mr# Burke iškėlė ieškinį ‘nesusipratimams . spręsti. ištikimas Katalikų Bažnyvfle ir teir. iv. Katariete
nmhimčjo. puldamas žo- prieš antine: Jtateimid
10,000,000 italų: 8,000,000 teisme. Prince prisipažino, Tartba labai norėjo kviesti čion sūnus.
aadiM
siMMMę
įgyvena Amerikoje. 3,500,000 kad jis sknlmgas Mm. Bur Ameriką tarpininkauti, bet Seimo < nutarimas išvyti myn be smūgio, bet rofereo ftarbo luitettų rviArotaa - *
Jungtinėse Amerikos Vals ke ♦2700. Teismas pripsžl Japonijos vyriausybė įsakė iš Ispanikm vimu jėmiitim Bmith mojo abiem pradėti MaaDimaM'ui
tybėse, 2,000,000 Argentina- no Mr# Burkc $2700. Taigi savo atstovams Tautų 8ų- sukėlė didelio nepasitenki U nknju kumMync#
Atribs “Matute
je, 2,000.000 Brarilijnje, dabar už tų skolų Mm Bur- jungoje griežtai priešintis nimo tautoje ir gali privers
Kilkiai.
200,000 Kanadoj ir kitur* b ke nori paimti ūkę.
An^riknę tgapinfakaviMri. U prie naujų nenununai*

mNenusu
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MHIS GAISRAS KAUNE

KŪNUOS NEZDENTAS
USTKMIK. .

KOMUMSTAI-DAI

MAGDONAIA:

PADEK*

MFMJA ATMETA AME*

t

miitum

*

pntUTE DABAR

Ir

metais jau 6 mil. mažiau. ***
*K|BHWtNI JMAKdtAI TIKTI* 24,5 mik
Pirm kelių ĮnetijUnkOnųl Bankų finiutnis, iiemet
Mbm. rnsMuiitf 10 kitam** periaid<* dar daugiau suma*
^atarhTX TiS^Z*

t

KAUFORNUOS

s-MteHja

lės, * kuri yra jų ka*
tam laikyti dvi tuš
Į čia* cerkves. Be to, jos utiilius yra negražu* ir Intai
gadina miesto išvaizdų.
I Merkin* laukią savo atei
ties. Ji labiau imkilš atva
davus Vilnių,

19 mik litų. Iš kitų *-šalių,
taria ūkininką* ant savo
taiko, kaadamąg duobe, at* kur emigruoja mikių pilte
- čiąi, Lietuva ne tik nieko
’ kitų senovės liekanų. negauna, bet į tokius kraš
tat paaiškėjo, kad čia Ži* tus, kaip Dmaiiya, Urugva
los senovė* kapinynas sujus, Argentina tekt, m<
IptaU krašto praeities ištyri sigųčin pinigij saviškiams
padėti,
;
nta be galo svarbiais ųžsili*

S

.... J. l—.....» O...

PAJAUJĮ*

pkamms i

<4 '

Hulčtų
attata priąmena |tali$
. . r._^.
įgilti
vyn^įėmiti dėl naminių Mitalų, _ _ ... _ ______ .1

J
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NNM
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—uPuUka Zbn>jnan rašo,
md rttguejo mėn. 15 d. Dignm rajone per menų įž So
vietų Busijog pusės perėjo
lipte 50 žmonių, Laikraštis
pažymi, kad daugelis jų
anksčiau buvo perbėgę sienų
iš Lenkijos į Kusijų, dabar
atgnL

Darbinink** Katalogas
irtmiteteioy

‘ {VAIKKMI ovo-o*

yMMiĮbi —------------- II7K-4M
dOr/ Vhioe netaria MtaL '
rta PMMttato ’į
Merijce ajųeak*. Du taigai. *100
Bgysta*. Pi
iii*ryta*
P* B.
Ir Oefaųme. !<•
fiT
.

yfrjrh** nrvanuM otoMttlum*
PftttM A Tftnrta —*—0*
Turto Mon**—**kriUki jHk
takaHjnaal. Parai* Vogto.. ' ta.
tptotwwM ~~ MprėlyieMi aito

OmiIm
pr. A. ViW*k

M . jO*

ŠUO j# ifataigaiH Parėta
•tanrvoji
ŽmiA m*
cino, oraa. Parai* A Baroftea^AOa.
Patrimpo I«ia*i.^Utoid*
Kmt A. Miliukaa___ 3T»ta

no kenkime ; pagtl d*n Nb
MaiU (Potota). Parai* M.
kokių parmc* Sk Kafw>U*«~|5e. Gailaiti*
?
tta,
"■'
JMk^eta'
MtafeM
M
W>?
’.
raH
kad paimamo potvynio su a" ir
—M. (*.
KAtaokų ~ w.x
Mumyna
ir rin-'
**••
» VtoMtite* XA*ma V*rt*
ardytų Nerio krantų tvar- oMtarataMui. •— par*0 kw- ’ K
wl P. SaurtiiMiUi —' .. ,Wt.
kymo dariau Vilniuje, prasi* Tmma ŽUiaekM , ■., , , ... .ĮO*

imįign kM Kriitoniij<* rinitų Vyr^
nu minėtojo vietoje darė iš* - Kauna*. Kaip žinoma, kąi buvo
Pajaujui
dovanota
li

iiogės
’
furi
savyje
daugiau* cukraus 5iįu kitais
barimu*. .Taip dabar* jau
*
nietalš. Ir vynuogių sunka dėl namų jtea tegah“.
ketvirtus metus, dauginii- kusi kalėjimo bausme, jis
VMtai Kiurti - « p*.. turėjo
iš
Lietuvos
išvažiuoti
Kalifornijos išgabeniino sezonas taveik jau užm*
tfa|i rudens laike, alnklcitematai ------- ----------------- Jfe- /
dės dar šj mėnesį,
IttUge ir vynuogių tik pci^puse tiek negu kad po
MBamu nauja dalelė tamsio ir apsigyveno pranetUijoj. ■
ta.
~‘Dz. Witensid*r prm^ tal'fta
Dabar,
kąip
girdėti,
jis
peteitais metate
\
' xi
ttag uždangos, paslaptingu
H Anu. J. X JrnMi* (OŠimu, areštuoti kaž koks HMtata KspfrMta. PmMI
tyfejimu A idcngusioB mįisų davęs prašymų, kad tam tei
_______ Me
Bohdrievič ir jo jono, įta kuo. Pr. Bo«y«, M. L (L—W pelfonu)
stų vėl sugrįžti į Lietuvį
ffiuujdt Vidovita. ttkuiiM
tražto tolimų praeitį...
riami lydėję akmeni ant Mietai tJtatoayjB. laoM^
>
GfHdfe y«rkig< <ud<F* fe
» Patsai Dr. Kugelis labai Manoma, kad tas jo prašia
CM
apntatoM
kalkinta
į
Pngėk'žinkelio
bėgių.
Bohdzie»41eido Kgp. X KtmmiflasJOt. .
‘ :
ąngnilestaujių kad nėra pi* Inas bus patenkinta*.
ryiiijĮ ię- atggl Mikalojau* te'
vičius kai kada tarnavęs
CAUFORMlA GRAFE
Motoryrilu VamaritootyM. A.
lįfų toliau vestį svarbųjį
Glapirog Ivanovų,*. Jtafridž* ;
beunaik. Žv. K*i.'D-J<mi lei.
SUAUGI TAI? »<W; v
prie
geležinkelio,
’
hėt
hm
r
o
Magam Parvalk^tb-.......... . M dinyg, Kaune -1. -:■■'■.
tyrinėjimu, dte Šįkart iš tos
•
atleistas, ♦
\
fridįaties turėjo pirm laiKantai A0b*
fta '
SttldiuMtaJ* Kafta** Pareis
dtenų—Apie rlao daryk** ‘ ,k;.. . ......ISa,
ko pertraukti savo darbui Mažeikių apskr. (to pat
-—Šiais mokslo metais Vii- B0
b* g»k> itatata netiktai kt*
W< F1U^CIWO, CAUOKHKKU
niaus mieste į pradžios mo lionta per teairio* kr|ftw>
novų kapinynas toli dar nėra valsčiaus) K kaline; vieno
Pagž* JoĮhg VeS. ftrifaM
ĄUHvari* 86 ^Ž. riw* OatarriMi Vemtai
•į^ufinai nudengtas, iškas ūkininko šeimoje šiomis die
kyklas prisidėjo 1,500 vaikų,
tas. Yra abejotina, ar atei* nomis gimė nepaprasti dvy .' ‘"1‘.
iš kurių tik 900 gavo vietos, Fraatantata Dmatr*tjto<?** "
’* ’V-fttatalM
1
' .
naatį metų darbų bus galima niai: du beminkai sUailgp t 4, r; 000 vaikų lanko pamokas su, forintai. Parai* Urri* —^71*.
GernitaMtaa* t- Knn,' ?..
šonais. Tie “naujagimiai’’ ;di*MmriTTii-fcmiiiĮyiiĮi iriu . įiĮiHY.iri.'l ■yrMk^totatatateMBaa
tolyn varyti.
atatinkamomis pertrauko "ŽėdeOda.
M—2----U____ JLta
Kaina' —___ —
M*»ų Mdri P*rta Ja
. Nors jau ketvirtų metų ei- jau savaites amžiaus, sveiki
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už savo laiivę prieš lenki) yra įrėžytas net Lietuvos šlavimo pelną 432JJ2.
yra Susiprato Vilnijo# lietuviai
istorinės Lietuvos atstaty
Antanas Trai’a ir Marė P
imperializmą tūri visų lietu konstitucijoje. Jau tas fak
mą, bet tik UŽ lietuviškąją mums tik naujas primini kurie dabar save tik “tuteičiutė.
Gražiai augti.
Paraptjoji Kotteertffs.
(etnografinę) Lietuvą su mas. kad lenkų pavoju# ne- ši” (vietiniai) tesivadina,— vių pilną užuojautą, nes jie tas reiškia, kad Lietuvai
*
ą
VyR choras savo susirinVilniumi,
Švenčionimis ra dingę# iš Lietuvos akyra parodys pasauliui, kad jie kovoja prie! bendrą priešą. Vilnius yra pirmaeilės svar
Rožančiau# pamiilda^
Trakais, Lyda,
AŠmėna, čio ar kad visiems lietu kaip buvo taip ir tebėra Lie Atvykstaht man pae jus. bos dalybos ir be tolimesnių kime, spalių 9 d., nutarė pa Prie grnžųii papuošto i
rapijos koncertą perkelti iš
Gardinu ir Seinais; iš kito# viam# ir tiems, net, kurie tuvos žemė#, ištikimi vaikai, brangūs hartfordiečiai, man aiškinimų. Dėl Vilniaus Lie
Mergelės Altoriaus prie į|
gi pusė# dešimts kartų akait- svetur gyvena, reikia nuolat nežiūrint į tai, kad lenkai buvo pasiūlyta atsakyti į tuvai tenka net savo nepri lapkri 22 d. ‘ į lapkr. 21 <L tytp Bv* Sakramento roį
lingesni lenkų
legijonai būti žargytoje ir nuolat rū pasiskubino įuos,apkrikštyti klausimą: Kodėl taip Vil klausomybę raiktfeot,ovis tik Perkėlimas įvyko dėlei Ap čius yru kalliamas trečiai
maršalo Pilsudskio ir gen. pintis Vilniaus atvadavimo “poliakais.” Faktas, kad nius yra Lietuvai reikalin Lietuva neištars žodžio **at* reiškimo par. choro perkelto niais ir penktadieniais 7;
\ > , sižadu.” Kodėl! Dėl to, W vakaro, lapkričiui 22 d., P. M.-, o sekmadieniais 3
Želigovskio (abu Lietuvos reikalu. Vardan to didelio Vilnijos jaunimas veržiasi į gas? .
nelietuviški bajorai) vado tikslo lietuviams privalu lai lietuviškas mokyklas, nors Tai geras klausimas. Kiek Lietuvos politikos, kulturbB Nors mūsų choro jab buvo P. M, Marijos garbinto,
lenkai persekioja. Kad Vil viena# lietuvis turėtų suge ir ekonomijos reikalai, Lie pirmiau paskelbta koncertą
vaujami ir besivydami neto kytis vienybės.
kalbėkime rožančių šiaiyni
diena, bet vėliaus aniems
li Varšuvos sumuštą (su Ar kas kaltas dėl Vil niaus atgimimas greičiau bėti į "tą klausimą atsakyti. tuvos praeitis ir ateitis jdi
mėnesyje ne tik Imžnyčiųį
prancūzų pagelba) sovietų niaus praradimo ! Ir kokios įvyktu, reikia kiek* dar laiko1 Išaiškinimui Šio klausimo neleidžia atsisakyti nuo Vil taipgi paskelbus tų pačių bet ir namie kasdien !
»•
armiję,i. iš pasalų ir netikė buvo svarbiausios to prie- ir apšvietė# darbo. Lietuvos'|yra parašyta daug knygij- niaus, kitos valstybės nau dieną, nenorėdami kenkti
tai, nes vo# tik 48 valandom# žastyš! Kaltininkų Lietuvos kaimynai: latviai, gūdai, ru-|knygelių. Jų daug yra para dai. Dėl toj kad nei viena kitiems, choristai nutarė atTerrrfs No vena.
ikai. ukrainiečiai, vokiečiai ir
n^rb profesorius
rtmfmAritm Myko*
MVko- kultūringa tauta, kaip ir kelti (pernai rudenį abu
gerb.
praėjus po Suvalkų nepuo pu^je nėra; Vilniaus
Novena prie 8V. TcreriSto
Vilniaus Lietuvai gm- pag Biržiška, kurį Jūs turė- sveikas žmogus, negali siv chorai vieną dieną turėjo
limo sutartie# pasirašymo dimas nėra mūšų kaltė,
Mažosios Gėlėlės įvyksią
—puolė Vilniaus pozicijas vra mūsų nelaimė. Vilniusi žinimo reikalui negali nepriėjote progos pažinti, kaip jis tikti, kad jos * kūnas būtų savus parengimu# ir abiejų nuo spalių 17 iki 25. P>
* -1 _
t*
___ t* Uni4?
roi'VShi PviL
su atviru tikslu netik užimti visados
buvo Lietuvos poli* tarti, ne# tas reikštu^Ryti- §į pavasarįlankėsi Ameriko- piaustomas į Šmotus kaip pelnai nebuvo pergeriausi). mokslai bus sakomi: nuo
ss ūktais įvtįkA
Vilnių, bet ir Kauną, ir Že tini# irkūhurini# centras, nes - Europos nuraminimą, je, Tas knygeles galima gau mėsos bryzas, taip kaip ašvų
to vienas ir vakare du: vUsabatoą fokomaitiją, ^atstatyti Lenkiją. viso pasaulio pripažintas ir tas reikštų Pabaltijo# Są* ti kiekvienu inomentu, tik laiku yra atsitikę su Lenki- lapk^ 21 d.
ras jaunimui, kitas suaugu
rų,
salėje^
wod moraa do morza,” tai po didžiojo karo visos teises jungos ikurimą. reikštų vie-. pareikalaukite, Nepagailčkisioms. Pakviestas lalau gar*
Choras
stropiai
ruošiasi.
Lenkijon
dalys
vėl
susijun

