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Lietuva Laime
Mirt Thomas Aiva Edison
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Lietuva Neprivalo Atidaryt
Geležinkelio su Lenkija J

•

B vfoo jis turėjo įregist
Spalių 18 d, 3 vaį 24 rtiin.
rytą savo namuose Wrot ravo apie 13)0 išradimų.
Orange, N. j, pasimirė di- Vien tik elektros lemputės

*

Haagos Teismi

Edison, sutekęs 84 meti; tams tūkstančių darbininku:
Vien Amerikoje Juos ’riiširo
amŽiaiiaT '
darbininkam* „ išmokama
Žinios apie jo mirtį Žaibo
tūkstančiai milijoną dolerių.,
greitumu aplėkė visą pasau
Edisono kūną* bus palai
lį. Iš visut pasipylė užuodotas MiUn, Ohio, tame mie
jaufą telegramos.
ste Edisonas gimė, ten ir
Edison gimė iŠ vargingų bus palaidotas. Tikimasi,
darbininką tėvų. Brtaavd kad laidotuvėse dalyvaus ir
darbu jis prasimušė į pa Prezidentas Hoovct.
* .
saulio viršūnės ir mirė, bū- ’ Popiežius XI atsiuntė sa*
dainas visam pasauliui Žino vo užuojautos pareiškimą
s i MM! H uruimui •'
mas- Jo vardas bus žinomas per Apaštališkąjį Delegatu.
JftrtnlUA
HEriHMM
tol, kol žmonės * Žmonėmis Su Edisonu Popiežius Pins
bus.
..
XI palaikė glaudžius santy
Didžiauris jo išradimas kius* Nelabai *enai Edisonas
^■elektros lemputė, kuri ati buvo dovanojęs Popiežini
darė vartus į daugybę naują diktuojamą mašiną, o Po To^io, spalių 19.—Japoni
yhmdimą, žmonėms taip rei- piežius Edisonui atsiuntė jos vyriausybė pranešė, kad
k0ngij.
- ' aukso medaliu.
Tautų Sąjungos įsikišimas

Fa
>£»]

r, B. c.—Amerito Federacijos meti’

Smūgis Vilniaus grobik
ir Ambasadorių sprendi

WaMnįįton, U.
Spalių mėn. 16 d.—Kada 14
Tarybą/patiekė savo darbą va, pareiškimui savo protesto prieš Vilnijos užgrdffl
raportu ir bedarbės progra nutraukė visokį susisiekimą su Lenkija ir ypatingai J
mą, JHavo raporte'požymi,L kirto geležinkelį tarp Kaišiadorių ir Lentvamvo, k$
kad 7/XX),(XM) bedarbių šią jungia Nepriklausomą Lietuvą su okupuota Vilnijami
Žiemą turės kęsti badą ir turėjo teisės tatai padarytį Nutraukdama KaižiafJJ
v»iw
ĮTOTA* AUUK šaltį.
Izntvaravo geležinkeliiĮ judėjimą, ji tuomi nesulatt
Kad
palengvinti
bedarbių
kios tarptautinės sutarties, nei nusidėjo savo ta
« LVorikmk įgp’ Jf<nw. —•
vargą ir skundą, tai Tarybą niems pažadams.
Propper M Idlum Horiery pasiūlo šiokią programą:
kompanijos X darbininkai
Toks, trumpai suglaudus, yra Haagos Tarpia
rieikarę ir hšrites nutarė Sutrumpinti darbo valan
Teismo sprendimas tik-ką nŽsibaigusioj lenkų-lietuvių
priimti na įlotas algas ir das?
loj, dėl kurios Tautą Šąjungos^ Taryba buvo atsikl
grįžti dar fc Darbdaviai , Užtikrinti darbą daugu
šios aukščiausios įstaigos nuomonės.
gką nutarimu mai darbininkų.
‘j Japonijos ir Kinijos gin- dŽiangtaML : Budos komite- Kiekvienas darbdaviu turi
* Lietuvos Telegrafine Agentūra “Elta” prisiimti
įhft prieš rug- priimti daugiaiudarbininkų. ttivos Pasiuntinybei Washington’e sekantį praneš
Čus yra visiškai nereikalin
vivmthvcv
htnkai uŽdirbgas Japonijai. Japonijos vy« uėjol
. Duoti darbą prie viešųjų
“KAUNA8, Spalių mėn. 16 A—Haagos
^rte^b^
n
Va., spalių ibpį^Mrte tik šit
19.—Šio mėnesio 17 d. Čia Tautą Sąjhnęa jai esanti
genturas.
\atidaryti trofiką (judėjimą) Kai^toferią-L
Taigi
prtema
tą
sutartį
prasidėjo didžiulės iškilmės, nereikalinga.
Palaikyti jaunus vaikus iežinkelio ruožu. Sprendimo motyvuose TribunotoB
darbininkai
gaus
tarp
$30
ir
litis asMrikfetis!□»%««,Idtteamokyklose, kad Jie nedirbfą do,
' kad kalbamoji linija nutraukta Želigovskiui
Minima 150 metą aukaktu$23
į
savaitė.
vąt yris tarijąja. Jk bm ktoto- vęsy kaip Amerikos revoliu ll>,I
Vilnią.
>
BTLEUIS
BsltoĮwW' * I ĮWvIwnWWiWrt ■
suaugusiąjųdarina.
aa bažaytoM* pastatytos 700 alė cionieriai sumušė Anglijos
Pirmenybę duoti darbi
^Tribunolas padarė sprendimą, išnagrinėjęs
tą atgal ir kartoja garėtojo praa- kariuomenę, lordo Comwall
ninkams su šeimynomis.
Snjupgos
Tarybos rezoliuciją iš 1927 m. gruodžio mM
. .. ^LAanorrą. ’.
eftsą rašytoja Vtotor Hago pritin vadovaujamą. Nuo to laiko
Duoti finansinę pagalbą
Berlynas, spalių 19 d. —
d., (Tautų Sąjungos Pakto 23, E) straipsnį ir KUti
ta Pintoji Kąnvrtja.
Amerikos Jungtinės Valsty Vokietijos fašistų vadas Lmtotoaas, spėlhpK d.— darbininkams.
Konvenciją (tai yra tuok tarptautinius dokumentui,
bes laimėjo visišku nepri Adolfas Hitleris* pralaimė Visoje Airijoje 1286 kan Be to, Taryba pasiūlė
riuos Lietuva, uždarydama geležinkelį, buvo bfik i
Airijai atorts Dtoito Utoiro klausomybę ir laisvę.
konvencijai nutarti ‘kovoti
didatai
gavo
nominacijas
jęs
kovą
prieš
Brueningą,
žfari).
* T-J- ■ VaiaM^a*
Mt-Ui.. --------Joną
asssasą Juceųot
ąrgsMs
Į iškilmes yra atvykęs pareiškė* kad išvažiuos į už dalyvauti rinkimuose į par UŽ 5 dieną savaitę, už darbą
/4Tribūno]as pripažino Klaipėdos Konvencijos
Prancūzijos
kariuomenės sieninę “pasižmonėti.*’ Mat, lamentu. Rinkimu kova nii- bedarbiams arba bedarbių
apdraudę,
už
panaikinimą
čiojo priedo, trečiojo straipsnio antrą rezervą ir
Žymus generolas Betaine, jo priešininkai dažnai sako, mafomą karšta.
aq. Jo Mtyd Bėri jį padMttf
vaiką
darbo
ir
kitus
pageri