K yra 1772 metų lenkij-lietuvių 'prie Vilniaus srities buvo nos iŠ daugelio karo povo- te tam dolerio ar dviejų (už
sus ir' iškalbinga® misionie
unijos ribose. ■
legaliu keliu (Maskvos su jaus priežasčių pašalinimn,|2 dol. gaunama 9 knygelės) t gė į yieną kūną, -* ateis lai —Taisys bažnyčios lubas, rius. Gera proga atsigaivinti
Lietuve# kariuomenė iš tartimi) perduotos Lietu- tas reikštu teisybės pergalę, pinigai skiriami vilniečių kos, kad ir Lietuvos trečda tai maliavojimas sustojo. dvasiniai.
[labdarybė# iršrietimo rei- lis su Vilniumi vėl tuoilie# į Fondą parapijonai sukels.
pasalų užpulta, nors ir viso# vau Nežiūrint i Ambasado prieš prievartą.
r • **MĮT vieną bendrą kūną su visa —Spalių IX d< apkrikšty
lietuvių tautos, taigi ir Jū rių Konferencijos neteisėta Ar bereikia todėl čia ir . kalama.
sų amerikinių remiama, ne- tarima»—-Vilnius tarpt, tei*, beprisiminti, kad kiekvieno, O visgi: kodėl Vilnius yra Lietuva ir Vilnių# vėl bu# ti: Prano ir otelio# Waifkens duktė Dolores Sieliu,
sės atžvilgiu priklauso Lie-j lietuvio pareiga yra padėti Lietuvai reikalingas—arba viso# Lietuvos centras.
^įgalėjo išgelbėti Vilniau#.
Bet kai lenkai mėgino to luvii ir reiškia Liėtiiva gali t vilniečiams ju sunkioje ko- —kodėl Lietuva nenori Vii* Vilniau# atvadavimas bet krikštatėviai buvo: Jubrns Spaliu t diena, Brad
liau lysti Lietuvos gilumon visai teisėtai (be skelbimo voje už sava kultūra, už niaus išsižadėti! — Dėl to. gi negali įvykti savaime be Nargriia su Elena Brigaus- lietuviai susilaukė imujC^
pastangų iš Lietuvos ir viso# kaite; Roy ir Margaretos tografo. Naujas yra tikino*
ir jau grasino Kaunui, —
Marcelė, mi, kad pastaruoju Ifitai
lietuvių tautos pusė#. Jei Wood duktė Pranė Marcele
Lietuvos kariuomenė meiat
meist
krikštatėviais
buvo:.
Bimn- buvo, Worve4ėr, Mnmr* Gi
greičiau norime pamatyti
riškai apouko lenku# ties
monas
ir
Pranė
Kavaliaus
 seniau buvo labai gerai &
laisvą ^Vilnių,—nuoširdžiau
Gedraičto# ir lenkam# teko
kai;
Jono
ir
Marė#
Mattson
nnmns netik Bnnklyne,
dirbkime dėl jo atvidarimo!
senu papratimu leisti# “do
sūnų#
Robertą#
Rta#y<
krik
ir Mosjiotlm ir kitur.
Pasaulis po karo nėra taip
lUsu” (miškan). Lietuvos
Tuo'fotografu yra gi
jau nusistovėjęs, kaip buvo Įhatėviai ikivo Stnsys K*
pariisanai * Šauliai * turėjo
mančius
ir
Ona
Brikaitė
savo
amatą žinantis p.
laukiama. Atmainos gali at
daug darbo kol išvalė mūsų
eiti netikėtai/Lietuva dėl tn
miškus. Lietuvos neprikišu*
šiuo laiku turi savo #tu
turi būti pasiruošusi airiMimybė būvo išgelbėta ir at
499 Grįmtt X#r. čia jh
imti asu Vilnią kuria jai
einančią vasario J6 dieną
gražią, numingą studlk
natūraliai priklauso. Nora
mes jau minč#imelMasXie*
Baltus lenku
dHlčiai A. m. spalių mčn. 3 d, 41- jau paveikslai Jo traukti
tavos nepriklausomybė# su*
tebelaiko Vilnių *vo naguo mo# Vyčių kp. kambariuose visimm Žinomu kaip r~
kaktuves. Tik mes neturimo
se, bet Vilniaus atvadavi Apreiškimo pat. choras mt rir Tik ateikite ir pe
pamiršti, kad kol Lenkijoje
mas
yra galimsa ir neobejo- rrngė labai gražų" halių
rinkihv Būsite vtoiora
tebcviešpstąuja
karingasįiudrteMms yanOe raito ratoto.
era >sto kktoM Bari ŪvtorM
•**
tenkinti.
tinas!
“Btrinra/* lenkai neiSiiža-n* nk*
* vk*
i t**"*
i

patejtson, n. i
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eiatmatsv
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f

ntaisinratnebis. neomoaiiąurtua darbininku* į uusi(Tta Vorker)
itetemfr temdo ją ptaą to
t
.o f
»
stataaljuaa į dar ditanį
vargą, koris gali būti tik Ltrtuvių pamoksiinė lito kasdienes maldas, apie Ro f
1MMT ŽtMOraK TJTWWAwrawa ą, 4MMU1MIWJUKŠ
iiandteninije Rusijoje. Ate ratam yra dar neturtinga. Šančių, apie škaplierius, ’
taJHa hsd MMatMUASS ai Šie ariąs darbininko prieisi
tetat
tas
žple Kn’žiaūs Kelius. Mu*
w
gą data«tat«ta teiiema griadžiasi po darbtten]* Jie ne geriamieji kateketi(ome, kad naujai įdėti pd- 4
SsmpiMHM
{09* Umttef
paimta* H vtoą purtą gir* gyteteroo pamatais irdam niai pamokslai iki šioj buvo
žinomi vysk. K. Italtaroko mokslai visai aktualūs ir
gumoje, dirbu savoasmeniMUMCBimOK BAWh
PaWUMBBAVOS KATKAt
“ Vadovas Bakyktaį.” Bet ir reikalingi. Viskas tai.14Va
tie patys jau senai buvo iš* dovo Sakyklai” sudaro lyg t
Goodridi Bubbgr. Remta
KaagiŽtandtou darbįnin- lirtmę ir niekur jų nebego visai naują knygą* O be fo ,
- Bet BT darbi
Befigtotank Irttei «ta
^ ^^^Įkui lieka dmqrti! Nogi pusi* Hma buvo gauti*
Kalbu gerokai pataisytair
DARBININKAS '
misteriu ait**rp dangaua ir šmnta Dabar ką tik pasirodė išleista • ant gero popierių*
MB WMT BA0ADWAT '
SOOTH BOSTON, JUM
ir duotis save išnaudoti. Ne naują padidinta laida vysk. Tuo tatai tepasirodo tik
TKJMUNB SOUTH SOSTO* W
gi leisti, kad darbininkų die- K* Paltaroko M Vadovas Sa trečias tomas.
Jtao daugiau
lės, kapitalistai ir^darhinta kyklai, trečioji dalia, pa- Išleidimas 4<Vadovo Sa
4a, teuo geriau
tevadžiotoiai komunistai mokslai apie Dievo malonę, kyklai” tikrai sveikinantis
taRdhtyrtčs &
alsas ir
valandas. Da* te
dalykas ir daugeliui kam,
Bakramentus ir maIdą*H
bar
Amata*
Wtam
ta
A
ftobi P^^teūs varguolius darbinin- Naujoji laida tikrai žjf- dirbantiems Kristaus Vyli*
teprouH, anoms* uarm-.
Darbininkai, neMitJraana nufrMMkiatn*
miii inulidinta: senoje lai- uogyne,
. nemaža
m . suteiks
. . . pa~
— *W z- .
— --f : ——
•
paisant kokie jie nebūtų, tu •flofe hiTO . 258 DudapiaL
dešimtu nuošimčiu.
»
V
'
aesimH*
nu**w»eiH* Mažėta* Ji* nmin n^uiMirri orranizu(ki*TiiTiiTfflL-Riik* *
gerinamiems Kunigams imi*
L‘
Vtam geriamųpriėmė:w takžtėn; kwT Wi$krt
tota» kreiptis J% f**.*^ tafcJ
\0J?
*
tartinM
jį įsigyti.
iiu kaWikiSk.j«i akeij»i veridlenu dfl tahvain.nn) r?.
‘
ml«to vtidfi, «• i Mdaty■£*** n«
iwnokrtm, kumUuvopĮrtjfcittfi—yr» kataliku apatt- įsigalėjimo, o laisvamaniai Tų didfitjjij jcorporaeijij bH ptaign, kad gauti maisatai(t gJJLL tokj,7 «*W» ,la«1^ į»V «*ko Ml*» Todėl jei kas norėtų “ Va
doa
Kai spauda
£•
■... ?*
;
autonuss dabar Jwt kete dovų Sakyklai” gauti, tai
tai ėmimas.
rėmimas. Kai
spauda H j«l juokiaM. Vadinasi guį- vadai teisinasi, kad tai ne- t,. K* bskaMti apie puta.-kurios
labai daug Žada/bet
maloniai prašoma arba užsi
margsta ir vos gali iteilaiky- resni® ir suktesnis prigavo išvengiamit, kitaip, anot jų, mą drabužių ar kitokių dai nieko neduodu, nes jų vadai virta dalimi padidinti/’ o sakyti Šiuo Adresu: Bet* &
ii, tai tuoj numanu, kad vi* žioplesnį ir atritflpš Jam aut būsią privertei visai dirbtu ktų. Jis kentės iki paskuti* viskį “suvalgo.” Organizuo keto įdėta visai naujų 10 pa Stonis, 147 Montgomery st,
mmmenes dvasia apsnūdusi, sprando. Sarmata priripa* ves uždaryti* J*i kfttų dau niam. Nebesate kas perka, tis darbininkams yra imti mokslų, kurių seniau nebu Patenson, K J,, atsiimčiant
glauda tai.dvasios termo žinti prie tokio negudraus giau teisybės ir artimo mri- indtarijo* bus priverstos nas reikalas, jei jie nori vo, pav.; apie sustiprinamą $1, arba tiesiog parsigabenti
metras: ji parodo visliome* kai kurių katalikų numria- lės nereikėtų te* tegu teW užsidaryti, arbabent žymiai šiame pasauly dar gyvuoti. ja Dievo malonę, apie Dievo iš , Kauno Bv. Kazimiero
malonių sunaudojimą* apie
»te sveikatų ir tikrų gyve* tymo, bet geriau jau kti* lipti, bei ^taurių uždaryti.
Mes matome, šiai® taikais baimę dėl išpažintų nuodė Draugijos*
taip,
algų
sumžinima*
ne

temo pulsų. Spaudoje juk dengti savo silpnybę, ne Artimo meilė verčią
yisi yra suriorganisavę. Mes
K. 8. 8—fo
atspindi patys gyvieji kata kaip toliau tokių padėtį pa manyti, kad pirmiau negu bus petatagaa korporaci nerasime nei vienos profe mių, apie mišria* moterys*
tee, apie Sakramentalijas,
Icorporąrijų žlrinmkai ųu- joms, ir vargą, skurdą ir halikų reikalai, ir jeigu jais kęri.
sijos
darbininko,
ar
net
pro

VOKIEČIAI susmupj^tenaudojama, tai reiškią, Tokie ' nesusipratę, taip tarė temtetint d**btainkain* dąataeš vargšuidarbiniu fesionalo, kuris* nepriklau apie maldos reikalų, apie KO BEDAKBip KOBOtad katalikų nusistatyme vadinamieji šiaudiniai kata algąĮį jie taižadčjo sąvo mty
sytų unijai ar kitaip pava
mAVIMli.
ritag kaa taisytina* Kad likai, tai tikras pašiną® su* tinių nuošimčiu ir bonusu, ir
dintai organizacijai. Juo; lą
Vokietijos
vyriausybe
Mtadda išsilaikytų, reikia sipratnsių katalikų pašonėj. tempimo alga* visiem* bb- > gyvautam hp teisybės jr biau paprastas darbininkas
jte teikti paramos. laikraš- Tai tamsesnis elementas, asm* to vedėjam*.
svarsto
bedarbių
kolonisųviturėtų būti geros unijos na
čių ir knygų leidimas sfam- kurio, dėja, nestinga musų Ir argi korporacijų vadai
mb klaurimų.Numatoma, kol
riu ir tuom užtikrinti &au
• blų lėšų reikalingas. Gerai išeivijoj, ir jų visuomet
kas kolonizuoti 100,000 be
ateitį*
daugiausia
yraten,
kur
ma

F tų supranta laisvamaniai.
svarbą ir vįa daugiau ir dau*
darbių ■— 25,000 iš Berlyno
‘TBįe eilinių laikraščio įneigij, žiau veiklių katalikų. Jįe gite atsiranda švariai lite- Šių bukų fcaprialritai eina Teisėjas Donnely iš Roir 75,000 iš likusios Vokie
kurioe Šiais laikais nepa- sudaro tas minias, kurios ntatea mėgėjų. Tas švieti ranki matausi komunia- ctatario, K* Y. Katalikų
tijos. Kiekienam bedarbiui
konferencijoje,
jenfia leidimo lėšii. reikia godžiai gaudo riebesnius kų- mo ir dororinimo darbas teh, Vita jų Bripte iš savo tadariu
basių* suteiktas nua 2 iki <
Wilkes Bam, pa. pasakė:
margų žemės plotas? Be to,
iŠ šalie®, tekate-' SdeliUR mūsų spaudoj, o ka
H
4ių
laikų
darbdaviai
savo
priešaųdmig uolidu pa- dangi tokių riebių dalykų
jiems bos sutelkta lėšų pa
rūpina negu katalikai. Jie katalikų spauda jien)s pa Jęu turime viiiątelę katate žmoniško irtmtoetao duoti. darb^nkus taiko žemiau
sistatyti ant tos Žemes ma
ragina ne tik savo plauko tiekti, tai jie tampa Uoliais kiškų laikraščių. Spaudos Kiekvieną dieną darbinin vįako, Darinnitems naudoki' i
žam nameliui ir įsigyti mknpnes spaudų paremti, bet laiavąmanių spaudos rfmė- mėgėjui yra iŠ ko pasirinkti, kai laukia ar ta iŠ darbo at kiek gali tevo žemų geidu
kalingiems įrankiams. Šiam
lių
patenkinimui
ir
turto
<
jais, kuri iieririteito »u do tik reikia daugiau uolių pa leidimo, *r w algos numusumanymui įvykdyti* bus
katalikų Šeimas ir draugijas roviniais principais ir duoda stangų tai spaudai išlaikyti. šimo,
reikalinga 200 milijonų mar
o turtw krovimui.”
- ir siūlo užsiprenumeruoti jų miniaitę, koji labiausiai Atsiminkime, kad katalikų Ijai jieškb naąįų darbininkų Darbininkai, norinti ausikių. UŽ tai manoma, kad, ji
totalius, Kad laisvama- pageidauju, vadinau nteva- spaudos rėmimas yra vienas
laukti geresnių laikų, turi
įvykdžius, kifkvieinu metus
niai prašo katalikų paramost rios literatūros. Katalikų svarbiausiųjų katalikiško- ginti didtaų teto milijonus, tuojau* organizuotis į geras
bus galima sutaupyti po
savo laikrasčirilns, — taii spauda čia suvaržyta, nes jį rite akrijoa višdavinių.. Jei krauti juos ant laužo if de- unija*, kur nėra nei kapita70,000,000markių.
Jpieko stebėtina, bet kad ka negali taip toli eiti kaip Iri- remi kataliku spaudą,tai
talikai tos paramos jiemse svamaniškoji* Bet vis dėlto žinok, kad dirbi tikrą apuš- geiduliam*. Antri jų, komu- it kovoti m savo skriaudi riMuybit sutars* Atakai P*. Nemanyk, kad be tavęs
W. Y«, riMM « Žtata niekas tiesos neišmano—A- ,
teikia, tai daugiau negu. šviesesnioji katalikų viauo- talybee darbą.
rnistai* myo tetartas pala- kais, nepaisant, jute jie bitfitabgįk •
'
K.
..
date,
prignvyrtčmis,
vedn
stebėtina, ypač kuomet išei-- menė įvertina savo spaudos
tų*
^ta. :
|
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VADOVAS SAKYKLAI
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Nukabino nuo peties persvertus batus, užmetė —Valdžia Bandžiaus šejnę parduoda iš varžy sina^dodanp žmogaus nekume, paglemžti tą žemę,
tinių. Už mokesčius, už vekseliu*, šiandien vaU- sulaistytą svetiino prakaitu, kruvinu triūsu. Be to
tet lovos galo margą kepurę* Nusispiov?.
Atsisėdo prie stalo valgyti. Tirštais lupo bulta^ čmj sužinojau. Tarpdūtyj nučiupo viršaitis už pe- kaip Šia dabar su Vale ir Simuku, — nebeįstengė
mediniu šaukštu artino prie burnoe rūgusį pieoą* Įtte* įr sakoį girdi, RuduŽi/pirk Barzdžiams žemę, primigti ipriina*
Dar labiau aprintaikę6,n^n'ptettaai. Valgėtas juk te tavaja rubežiuojari* Ketai ha gerokas ką*- Nebeišturvjoir Valč.
Rudužio akys visuomėt ašaroto®.
tai, pamažu. Veido spalvos ir tirštai sugulusio* tea. Su visomis triobomis ir pasėliais trys tUkstam —TeluAi, tai negalimas dalykas/ Ir negražu, iv
Stambios ašaros pasiekusios skruostų pulkelį kuktoj raukšlė* nesikeitė, nenyko.
\ štai du šimtai.
pavojinga. Aną kartų, kai Paleckio karvę iš var
virpa. Toliau nebeįstengia virpėti, Mat tie skruos
—Dievuliau mano, Randžuma taę parduodat žytinių Židonis nupirko, girdėjau, kaip šnekėjo
tai per daug duobėti, nelygūs.
įškapgtyte
kur m^tei tada likučiai ^ duo Kur gi jis dabar, nabagas, dings su valkatai!— Bandžius būriui vyrų uTn niekšų, -iiedonj,. Pa
Sudužta liesas, su^nlvęs. Jis niekuomet neštai* nos trupmite ir pariiirtakitete miežiai.
nustebo žmona.
leckio viriai ant tos pačios karves ragų painaugauna, nenušvinta. Net ir ]>avasarį. Kaip ir tas ai- čia pat, netolta Sėdėjo jo žmoną. Ji labai no Nustebo ir Valė.
■
šiau sugavęs?’ Tite pate ir mums būtų, Barzdžius
e Namo medis, piemenų prieš kelius metua laužo rėjo prakalbinti vytų, Mteoti, kę girdėjo mieste —Trys tūkstančiai du šimtai litų — šnibždėjo labai kerštingas•>* iŠulUK Užteks mums šemčs. Ge
liepsnomisnusvilintas.
# lyj. Be to jautė, kad kas nors svarbesnio yra įvy pamilta tėvas*
riau nrirukdykim Simui mricytis, juk jis dabar
’ Sudužta turi žemės* Nedaug* Žemė prasta. Ki kę. Tačiau tylėjo. Dvidešimt penkių metų gyveni —Na ir kas iš to, kad trys tūkstančiai du šimtai aeptinton klarin perčjOį greitai pabaigs. Be to
taip metais, žiūrėk, Ir nebepajėgia išmaityti pua- mo praktika ijtakė niekuomet nešnekinti vyro litų f — neramiai paklaute žmona.
kaip aš čia dabar eisiu tarnauti, nei šis nei tas.
trteio pūro pasėtų rugių. Žiūrėk ir ištyso, pagelto pirmiau. Ji žinojo, kad vėliau vyras pradės pato ? —Ka-aa t! — užkimusiu balte lyg ir nustebo vy*‘ Tėtuši, tik tamsta pagalvok Triušeli brangiausias,
navo vargingai sti&lęs Žiemkenčių laukas, lyg iš* šnekėti, o dabar užkalbintas audrota užverta ras.
1
i *
M*
KM neardyk mttių šeimos gyVenjuMv
h tarti negyvėlio sąnariai ‘
’
--"dnnoina.
*
narni*
■• *
- **•
BudužietiČ pradėjo verkšlenti,
*
Prie Rudužio sodybos trys gluosniai ir vieną NudųŽis pakėtė Žvilgsnio kryptį, kai vidun —Na gi tas, *- smarkiai palodamas balsą atoaBudušm apsiūki lyg }mmiškč saulėleidžio metu,
vinkšna. Tiesa, patvoryj dar du vyšnių krūmai, įėjo duktė. Valė* Ji buvo išeiginiuose rūbuose ir kė, — kad aš nutariau tą Bandžiaus žemę pirklį.
Lfipas
pakrypo. Tarp dviejų nedidelių, rudais ant*
tie išlaužyti, sitmaigyti, lyg nebevartojamo grėl>- taikė rankoj maldaknygę, iš kurios sviro žemyn —Ar gi tu.proto netekai! Iš kur me* tiek pini
aklais apžėlusių akių atsirado imilgaa, gilus įdubę
Bft danty*. Gluosniai raukšlėti, gumbuoti, kaip šei- npvytusios doželio gėta 4
gų gausim V
.
nuninko pirštai. Gtateuose amžinai keturios BuduŠio veidas dar labiau apainiauki, raukta —Dinigul- Htegas ne Dievo padubtas, šmteto ima.
varnos ®Čdi* Kranksi, Juodomis akimi* vis įriurta dar labiau sutirtėjo. Slepiamo pykčio ir gailėta patys jį nusikala. Nusikalsiu ir aA Mano viskas --pražudysi, pražudysi mūsų... -* včM žmonos
.
iiari, į tų patvorį, kur i^mazgo* pilamos. Tos ke- atopaĮris, lyg vagis naktį patvoriai* tallateN.
jau nutaria* Simo tatai mokytis neMrisiu, Vidl žodžiai
•• tarios varnos visuomet alkanos.
—Tėtušis jau parėjęs,
prašneko Valė, bijota eta tarnauti pas Rudokus. Prie tą pinigą, ką jta- —Nutilk! AŠ minų galvių aš atsakau už vrikųt
'
Stogai žaliais samanų kupstais, * lyg dedervinė iTlA
NKVO IcftihiM IMbdftTlftlUL ***
UMUMMU*
nai gavom už parduotą milką bus gms inMta "Hmriko peAūaižku baM vym
mis išberti Nuo senatvės, Įlinkę. Virtomis įlūlę* ; mtaHrj b<Ui pasilikt*. Girdėjau vyrui tatai Be to dar kokį gyvulį parduoten* Pinigus ui VaMi du Žingsnius į priekį. Drie tėvo rankos.
Ant priekinio Šio misiviuiojęs. Galvų pro už susirinkta darė,
BartežMiis Žemę bus galima išmokėti dalimis per Aky* baikMuą aŠandos, liųsB lyg supančiotos.
pakalinių kojų taipą iškišęs, į vonias žiūri. Nuo* —Tai mat parėjau...—nenoromis atsakė tik tiek. riebus metas*
—Ttersl
1 bodžiai žiuvmtja*
Ir vėl tyla.
t .
tenąna rankas atlaužė, taip netikėtas ir itaeu* Krites tėvu kuurilią atsimušęs j rihiolinio stete
F •*
f « ♦
; Nejauki, alėgianti kažkuo grasinanti tyku
virių, terivebim grįšite menas.
gręlMmas taasprendimwi ptarodė*
Parėjo- Rudužta iš mitefelio, Iš Itažnyčios*
Po geroko jmsvalandžio Rudužio lapuos prata —Tėvai, tu tik pagiltai' Kaip mes tą žemęa ga- —Nė MŠri! Aš kiaute valdovas, Ihmoršrin—
;
Basomis kojomis i*arėj<». Perbrido per OŽkupių jokylotis, Pamažu, tingiai lyf šulinio svirtim lėnim pirkti, juk tai kaimyno, juk tai jo tėviltoi. visus ūu Žeme mimaišymu, tarp akmenų kaip var; įteko*. Aplinkui nenorėjo eiti.
S“1"*'
'
,.f : ... Lli Kas kad raidžia parduoda. Kaip mes galėsim, pc* risrithinriri
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BL4JWOTyxp susrvinrjMi etano •
VALDFBA

NUOTRUPOS

XM |AflMtoM S^tofl

K«u X X JUcaltB-Orto va*w; Kto.
Bataaat-Hm.;
Kte X Jtoteltoto—!•*■*«
Pr. Moto* lltet irto-

Hte; V. 4. tewkto-«te T MHt «tr^ Ww«ter,
a »u
dtorM-IŽa.; A, ttMMMMvtfclth Aw.* WorttMer, Mmk* K.

Labai graži knyga audeklo apdarais, 1®2 putų
turi daugiau kaip 10 im tų ftv. Kąiumero* Draugija
lapių, tik už 7S tentu*. “Darbininkui’1 pmiuntfte
•y* ir X SrlmtoA-lfcte «MMkl; Kito Fr, X
SvjungM Taiybon
»”»*•
savo nariams Amerikoje
rte Ot VrtoiMr te 0toMW, Mato
Ti
oehtua gausi Jano Kmito gražias eiles.
posėdy buvo svamtonw rąžyti, nei skaityti 4 jokia kasmet siunčia via mujkl pa*
Jonas Kmitas vieninteli* Amerikoj lietam po
santykių tarp Danrigu ir kalta. Bemokslių skaičius skirtų arba pačią narių iš
etas. Jo ei!*? pilno* patrijotiikų jausmų,
Lenkijos klausima®. Buvo sudaru ketvirtą ir tračiadalį sirinktą knygą* fttai* metate
tKąskuitakynąl * '
vienu tahu priimta lordo nuošimtį visų gyventojų. viriem* nartams buvo pusių*
“P AB11MI M K4”
Ceeilio pasiūlyta reiUiucija.
sta labai svarbią irnaudinfMH
MDffiUV
OAUKA
tu
gtertteT
ifeata Mte Mite
tūkstan kuria papeikiamos visoa
Mūsų tėvynėje Lietuvoje, 300 kuopelių su
gą knygų.
kai kūnų
npfteyą
kamzmm
,
prieš
Dancigo
statutą
mt
narių
knyga*
grįžo
atgal
j
čių
narių*
Vaikams
yra
lei

girtybe smarkiai išaipletusi.
Apakaičiuojmna, kad, ap džiamas mėnesinis taikrašted^kreiptos maniferiacijos ir Kanados Darbo departa
skritai imant, kiekvienas lis ^Žvaigždufe,^1 kuris šie veiksmai, Betą, Taiybn nu mentą* prancfcų kad penkta pakeitimas ar kita prieta*
Lietuvon gyventojas svaigi- met turi 15 tūkstančių ma-J taif ateiklausti Hnago® tri me Kanados provincijose ti», apie ką savo kuku imtu
bunolo nuomones, ar lenkų 60^0© aeneliik gauna pensi vo Draugijai pranešta.
|
ramiesiems reikalams išlei taJų prenumeratorių.
džia kasmet po 2 doleriu ir Blaivybes draugija sten karo laivai galės ateity įp ją. Beveik bįpomi* naudo
.70 eentip Ulbai lengva ap giasi'visose aukštesnėse nuR laukti į Dancigo norią.
jasi vyrai ir moterys.
Kasimiem Draugijos Centro inmi'sro jmbtmo m puvilo iv. W41TlffTW>n JL C J)te
TU» T<W VALDYBA
skaičiuoti, kad Lietuvos gy- kykloso steigti aMinentų
ViTnvųofi JU3NMMU i
narių sąrašą, kurių knygos
“vmtojat
girtuoklinviimir kuoiKdes, kuriose^ mokslus
urįlo^tKai:
~~7
israiiitoMi ** X OrtHtofcito
?' M i*wutt *L, UammIvIIU, M|**
kąsi&et išleidžia šešis milijo pradedąs eiti jaunimas tu
it — X Martotote
4J
nus dolerių,
• uo tewai te te tete MM*
rėta progos auklėtis naivy Vedusiu* motery*, kurios
V. te|ln Mk
Nesenai pwmrtbų kam Chteago, III, anritar nare.
t TtoMM* tart, te
mam l’fto K»*duinkM»
Biam pragaištingam judė bės dvasioje*
MteMMteJusto teStoteto* jm tew«» te te. tete% iteto
buvo praradę pilietybę ap* ministerija f»vu U Alina į JDVatavitaitė Ktana, Cice
jimui atsispirti ivikia blai Blaivyto darbas nėra vi suvedusius mi nepiliečiais,
i— V. tohite
vyto išganingo darbo, kmį sai tobulins, nes stinga darbi naudojasi pereitą metų Kon mo* pranešimą, apie žiaurią ro, XII, amMna narė.
* 3) Jteavičiutė Kotetam-i- Tvarteferta — iteto mitofS* ‘'
ir varo Lietuvių Katalikų ninku miesteliuose ir kai greso priimtu įstatymu, bū
Blaivyto Draugija. Šios muose* Didžiausiais blaivini- tent: tokios moterys gali at kurį nukankino komunistų jaf Chieago, Ilt, aml narė.
£MiskatmtačtabUvusiųminia,f <) BaltrušaitieneMare,
draugijos tikslas yra skie- nio dafbitiinkais > yra kimi- gauti pilietybe tuojau paDierrje, važiuodamas dvi Vineo> Brooklyn, N. Y,, am
pyti žmonėse blaivyto dva-!gait katalikai mokytojai ir
duodamos aplikaciją. natū račiu iš DoLyongo į lenta, žina nare.
I4JTW0t VUHiJMtV B&JOft
W
I moksleiviai ateitininkai. Jie ralizacijos bhuuL Jau tūks
pakeliui viename kaime pa ?■ 5) Ziltuakte Juosm, DefBlaivybės draugija visoje savo pečiais ir velka blaivi tančiai moterų tuo įstatymu
AT./OKOV.lLr
matė dvyliką knrtuvių* ku roįt, MUK, garbės narys.
Lietuvoje turi 180 skyrių, nimo darbo sunkiąją naštą. pasinaudojo.
# rių keturiose jau kabojo ke 6) Vonsevigienū Mare,
B340» VAUntiM
Tto
kurių narini, patys būdami Kitais metais Blaivybes
turi lavonai, o likusios aš- Brooklyn, N, Yį, amž, narė.
PlraMidiu—M.M*.
blaiviais skleidžia blaivybes' Draugiją tildsi įsteigti beal
JOTO. VAL8T.
tuomoe aukos laukė savo ei 7) Pratašienė Ona, Cinai* ei o te te Stote, Kute •
mintį tarp savo airimųhi* koholinių -gėrimų dirbtuvę.
teu te itote <n»w*
—X
lės.
'■
go, Iii., amžinu nare.
Draugija leidžia savo mėne Norima pasinaudoti Šveiea*
fta. Bte. — Martea tettototol
Paaiškėjo, kad toj apylin 8) Kairiukštienū Kons
sinį laikraštį “Sargj’bąJ* rijos pavyzdžiu, kur yra ta Gyventoja surašinėjimo
kėj .agituojąs komunistų- tancija, Shenandoah, Pa.,
Šio laikraščio pagrindiniu ki dirbtuve, kuri gamina be- biuro žiuiomis? dabar Jtmgagitatorių būrys, atvykęs į amžina nari*.
** Ttoriteto — 0»» Mtetete*
K MlMA SU fe BMm
tikslu yra skleisti mokslo Ži- alkoholinį vjmji. Toks vy
nUfabikM r* A» NatoMtttato
IS
vietos
gy9) Kraužliutė Rožė, Wašį kaimą,
MG B Brtadway, te Stote
niąs kaimo žmonėse ir fnomi nas turi didelį pasisekinm ir
iki viržinin- terbuiT, Conn., amžina narė.
vadus. Neskaitant garbin ventojus
MsnUte — X tekis
parengti blaivybei geresnę yra gera priemone kovoti su gųjų kunigų prof. Kuraičio,
f Wift£bM SU te teKto. te' ;
kus.
•
Maloniai pnišau čia išvar
dirvą. “Sargyba” šiais me girtuokliavimu.
proi Kemėšio, kam Tumo iriį Puskarin
Rūškana
Pįerrje, iš- dyta Bv. Kteimiero Draugi T> tol tolouto sto^jrtltoJ toto. DvMfij* laito mtofistosto to* '
,
tais turi 8 tūkstančius pn»- Blaivinimo dirvoje tedir kitų, jie turi ir gerus pašau-įsitraukęs revolverį, norėjo
jos narių man pranešti savo
numeratorių.
ba tik vieni katalikai. Nei lieČius inteligentus* Užtm-f paliiumioU pasmerktuosius* tikrus adresus, arba jei kas
,
Blaivyto darbas vykdo
ka tik paminėti prof. “Dovy tačiau konįmrtaL kurių žtaota $ų gyvenamų vieta,
mas ne tik per spaudą* bet
daičio ir Dr. A. Gylio var tarpe buvę ir kdi europie tai labai maloniai prašyčiau
ir per skyrių susirinkimus, rūpina. Lietuvos universite- dus, ir galima lengvai su čiai, užpjudė tamteolhiK ir
man apie tai duoti žinoti se
dMesnins
siisivažięvinnjs.
studentu blaivyte prasti, kad turima gerus va
kančiu adresai: Bn*. S. Sta*
kasmet yra surenkamos.4^ skleidžia tik studen- dovus* Jei blotaintaZrą ormi- pakalto gavę ieties smūgį ir uis, 147 Montgomery atremt,
blaivybes savaites, turima tai ateitininkai. Jie ir yra įos imęMįfįę stovi tikri*&uklupo.
Tunmrt to "paties
_
.
Paferson, N. J*, už ką busiu
ladio piskaitos.
įlaiviuinkoi,
Aurių
gdd^Hteiamu
’
*
sprendimu,
jisbūLietuvos blaivinimo pionielidmi dėkingas.
Blaivyto draugija savo fini. Jie nuolatos važinėja atitMa įiį (lorįams bei ////-įvo suplėšvtas į keturias da- Prie ta® progo® maloniai
.
'
•
veikimo programos didesnę po Lietuvos kaimus ir mies veiitaį tai’ goliiiKi Kft^-hįs*
prašyčiau visuomet apie
Pasiustas prancūsų ptatiy
dalį turi nukreipusi į jauni- telius, savo gyvenimo pavyz riuti, kad toki armija
knygų negavimą ar apie na
, . mą. Ji susinipinusi priau džiu ir gyvu žodini trauk tos žengs laimėjimo keliais mukų būrys ieškoti Piertjė rių mirtį man pranešinėti,
gančios kartos blaiviu auklė dami Žmones * iš tamsybių ir jos žygiai bus lydimi mri- rado, jo lavoną btauriaite* kad galėčiau .savo taiku jų
Irs šviesa ir pergale vaini žalotą upelyje, Jo kūne gy~
jimu. Tuo tikslu ji yra Įs į šviesą*
reikahis sutvarkyti.
teigusi “Angelo Sargov vai Lietuvos blaivininkai gali kuojami,
1
‘ dytajas priskaičiavoiki tri
K««. /?, Stonis,
Bn Kimraš. jų šimtų žaiadų.
kų sąjungą* kuri jau turi džiaugtis, turėdami gerus ■

BLAIVYBES DAMAS LIETUVOJE

DRAUGIJŲ VALDYBŲ:
ADRESAI

SS

Jurgis*
Apie mane nesirūpink, geriausias dalykas visai
*
Bauginančios drebiančios lūpos, išyiriusioą rau Tačiau sunkus.
Lukoševičius.
užmiršk* aš tau nebreikalinkas. Jokiomis pašaipudonos lyg apelsino žievės akys, uietevomis gyslo Ištekėti už Luk^evivtauSe
mis nesirūpink —* nepratęs esu gaudyti nuo sveti- *
mis aptrauktas kumštis užgniaužė bet kurią, viltį, Už to nmuigaus turtuolio, persenusio ameriko- Jurgis.
Simas
iy
Šeimos
likimas.
mo smakro varvančius lašus. Tie pinigai, kuriuo® j
nik pernai fesugrįžųsio i savo kraštą.
pasiryžimų*
Lukoševičius 'jau septinti metai kaip antrąją Mirga plačiose minčių alčjotie ir įnėtosi į visas tavo vyras davė per vestuves, yra už vargą tave
Valė išėjo svyruodama.
amžiaus pusę pradėjo* Turtingas viengungis, be puses, lyg gatvinės lempos tamsią, vėjuotą naktį. beauginant XTž juoa nupirkau Barzdžiais žeme* S®-*2
Motina užsim.ąste prie lango.
* «
*
* Simu žinokis, daryk kaip nori, Jis man nereika- į
jokių gnnuuii, vienui vienas kaip anas beržas pa* Galų gale nusprendžia.
Vide savo brolį myli be galo*
.
Jkelyj, Turėjo daug pinigų bankuose ir didelį, gra Bimas it Lukoševičius, Jurgis pasmerktos. Pa lingas. Tiekžemčs turėdama*, tegebėsiteduonų už- į
Tik ne ta meile, dėl kurios žmonės vienas dntrą žu dvaro centrą. Valę, įsižiūrėję pamilo. Pasipir smerktas į amžinų užuomaršos kalėjimą, į jos gy-' sidLrbti pats, Jėgą jaučiuos labai daug turįs*
no dienos dar ilgos. Dar ir tave pergyventi pujžgžudo, n,e ta Įmvydžia meile, kuri sprogsta trečiam šo
; Rudužiui/Sis labui norėjo* kad duktė tekėtų už venimo užpakalį.
• .. ;
rita Na tai sudie!
aimikonu*
tačiau Valei atkakliai priešinantis/iM*“
» asmeniui įsinmišiūs.
: ?
drįso varu versti, tik be galo užpyko ant dukters Rodo®, proto neteko Luk<£eviriu* iŠ džiaugsmo.
Brolišku meilė*
‘
Vale nepaprastai daug ko tikėjosi iš savo brolio. ir visos šriinos. Tėvas neprikaišiojo dukterei dėl Po šliulm, M bažnyČp* gĄžtant, kiekvieną pus- Rytas*
įemį
ant
vieškelio
sutikęs
penklyčin
apdovanojo,
Lukoševičius dar guli.
Ji svajojo apie tuos laikus, kada Simas bus didelio tn piršlybų, heprisimųi^. aPm tai ir šiandien, ta
^alta
tevlts
pinigais
apipylė,
be
to
nemažai
dova

Valė seniai atsikėlusi.
čiau
Valė
aiškiai
suprato,
kad
panašus
tėvo
spren

mokslo Žmogii^ iškels Rudušių šeimos garbę. Kaip
ni gavo visi artimieji Rudužių Šeimos giniuita, Sutvarkė* dvaro tarnus, į darbu* ptekirrič. Pwi
dimas yra kerštas.
galės ji didžiuotis turėdama tokį brolį
:
wt
kaimynai, t ' ■
*
ryčius mf tartmita ruošė.
Jeigu
Valė
ištekėtų
už
lAUkoševičimis
dalykus
O dabar naujas tėvo sprendimas viską nušlavė.
Valė
Inivo
rami,
stebf
tinai
1
rami.
Valė
nebuvo
‘ Pro atvims miegamojo duris, atšliaužė vyta
Visa tai, kas per tiek metų galvota, svajonėmis būtų galima pataisyta Tr Himui .mokslas nesurių
moterų
tarpe,
kurio®
ieško
bau
proto
ir
ištterbatete.
trukdyta
ir
tarnauti
nereikėta
uiti.
Tėvas
truputį
puošta*
“
to
IBiivoj,
tačiau
atarose.
Ji
gyveno
ir
raini*«-Valėčk* nepervirink arbata®. Aš nemtaPfc*.
apileistų.
Vale kone visą dieną parymojo*
losi ta mintimi, kad Simui dabar atviras kelias į Iškepk kmušintenčK Dcšm® paraikyta Duonai
Sodo gale, ant tvoros. Prie senos obelės* kur to \ Vale ilgai svarstė tą klausimą
Midelius
nmkslus, o šeimai tuo imčiu į šviesią gar- rialo padėk. Tik Žiūrėk visai tai mvo mnkmįB
•
Jeigu
tam
reikalui
miktų
aukoti
tik
savąją
lai

kie dideli, skanūs vaisiai auga.
Vale žino, kad tėvo sprendimas kietas, nepamai. mę, ji negalvotų tiek daug* Jos mintys atsiremia 1 ę ir. laimę* O Jurgis i Jurgis ne nendrė, jo nepri- {tetaryk, bus daug gardžiau. Kai vi&te bus
j legs šis smūgis prie lemta* D pradžių gal ir pri* ruošta, pranešk man.
t minas kaip irnts likimas. Vadinasi Rimukas turi f purią kierįausią vietą.
grįžti prie plūgo, <> ji pas Rudokus tarnauti* Dėl Kaip luts su Saltonių Jurgiu t Bu tuo pačiu Jur enka truputį, tačiau jis atsigaus, sutrirtta, praoi- Valė beveik negirdi. Juk kiekvieną ryta
tevęs nesirūpina, tik broliu gaila. VargJtasbffa tu* giu, kuris ]xis LukošcudČių tarnauki. Kur dėti* tie nuš prie normalaus gyvenimo. Juk panašiai vaPusryčiai pagamini L Valė norėtų nušiurti
rėš atsisveikinti su savo jitanais ir užkasti mokslą visi planai* jwtadai vienas antram ? Kas užgesins iitožnsmta nežūsta.
Tik vimma dalykas negerai. Tėvai mųsrko nmtę vyro prikelti, tačiau Žino, kad taip nffoM*’
dirvonų arimuose, kaip jtelari* ne vienas aplinku' tas dvi liepsiM/jančias viena ugnimi širdis i .
BarsdŽiaųs
Šviną iš varžytinių. Kiek neprašė abu ma.
. '
Simas.
J
u
įgis*
Tarnauti.
Tėvu
pyktfau
Lukoševi

mos suklupdytas moksleivis*
Ji
prieina
prie vyroloro*.
Ciapat už tvoros lingavo baigiančios plaukti ru čius* Paivign* Ištikimybė. Beinsri likimas. Dnutas su lumjuoju vyru, nieko negelbėjo, užsispyrė pirk
gių viltims ir tyliai šnarėjo. Raudonos aguonėles žmlis* —- Visa tai veliasi* maišomi Valės galvoj, gi it! ir gana* Tas nelemtas pirkimas temdė visą nuo- —Kelk, brangusis, pūdyčiai jau ant rtaK J
grebŠčmwd mi rugių stiebais, mėtydamas į saulęį kuž koks vidujinis tail^s ragina greičiau «psi*l :aiką* sudarydamas žmonėms daugybe' visokių Vynui atmeta nuo krutinta antklodf ir
ptanam midžtavurias rankas rąM*
z
Spręsti, intriatyti tolimesnio gyvenimo kiypti* rim trillHjk
ugningas žvilgsnius.
?—A, Vakėkal Labas ryto! Kaip ttmfaffljait J
ktis
kov<
to
į
įlinkius,
Tėi
te
MtaiMVeikindanNt*
te
dukterimi
šnekėjo.
Valė mąstė, shku galvą, rankiojo mintis.
(Bu# itaagtan)
Na tai sudie! Kaip mokėsi* taipi ir gyvenk.
Lukošeričiite
Buvo tik vieno išeitis, viimmielfe kelias.

PABĘĮyiirKAf
niinist Princo Sapiegos —
T. Itolinevaškis. Visi pasi
rodė šiame akte gerai*
Antrame akte liet. gen.
štabe Vilniuje vaidino šie
asmenys; Štabo viržiu. Pulk,
LDS. 4 ky. tatatata MtiitslA
Kierfinrico rolę
KiraČiiuko
role —
- p. Slin Htaal ivvtate tatkriiMt Mteta. mm įvyta ipalią 18 d., tuoj po
kųjų štabo sekr. Kapit. Bui
Vvi jrniMMUiiNi
vydo ~ 8. Plikaitis, Geu, Psrife bdtaythteje svtteteijs.
Jm Mltj. Kvtatai rite sarta ak*
telaakyri te- nštestateti steMstaM
Žukausko
p. ElijoŠius,
Mtateatfa. Tatact itteTuMte
MOOUn. M. T*
P^emiero Sleževičiaus — p,
a
taugw
fe drss*M prirašyti tais
♦T. Mančiunas, apsaugos Mi gpallų 13 d., twj P° w«»o« b
vyk» LDB. 10 taopM Budrlnktaia
tosterio Daukanto
Kvtate YaMyta
rot Tai|Ž kvietaaM vtaa asita*Mančiunas Jr., vidaus rei iditaalEyti j H itataaktag te
TĄW wfta M*H>
kalų Minist. , Stašinsko —
LDS. 70 kp, itidrfnkimM Įvyta
P. Labanauskai Kuriiero— tara dtragta pihtaiyii*
•palių 18 d., tuoj po dvyliktai.
Valdyta
J. Penkatakaa
Kvitafant gratadjatati, m* tad*
Treciame akte 'dalyvavovisi antro akto vaidintojai
tevtadte ir,Mv® draugui (m) pritD& 11 kp. aitaMink «tarfuki- rašyti
* #
Valdyta
išskyrus didį vadų Gen, Žtp
nu« įvyta nekmadtenį nptlit} 18,
kauską, kum tuo laiku bu taaj pa tamra, tataylitaj kratai' Biravrmr ir. y..
vo karo lauke, lenkų kaH- alj* Snrta, kad vtel iitaM aviL
ninkų paimtu į nelaisvę !Ufe ytaktaą dalyvautų fe uiataokitą B!M įvyta ipalių 18 d„ 6:90
klausinėjime—tardyme, vai Mttak Parodykim* graiq ta*7* tar^ Karritatei AtaihĮ paraki0*

LDS. KuopųSusirinkimai

KOLONUOSE
*yketville, Md. Neužilgo ei*
Svarbu* įvykis užpervi- laikyti kvotimui prie State
; mmrtMj*»<®xamineT:Ji
.
pirmas
Lietuvių kalta« Ra-pirma lietuvaitė, baigianti
teito Koncertas, girdėtas Bal- slaugytojos mokslus toje Iigiminėje* »Ti ketina tęsti
tfrnorėje*
koncertas, se< nai jau lauktas, labai nek- pradėtą darbų ten pat ir to
teningni pavyko. Kaip pir liau, Su ta moko# dar dvi
ma*, įžanginis pasirodymas šiai parapijai gerai žinomo#
mergino# -*• panelė# Ona
mtimtaučiams. reikėjo, kad
v. lietuviai pradžioje save per- VaŠkevičiute ir Agota Pažeriutč.
Siosdvi pradėjo
Į sistatytų, paaiškindami iŠ
C tor jie, kas, ir kaip* Visą mokslus kiek vėliau,

■ tai labai gerai atliko kmi*
Mendelis, skaitydama tnm>
f
pų ai^valgą anglų kalba,
kitos urnos.
kurioj bendrais bruožais
----------;------ . ------uvetefekj, kunpM BobHnf fr S®,
priminė visų mttsų praeitį,
4tht»trią*
kas Pulk KtofčindcaS-’Airri.afilsų atsiradimą Baltinnto į Šį» jtekmadienį per sumą
Taigi matonftite rite asterinktį
kiu
ir
Gen.
Purvis
—
■
G*
Hje, parapijos kftrimą, ir tt. iškilmingai prasidės’ Ketufe
Levišauskas, Lenkų karinin Mkandtadr «pata 18 d, A m. atamokmi daokfai kuria Mate
akolfagi. Nipasiirlidte fe aasjų
Paskui sekė dvi dainos, Kū* riasdešimties Valandų Ai*
kų roles vaidino: Kapit Bu- taatta, tad j if avibtaktag ataitų narių atartai pritapti pria tetaą
i dirkos “Lietuvos Himną*,” laidai. Per kiekvienas pa
ctinskio — A. Strazdas, Ka vta adrta ir taat po vlong mm)* brangio* organtatajM.
ir Šimkaus, “Lietuviais mes maldas ‘sakys pamokslą sve
Kritai Valdyk*
Karu Jommi Botas** Šv, Kazimiero Parapijos Vikarui, bnda* pitono Javorskio — V. Buresame giųiC?* Pasibaigus ria* kunigas. Sekmadienio
dulis, Kapit Grodskio —
t- dainoms, -kun. Mendelis vėl vakarų kun* Lamnakis iš šv< mat (lėlių Dienos Spaudo* Komi UtcgrMŽli! tą dfeną Metano.
Alt. Šmitkus ir Leitenanto
prasitarė — šįkart jau lietu- Kazimiero parapijos, PhilaDdKfjtoiv, knena.
Slawiko\v?kio
J. Smito
LDS.
71 kp, radrinktau įvyta vyki uekmadienį, «p&Hų 18 d., A
• vių kalba. Priminė lietu delphia, sakys pamokslų*
kus. Stenografo
J, Pęn- aetatadfen), italių 18 d., tuoj po m., tuoj ta taaaoa, Iv. KtaMra
,
vfc«y
ri inv.
&roi(itk
Vakarėly
vaviams, kad Šie koncertai tu Pirmadienio
rytą ktm.
kauskas, Kauno Komand: paaitata, Iv. Jurgioparapijai
parapljoa aaMja. KviaMata vid
dovavo kun. Aug. Petraiti^
rėtų supažindinti netik gve- Paukšta iš Chester, Pa. Va
Pulk. Sutkaus — M* Mika- kyklaje. VW kuopę# aad*l D* nariai ateiti Taipgi atatraakta
WWMį
M.4M
kuria įteik? dovanas visiems
’ timtaučius su lietuvių menu, karė kun* Čepttkaitis iš Šv.
kvMaml atailaukytl Į iį Mtarki •avo draugu* prirūkyti prfe Mm
gėlių pardavėjams. Tuo ir lauskas.
bet ir svarbiausia jų pačių Andriejaus, Philadelphia, ir
kilniai organfearijoa.
, Labdarių Draugijos meti- užsibaigė Gėlių Dienos dar* Vaidinimas neblogai pa
^gimusius vaikus! Jis pa antradienio rytą, kun. Si
VaMybt
vyko, ypač gerai vaidino
A
šė* kad šiais bildais baž- monaitis iš Elizabeth, K J ne*G?lių Diena įvyko 26 d bos,
Pilsudskio
rolę Žilinskas,
rugsėjo* Nors tų diena lytus
DATTDK,
OMO
LoMirių
Komitetą^
Žųytiniš ehoras stengiasi už- Užbaigs atlaidus antradie
Želigow8kio rolę LevišaUs- menei savo kilniais darbais,
įstoti
kelto naujosios kartos nio vakarę kun. Daumantas iki pat vakarui Iijo^ bet i’iJi
kas, Lukaszevicz rolę Man- kaip visuomenėj, taip ta baž •ckinadienj, ipilią 1$ &» balnysi darbuotojai nepaisant blo
•yisiškam įštautėiimui*
iŠ Minersville, Pa,
V. M
čiunas ir Sapiegos p. Yeli- nytinėj dirvoj*
go oro dirbo su didžiausiu
Po kalbos, choras vėl užKuopos rta. K Gtateta
ncvskis, Sleževičiaus rolę Džiaugiasi parapija turė
pasišventimų. Aukų surink
itotuke dainą — ^Ątatoveh
ManČiunas ir Purvio Keri* dama tokį žymų ir dar ener
ta virš $800,00. Ypač daug
Akinimas su Giria1’ (iŠ Šimnw kavim, fltanVt
Šauskas. Daukanto rolę vai gijoj pilnį Rristaus^Vynuodirbo Jonas Lukoševičius
^teaus Operetės, učig<mai’*l.
dino - ManČiunas «Tr^ gerai gyno darbininkų savo tarpe. jmi įvyta •ęktesdfeiiL
rinkdamas gelių dienai gar Btdyvąt'o ir kalbėto
1%
*.Po to, pats" vedėjas, p, B*
K<m«*kte
M.
P,
Iadri*
vaidino, bet budamaa*ne jam
bes komiteto narius ir surin
1
raL
ta
taits.
’
briburtfastf
sroteL
TJūika padainavo solo, BusVita vakaro dalyviai, savo
ko aukų $110.00. Jo žmona Iii*, ukroinitJūį įsi. AL tinkamoje rolėje, jam buvo
J^MAtsko “Karvelėli?* Deklakleboną
pagerbė atsistoji sU »• Oram St KvMmm w
"Trį^oįf ir Knn, J. Am- sunku nudavimuR tone padarim(«i) stati. Girs proga nlitai
Agota
Lukoševičienė
irgi
J
Bridgeport^
C
ohn
.
—
Spa

' Jmaeija, “Po langeliu sėdėmu ta aepaliaujanriu delnų kiti duokta.
ferias.
VUiytai
ryti.
Kleačinsko
rolę
neblo

daug
dirbo
surinkdama
virš
į
tuomet buvo atlikta p. lių 9 d. puikiai minėta
plojimu, atidarant vakaro
gai atliko p, Šimkus, o Gen.
Juoko Bulevičiaus. P, Bule- Bridgeporto lietuviu kolone $30.00/Marijona Blavackai- Hartford Conn> '• - Šios
iškilmę.
Žukausko rolę labai puikiai
te
$20,44.
Omr
Žiurinskien
“
*
joj.
Rytų
vietiniu
klebonas
$; vičius visą vakarą iššaukė
kolonijos lietuviai bendrai vaidino p. Elijolius. Kiek UŽ didžiojo stalo matėsi
^dainas ta perstatė kalbėto- kun* M. Pankus atlaikė ge $17.42.
miesto majoras, kleb, Vasys, penktadienį lapkr. 6 d., 7:30 vii.
Prie to Ona Žiurinskien? su ukrainiečiais min?jo spa vienas jo pasijudinimas, jo kleb. Juraitis, kleb* Petrai
t is dulingas pamaldas, o vakare
lių 9-tų dienų. Programa bu kalba buvo Ubai inponiiost Ateikite vta.
Valdyta
• iTomeslcnd, Pa., specialiai įvyko masinis susirinkimas aukojo rankų darbo staltie vo ilga ir fdomi. Kalbėjo
tis, adv* Bublys, Dr. Pusku
jantL
X
Mančiunas
Sr*
atli

; šiam vakarui, nes tokiame kuriame kalbėjo klebonas sę, kurią paskyrė dovaną Lietuvos Beapublikos Gen.
nigis, kim* V. Puidokas,
.. darbe buvo prityręs tvarky ir A. Velerkis. Po prakalbų, antraių asmeniui už surinki Konsulas Pulk. P. Žadęikis ko savo abi roles puikiai, kurie pasakė iškilmei pritai
nes jis joms labai tiko savo
damas Chieagoe “Draugo” tuoj susiorganizavo Vilniaus mų aukų.
kintas prakalbas.
*
iš NevrYorko, ukrainiečių jypu ir kalbos tonp.
7»ltadio vakarus. Visas kon- Vaduoti Sujungus skyrius. Kapitonai, kurie prižiūrė atstovas Kun, Alexandras
Publikos buvo pilna salė Vakaro programos vedė Mes taisome visokius au
* eertaa baigėsi Sasnausko Prisirašė daugiau kaip ik) jo tvarkų miesto gatvėse:
Trystoj ir vietos lietuvių nepaisant to, kad buvo įžan jas buvo gkrstis advokatas
j “Kur begu Šešupė?’ Tuo- narių ir sekančiame sustain
Jonas Daučiunas, Petras Klebonas Kun. J. Ambotas.
Bublys, knra savo t gražia tomobilius ir pentinam*. Tu
ga
25
ir
50
centų.
Abelnai
rime vėliausios mados maši
. t met buyo pranešta, jog sc- kime narių skaitlius bus pa Alavošius, Jonas Bainikis Vakarų atidarė pirm. V. 3L
spalių 9-tos dienos paminai- kalba užkviesdamas artistus
dvigubintas.
Tas
skyrius.
į
nas, taipgi turime “valdžios
/Įtantis iš eiles koncertas jJuozas Svirskas, Kazimit1- Čekanauskas, Parapijom chomas pavyko. Garbė V. V. 8. linksmino susirinkusius.
įvyks spalių 15 d., 8:30 vai kurio valdybų įeina A. Vė ras Mickevičius, Ona Žiuleidimų
inspektinti šviesas
ras sudainavo keturias dai skyriaus valdybai ir na Pasirodė Petro Vyčo ve
ir brokus. Parduodam India
leŠkis, pirm. kunfc Panku?, rinskienė, Aleksandras Ži
;vak., WCBM stotyje.
nas parinktas spalių 9-tai riams už tokį parengimų ir damas vyrų ir mergaičių at
Taierua,
gvarantuojarmis
raŠt. ir A. Valiulis ižd. re linskas* Su automobiliais
dienai.4 Programa užbaigta nioeramn. kuriuomi publi skirai ta bendrai choras, ku nuo 15,000 iki 20,000 mylių.
J Pereitų savaitę Ona Gruč' gistruojasi kaipo L. R, K. darbavosi: Juozas Dirsa,
vaidinimu trijų aktų politiš* ka buvo labai užganėdinta rių balsai ta dainų kompo
UŽlaikom batterias, Soeony
įkuniutė, Nekalto Prasidėji- Pederacijos sekcija.
Jonas Alarošuis.
ku dramatišku vaizdeliu Priimta prieš lenkus protes zicija sužavėjo publiką*
Įmo ir Choro draugijos nar?
gass ta aliejų. Jeigu norite
Prie pinigų skaitymo: .** Lenkų Konspiracija?’ ku- to rezoliucija anglų kalbo
^Choristė Marijona Tarogerų
patarnavimų už žemų
baigė pirmų metų mokslus
kuri. Ąug* Petraitis, Pranas nuo atvaidinta kritiškas jo.
liutl padainavo keletu dai kainą, atvažiuokit persitik
Koresta«X
"•Mandand State ligoninės
Lerigvinis, Pranas Prancke momentas lietuvių-lenkų k<>
nelių solo, kurios balsas tik rinti. Visi* musų patarnavi
vičius, Petras Milius, Jurgis yu, Suvalkų derybų ir želirai tinka bet kuriai operai. mu busite patenkinti. Turk
.
C»VrMt 2741—27*1.
Augustinavieįus*
Juozas
Bago\vskio smujto Vilnių pa
Iš vyrų Jonas Emkus, ku me vieta* pastatymui auto
Sn DkHe RuOenbie Ek?XttrsI>
Popnlter#
čys, Ona Sidabrienėj Jonas grobti.
ris dainų turiniu žmones mobilių už numažintų kainų
r
Itataitatų Aaterikra Ibija
Alavinius, Antanas ČiginsAbelnai prrogrania buvo il
nrajųokino iki džiaugsmo Mes duodam patarnavimų
Greitu Ir Patogta StMUkkltnn
Antro* Vartų par. Bali**,
kas.
ašarų.
per KOi’BSHAOA
ga, bet nenuobodi, nes kal
24 valandas į dieną. Dtalie; VnmMtt At*. Ir F*^tt* M.
I Kumranu
Vardus užrašinėjo išdilo bėtojai puikiai išaiškinoJenSolo
Banjo
Mr*
A.
LaUlffllfOBB, MD.
11 Mtw Yorira tatitaOct 15
dant dvžųtek: Kun. Joitųs kii Lietuvai padarytų žalų— Nora ir sunkus dabartinis mattano, kurį Žmonės net juojame ir numMųrojame
automobiliuB. g
BakauMt Zofija ^Blavackai- Vilniaus pagrobinuj. Choras. taikau bet metinei Aušros keletu kartų iššaukė.
ĮrtmYrarav GAMAM
te, Marijona Blavackailč, vargon. p. V. Burduliui va Vartų vakarienei niekas ne
S41 tMABWAT,
Griežė bolo su savo garai*
Ona Sidabriene, Jonas Ala- dovaujant p įsirėdė gražiai. sigailėjo gausių aukų* Ir tai armonika J. tirnkuą, kuriam . . toimi sotror, mam
4ML Ate
"UML
vosuis*
VW, knrie
ir
Taipgi vaidjįtimas “Lenkų kė pokylio perpildyta buvo tur būt, ir piržtai sustingo
Garadžiaus vedėjas St&
AellitiŪ tlabir
Spaudos Komiteto? Kun Konspiracijos’’ pavykone- norą ir didžiulė salė svečių nuo nuolatinio publikos rei
ponaa
visiems
LIITUVOI
•Tona* Bakanus. ndv. Pranus blogai, ^publikai patiko. Veb Tai visų myliniu klebono kalavimo nepaliauti grtataa.
Ir ttodtfc turėti Mniųdt ir nHMmngfę
maketai patarnaus.
BoHiIif. Juze Lommite kianti akmenys s Pirmame kun. Vagio nuopelnai; kur* Artistiškų šokių dalį atli
KBL1OKP
yra žinomas plačiai vimiovnrg. Juozas Žemaitis.
akte vaidino lenkų gen.’ štako Mis* 4 Karionas, Mira
av UrDKS’INK KKSKUnsiJA
I KLAIPĖDĄ, '
ho Varšuvoje viržiu* jmlk*
Wandawd»ki ir Julė Lanw» TfcMim Ku*ht Ahlrw*fe Krifotiftt
PaąriĄhno vąl'nrtti*.
Maekimvics*
role
R****
'p,
V.
galytė, stebino Žmones, kad.
NW« IS HlHtli*
IMlHlt**
4 dieną MpftlilĮ* Av* Kari Burdulio štabo rėkt* kapt.
tokios jaunos mergaitė* gaH|
Laivakortei ‘
Bue«in»kio
p^
A.
Strazmitra auloje/įvyko vakarėlis
pasiekti tokio artiama Apie
1 VtataMMa; Vfaaa UMk
1MUSGIHUIKUS
10v»l. rirtUnt pt«Xmat|
MtMaMUMMM
; < .hm pagerbti visus darbuotojus, Jas, maršalai Pilsudskio—p.
f «H fM«t------- -- --------, MMM'
niai ortortrai publika nor*:
BeycttHt* Ir LMimHte mok«*eiar aiški kurio darbavosi. Gelių Dio Žilinskas, gen. Želigmvskio
tautatiaa te teahaatuaiajta
rnl. OH tatermrlfe
ta* Uojt\ Kalbėjo kinu ♦Tonas
Hm, viee-kane
nenorim
patenkinta vakaro
SfHltt *0*
4M B* VAGA ItlBSI*.
torio
Lukataewict
—
p.
J.
Bnknnns.
Vincas
Č
’
aplto
siu
-'taaadtaavtai AstariM* Lis*
BALTIMOB*, KP,
Maiįviftims, •trnio reikalų
mus.
&
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AnM Kalinauskaite (idvd rietu- ^kilmingoje misijų
yisi So* Bostono ir apylinkes koloniją Jietuviai tų
mto K. Kalinausko sesute) taigoje moterų buvo pilnu- Kuopos mėnesinis susirin tieji reikalą, kreipkite pas mane. Mono ofise galimi
kimas įvyks šį *ekmadi(‘ni,
ižvažiąva į Bsramdo* baIa* tmUinyčU
uff^uįtivn^m
*
Spalių 18 d., tuoj po sumos liktlsekančius reikalus:
pralįsti AtaptogaA 4
-s • »'
Linkime linksmai praleis Tos pačms dir^g tuZrura bažnjdinėjc svetainėje. Visi
dKMį ^OTU^) IM BfZ- /
nariai kviečiami skaitlingai
Bostoną uosto darbininką ti-taiką.
,
jįtap,
8<fr Ęoatapą reąka pinprasidėjo vyram* savaitė pfrilankrii.
streikas tebraitąma. HtreiTP
Išr^ula wj& Itmbarfy* tr ■;
tam jki peririjm kuri* rrik%
misijų. Vyrų pribuvo ma*
Kgąpoą VMįfbiL
neriu atstovai kreipėsi į
Arautai?<«;
MUją pertvarkyti namą »tažiau, negu kad moterų at
^iriey, prai/damį tąrpminfyboa įstatymus prie Bbnmd* iiufl Curiey turėjo pasikui4PDB4PWr įMi*
Metinis Lietuvos Duktenį vykdam Bet vyrai labai i>a- im AKonmttTAi amerinu)
\ramun, Oartidhiu,
way, 8o. pontone. Viem#
myląjo tfeajįesuito gilius
bėjiimą su taivų kompanijų po globa Mot. Ąv. D-jos ba^ariįtag,
ir
mylios aplink 8frandway
atstovais
'> liua įvyks Šeštadienio vaka- pamokėtas ir ypi vilties, kads Yra sumanyta pastatyti
ZAIVAKORTBS
į
ir ii J
rcikalaujama padaryti tik
n\ lapkričio 7 d. parapijos jie, viens' kHfębBkvimtamį paminklą paminėti MamLtetam
ir
po
visą
Europą
tesidencijų sekciją.
pripildys savo kvotą.
ahu>M»tfs vyrams ‘ir motesalėje, 492 E. 7*ta st,
SAUG0K1TM KABAMŲ,
. ~..-.-.ri.::
*
Ikitogmųsiata keliais. Spe
rin»s dalyvavusiems karuo
Bostone. Yra paimta garam
71AI0 yAfTįiAitAJTifft ąy*.
cialiai prisirengęs partrauk- {
Poras
matė se. Paminklui projektu p&TAirnBTfflgTg DiMutfein. lią (Oetober) 31 d. southlx>- Juosto Antanėlio orkestras.
ii keleivius iš Lietuvoj *
praeitąją vaferą Vilniaus gaminti pasiūlė 103 archi
AmDomM
, Adv, Daly padavė peticiją stoniečiąms gresia raganą Todėl visi jmsižymčkite ta Katedroje Aw Kasimiem
tektai. Speciali komisija iš
dieną,
kad
pepmniržtumėt
_
’ 'MIAVSUS
gub. FJy, kuria prašu pml- pavoju* girdėti, kąį kele
koplyčią, tafer Bkiudą seno rinks geriamuus pariniymus,
gailėjimoX Betenskiui, jįe« tas desetkų ją^tjojaraitų jt|k žinote, kad lietuviu
r
—
Tiems,
kurie
inano
važiuoti
fr apsigyventi Lieturaje^ j
Dukterų pamigtose pramos vės liekaną iefitoJimams, Jit Paminklas bus pastatytas fiiiieskąn geriausias rietas įsigyti tikiną (farmas)^
fanowirii!ią utamiMjuL Jei* apt šluotą ir ypatingai pulparsivežė O wvynės daug prie Richardaomfilto, BoylsVLSIEM8 Amerikos Mariams svarbu Žinoti, kais
gu jam buusmė nebus dova kančios jaunimą. Vicpintė gote visuomet turite 4<goo< vaizdu ir žhŽĮL kurias j|s ton str.
time/*
atvykote
į Suvienytas Valstijas (Ameriką). Aš suieškau
nota, tai jis bus nužudytas lis išrigelbėjiino Mdas—bėg' . .
£»>taw Daktė. mano patrikti Jln>crikoe lie
TSfi
ią*
tmj
>ay
gTi«
atvykimo
dieną, laivą ir tt.
M
•» ,
elektros kėdėje, spalių 18 d. ti tą vakarą į parapijom sve
tuviu VJBUOOMOBi.
UžTIKBmAS TBIBiNffAS IB . >
Žiu metų.
• * •.' .
Banku komisijonieriaim
tainę, 492 E. Seventh sta.
i
,
GREITAS
PATABNAVIMAB.
A
/
kur jnksta choro šokiai.
Spalių 10 d. 9 vai. rytą įsakymu, uždaryti duban*
cw». Uij
fiamSmagi Eugenės orkestrą sa Kas-gi nenori, kas-gi ne ėmėšliubą, ižkihningMi šit kai: Berete Trust Conųmny
onoa yifenkąi j aoirovą.
vo grojimu išbaidys visąs domaujasi pinigėliais. ‘ Xr Mišiomis, Bernardas J. Vir- ir Highland Tmst Co. Ban
, Ma«whusette
valstijos raganas ir bus daug džiaug- štai bostoniečiams bus puiki niauskiį 190 D st, įfo. Bos kai uždaryti tikslu apsaugo
“DARBININKO” NAME.
’
gpb. Ely, sužinojęs, kad at yrnoi
ti
indelius,
nes
‘
jiems
grm
“
proga tą pinigėliu nors pa- ton, llasp. su panele Juze fiM < fetoADMAY
80. BOHTOM, MMfe :
vyksta į Jung.' Vabt, pre- ^kykiu ivngimo komitetą matyti, pririž|iįrėti.
pavojus. *
»
na Dovidoniute.
MANO OFISAS ATIDARYTAS
. *
mieras Pierre Larai, Iš’ sudaro pp« M Podeliutė, D. Lietuves Dukterų po glo
Antradienį ir Kėtviriadicmį nuo 6—8 vai. vak. J
kvietė jį į Bostoną.
Valeckftite ir L yitkauskai- ba Mot. Šv. Praugija ruošia ĄjaĮią 11 d. tuoj po sumai VHMAVALAMDA AWWBMAW
Suimtoj nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare*
tė, kurion įvairiausiais btį* vakarą lapkričio 15 d., ku susišliubavo Stanislovas Da šv. Jono Ev.Bl. m drVAT.TTn DMDCT MHJJOMV.
dais stengiasi choro paren riamę bus vaidinama <€J?ini nielės, . 178 Bolton st., So. jos susirinkimas įvyks sek hisąc
Yrederick J. Kenpedy, gimą padaryti įdomiausiu ir geliai/’ trjjij veiksmu kome Boston, Mase, su panele Ona madienį spaliu *18 d. 1 vai.
I
miręs kovo mėnesį, buvęs! nusisekusiu.
po piety, parapijos svetainė
diją.
*
ŽemaitaitK
Kennedy’s vyrą drabužių Visiems verta choristu paje, 492 E. Sevėnth st '
J
Visi galite batį tikri? kad
kompanijos vadovas, paliko1 rengimus paremti. Yodel at
Veda Thokiaa prom, DmSVA j
s Jono Sutrinkimas įvyksta rife*
veikalas “Pinigėljai,r yra Boto
savo asmeninio torio $10,- silankykime.
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WJBT
M*OADWAY
ne įik įdomus, bet taipgi bus V. Behii^
Ątbens 8t, na valandą anksčiau. kad
WWOyerife
J M7 Xfe(taaų^ Broėtll^
JtO. M*r(W. MARR.
panelį j
Cha-cha. aliai gerai suvaidintas. Vei
i Kaire- galėtumėm suskubti* į misi
JBtvAi- BtaSus, Btasa
jas. Prašome sueiti laiku.
kalo tinkamu atvaįdįnimu vičiute.
Į ib»j* knurtvyffe |*fau trati vh
M KASTUS TtmUD l^ASK”
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Z GlinecT^ jK>fcty MMtotokMM trūklį. »k«.
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; Nm»|| TįįUWM74 &! »
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4r» Genovaitės Tądi^ią
M. ?W Ir vlM»|tk» vamfe Si#- >
.
atomobiiiui per keletą mene ‘ Spali*. 13 d. Cambridge^-yąlątata&to
JCas-gi neatsimena ronika Krfočiuki
<
sį* policija prisegė 24 kar ųie įvyko noininavimas švytės..
b
'119
kėjo už Jąmes lįįs
veikai*
“
Savanorio
ppktė/*
kandidatu
į
miesto
niayor
’
tus “tags,” bet į teismą jis
(Srove
st.,
C^eĮha.
Mase.
u& Buvo net 9 kaudi<latui. “Šv. Agnietė’’ ir kitą, km’iu
pateko tik vieną kartą.
lerstatjrįnu lepinosi ir va*
Jo byla buvo nagrinėta Balsu daugumą surinko da
pači*
’s8 roles - turėjo Kun; K.
1
ięjsme spalįų 8 d. ir jis nu- bartinis mayor’tis Bussell. dovąjįj^
p-nia
Valatkienė.
Bis
veikadieną,
aekmadMiį
vaikuih^
baąątąs f3ffl.Q(į pabauda.
as bus, jei ne geriau, tai ir kinimą užbaigęs, išvažiavo į
mwg"!!WWW"llUlW.WI!JUIW L,
nei kiek neprasčiau, suvai baltis kalnus, N. fi.
raus ’fes
‘
'i ’ #w t
IMOdillMKta pulki rMtauredX Gerai
W»nli tarp lietuviu ir klt*J dįntas neguauksčiau įvar
umu-sm IJUlirbiMR
(Rautlouojl <fy«Tn)
tautų. SttvInlRkan m»rl važiuoti j I<le- dinti, nes be paminėtu VaSpaliiĮ Į8 $. 3 vai. po pie
BE BjKHjĮO
tuvu. Kreipkite: 15T lloeijHng SU
Brooklyn. N. Y.
SIC latkienos ir Zonytės vaidim- ty Įvyksta baiga vedusiu vy*
< Jy<lMtA IslSMivjUAllK Ir tfilUi
pI«M»tahw
>ilw
vai. vakare PKBKHAUBTOHK I ARTIMAS
ine dfilyvajts dar šie pasižy ni misijos. 7
MM
(r*iHl<WM>Jt gysta) |tf»f
IR
TOMMAS
VIRTAS
avrAsamcrroK mat.rllr
daug mėty. — Neiustok
mėję scenoj vaidilos: J. 2^a- prasidės nurijoa merginoms. triMndtm daikte pirantuojam
TU. So. BM 2M0
ii
vilti*#. — Re platyrtymv,
“Darbininko’* Name
tuĮiauskaitė, S. Monstavi.
H
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ADVOKATAI
Spalhj
12
<U
grįždamas
sn
«?iutė*
D.
Overka,
S<
Grigą
WBrraW* fetii Mm
unau
“ttaririainko” Name
navįčįus, K. Ambrozas Jr. tėveliais laivu iš Lietuvos,
R#xfd#«elĮ a
Tfcteftmo: So. ®o^<m «nS-W.
(antro* luto*. R®om X)
MSamd tu OnAriUm
Mereškevičius ir T^. Zo pasimirė Edvardas Elger- Gywclmo: ta. Boaton2866-M.
Fftaml®#: AutnuUMtata, k#tvir>
KUatraraUzim-J.
BBS Bro«dw»y, *>.
Mate Ir fateaftcntate M-tl rh
Į ’
Bostono Ofisas:
•] vė. Todėl visi kantriai Jauki inanas, 4 metu amžiaus. Jis
0flw valanda# ąuo 9 iki IX W
"f,*,
1:30—9 Ir mw S:30—9 valUbK
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W
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”1 d.
a
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| Gyvenimo: 88 RoaMnont Street.
KMtfMk.
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Ww> t ttJ 12 ryt* k MH lįtO M
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W Ir m» 1MB v< Muttu ofl.
Roėe Conholly,' važiuodama Paliko savo žmon* Omj
U4 Bmfriy, fe Btttoą
automobiliu į mokyki*, ne* (Kontautaitę) ir 8 vaikui
»
Room 3.
' ta
WflBlJMS
pastebėjo 5 metą amžiai^ Jfe mi savo žmona paėjo iš
Taiom MKimu tr X
Gyvenimo vlota: 98 (Vntnd Bt,
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Tei. Hmifcm
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ufo.

liti pasidarė simbolmgi tas Ukrainos
Nepriklauso- Po koiefciai, kalba kun. N, Žv. Terceto buvo labai sėk
MRSTįSI, kodylas,
švęstas vanduo. mybto Paskelbimu Diana Pakalnis. Jb’gyvai, patrio- minga. Kun. J. Jakaitis,

mųlMt: arAGG

(v A I, A M D O S :
Km 0-12 M ryto, 2-8 v«k,

Wh BLADAS K. VENOMIS

.

vargonų graudūs akordai bus lapkričiu 1 d. Komisija tingai ragina visus nepamir* M. L
sek? kasdien turi
W GBAMD BTBNBY
..HpaKų 9 d. Gėdub Diena Aveniu valanda! čiaprish pakvies visus lietuvius daly šti Vilniaus primindamas, ningus pamoMua. Žmonto DANTISTĄ#
r-ję^iy
*
(kraipM VMSm AsM
hrooklyniečim iškilminųai minto tautoa^vargai, kovos, vauti ukrainiečių iškilmėse, kad lietuviai susijungę su kasdien perpildydavo 'baž
BBOpKIiYR,
N. Y
Items Wra»: Midilraa 2-4378
gi ukmi n iečiai dalyvaus or ukrainiečiais galto daug nytėlę,
r paminėju pamaldomis. Jau pralietas kraujas.
*
******
f prieš dovinių valandų ryto
Prisiminto ir™ Vilnius.. ganizuotai Vasario 16 d. iš abiem Šalim gera padaryti. i -—The Brooklyn TaHet
TW0mmm: STACKl
žmonės rintei Karaliento Aušros Vartai, Gedimino kilmėse. Tgi|)gi nutarta Jis prakaUm į ukrainiečius spausdina serijų straipsniu
‘ Angdų fatžnyčte Pamal pilis, ftv. Kazimiero, Vy kviesti lietimui ir ukrainie rusų kalba ir dėkoju jiems p. William F. Montavon,
doms prisirinko apypilnn. tauto kaulai... Basanavičiaus čius patropizuoti vieni kitų už užuojautų. Galop kalbė K. S. a, L. L. D* apie Dpa(VMnmoic)
•"
Bažnyčios vidury stovėjo kapas... Kaiji saldi buvo sales.
tojas kreiptai prie lietuvių nijų. Patartina visiems sek
į kabifelis apauite ‘ žvakė* ‘‘Viešjmties Angelą*/’ mal Lietuviai , pažadėjo remti jaunimo, primindsmaa jiems ti padėties aprašymą. Taip
*mis; ant katafelio umesth da ir Amžinų Atilsį, Maldi Uteiniečių Trio koncerto airius, Žydus ir kitus, kaip gi šis laikraštis paduoda kas
lietuviška vėliava. Prie gro* ninkai nerifdcubino skirzty* Toto Hali, New York’c, tų fantų jaunimas stalo UŽ savaitė aprašymus apie
VALAMDOS;
Sekmadieny, š. m. spalių
telitj vienoje pusėje stovi di lis* Vienas kitas dar žvakelę lapkričio 14 d., nors tų pa s&vo šalių reikalus ir kaip Liurdų ir riebukliuu
stebuklus. Tabletą
Tabletę 18d. 8 vai. vakare Ukrai Mm » rtl rjt« tki S vai. wlMMv
Hlr
L džhtlė Lietuvos vėliava per* degino, aukavo gal už savo čių dieną bus Lietuvių Le jie yra daug nuveikę. Gerii. galima nusipirkti sekmadie
niečių Tautos Rūmuose, 217
! rišta juodu kaspinu kaipo gidlinę kareivį., Šios pamal giono “Armistice Oanee’’ kalbėtojui Muštų nerigąiP*
niais prie bažnyčių,
Kast 6-tli St, New York, N. I I**... ................. M..... .......... M
f liūdesio ženklas, kitoje pti- dos davė spalių 9 dienai KInščiaus salėje, Kitas poač- ta.
------------- rrAlATSTMI •
;
*2______ _ J
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P-nia
Garšvien?
pmYF
šventes dvnrią. ~ ---■
jyykk spulių“30X*Taeftb Vakaro vedėjos pramos,
vimo Organizacijos yra ren
[ dygis altorius skendo žvakė* * Bažnyčioj ir lauke puri- yių Legiono Štabo kamba* kad daugum kaRjętojų neat tų savaitę Mary Immaculato
piknikRiM, failam*, ttMčtrtMM,
K ae, te darė
įspū
’ “ ypatingo
’*
’ “  dairiau įsižiūrėti, kas atėjo riuoee, 262-A Humboldt si, vyko. Baftg&lžiai. p& įrodo, ligoninėje turėjo mažų ope- giamas gedulo koncertas
1922—1924 m. Galicijos su .MtfNM Ir yląakiaM piuUUntaNnl«l*
racijėlę. — Sveiksta.
melstis.
Vien
tik
seneliai,
’
Brooklyn,
N*
X
_
džio; viskas juodai apdongneorganiauMl Ai.arikonai
kilimo
žuvusioms didvy- wtaM* MMgUuHiA yJ«u Broofe
moterys.
Nesimatė*
jaunųjų,
R*B
K fa. Devintų valandų užži*
lyne-Mopttfa. Jrb laiku vėrim*
atsisakė polftite žvilga* —Nesenai apdegė KlaŠriams pagerbti.
kyli Mlę M<mo« fMontrt.
Eį bintos žvakes, elektros švie- nesimatė ir daugelio gen}
niaK Žydai Irgi nesirodė/ Čiaus gnb.*Clinton namas.
Visi
lietuviai
kviečiami
į
kamp. MMprih ir Brito Avi.
nors buvo žtdėję ateiti. To Nuostolių padaryta daug.
r sos, vėliavos, katafelis, var- lietuvių. Gal dirba... Bet gaį
JOBAI KldUNHUB fcv,
atsilankyti, pareikšti užtiogonai, nejučiomis spaude Įėjo daugiau atsilankyti
liau primena, kad Želigovs Priežastis nežinoma.
MtopriKMY.
jautoa lenkų teriojamai ir
B ašaras, kvietė melstis už “Ura-patriotai” irgi nedakis ir Piteu&rids -yra lietu
žudomai tautai. Lietuvių Le
f * Lietuvos karžygius. - Vietos lyvavo. Grand strytas spalių Broo^.N.F.^SpalĮų viški išrigimšliai. Galop
giono nariai oficialiai daly
[ klebonas kun. S, P. Bemei* 9 /l. nešvenčia. Oi, jūs daug* 9 dienų, Lietuvių Gėdulo skaitoma protesto rezoliuci
vaus
pagerbti draugingų talE ka asistuojant kun.. K. Pau- kalbiai pnrttjotni.
P. J. diena, ilgai pasiliks brookly- ja, kuri mt^riama pasiųsti
ĄUteln, Virta gpAVdot DtriflM
kimokų tautos karžygius.
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P žemę, tevų-brolių laisvę. Tik ky, bnv. Ukrainos armijos Jungtinio choro, kuriu inėjų ša, kad saMĮje yra pardavi 000 narių. Vyskupija pada
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Jurgio yra pirmajame dist- : Spalių 3 d. vakare pil.
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darbais parodo, jog ji pa mis dienomis jau turėjo būti Šių garbingų organisacijų.
Td. Gmapdiu $-2330
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šias, liūdnas, tai dienai pri Seirijų Juozas, jau sugrįžęs rri plačiai žinomo veikėjo
BUOOKLYY, M. Y.
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(spalių 9 A “Levįatlnmu” Petro Montvilų,, gyvenančio
taikintas dainas. %
Vakaro vedėjas primena su seserPntf p, B. K. Balu 251 Etna 8f^ Brooklvme.
našlaičių šelpimo čiu). Apvažiavo daug kraštų Aldona eina 14 metus am
.uryviŲ akbukm mn»iŲ kukai mawam iavo Vilniaus
reikalų* ir prašo jiems ko- —tolią. Lietuvos ir Vilniaus žiaus ir yrą gabi sukŠtosios
lektų padaryti. Auką parin reikaluose optimistas, Sve mokyklos (iįigh sebool) mo
kimui išeina legijonininkai čhvosi am kun. R. P. Re kinč. Užuojauta tėveliams ir
mii ukrainietėms, Surinko meikų iroyt Valiukų.
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