teigę taikyti Barcelonos Statuto septintąjį straipsni kaį
kurį pasitiko generolas PeV- kad Hitleris nėra matęs ki
ir Am«rik»> »
nimus
darbininkams.
Toki
numato, kad valstybė turi teisę nutraukti tarp
tų Valstybių. Dėl Šios prie ‘ KOMUNISTAI nupili
shing.
A.
F.
L.
programa
visiems
tranzitą,
kuomet to reikalauja jos gyvybinių interesu
žasties
jis
laikomas
politikos
- vsTiraT
Iškilmes tęsis kelias die
darbininkams
priimtina.
MMm itoinąi dtonraitii *‘TlwJ
saugojimas.
nas. Ją reikšmė didžiulė, to gyveninio nežinėliu.
LaicreMce, ifaa*— United
1IWML JrrMNh
MUKSIMI BS1M0II
Praėjusi
sekmadienį,
sPU
’
Ut. ISPAMDOJl WB
‘‘Ketiesįoginiai Tribunolas pripažino Lietuvos <
ds VaJera, didžiojo kovotoje dM dėl ir minimos ypatingu liąz18 d., Brunstricko niieu Textile Workerių unija, ku
dvasios
pakėlimu.
nutraukiant
susisiekimą su LeūkOa feonu fidė fgerūį'
mroisai.
'Airijos taisvžs, migbuunM Irgi
te Hitleris vadovavo lOO/MJO ri veda ’ tekrtiliečių streiką,
ntoiv.u.jj.a.rt).
.
• pHsti Ajncrikojs. Msomi.dtovą
uniformuotą Oištu paro gavus darbininkų pritarimą KmHduą, spalių 17 d.
aMąto* į Nsw tarką žto drikrti/‘Atskiras nuomones išreiškė ispaną ir italą tetoj
dui. Jis pasakė karštu kal kpperuotį su valztijos arbi- Ispanijos tautos atstovą
trocijou
taryba
ir
tartis
su
steigiamasis
susirinkimas
čto 900,000 kopiją Ir tuoju Ink
kurie
imčjo toliau* už Tribunolą. Tribunolo spra
ba, pareikšdama^ kad Vo*
darbdaviais,
kad
užbaigti
nutarė
pripažinti
divorous
vo iiparibMta.
yiu ne tik jnriduus Lenkijon pralaimėjimas, bet jit
kietiios respublika grius.
Už balsavo lęg, prieš—153. rč smūgį Lenkijos įsMięijai dėl Vilniaus ir auto
streiką,
jau
jos
atstovai
da

Ralis Hitlerio stovėjo te
Ambasadorią Konferencijos nutarimo, kuriuo Vilnius I
vnsLO Katerioadnus Augus- lyvavo vimame pasitarime
MArmnKAT.n
Bostone.
vo
pripažintas Lenkijai, Savo sprendimu Tribūna
Beriyaos, spalių 16 d. *—. tas Vilhelmas.
Unijos delegacija lankėsi
tarp kitko, patvirtino Lietuvos tezę, kad Tautą Si
Vokietijos parlamento atsto
ir pas gub, Ely ir prašė jo J^tdoHos, spalių 14 d. — Tarybo^rrooliuejia iš 1927 m. gruodžio mčn* 10 d.
vai, po ilgą ginčą dėl prem
tarpininkauti derybose.
Anglijos minirieris pirmi- buvo panaikintas karo stovis tarp Lietuvos ir T^ntoi
jero Brueningo programines
Komunistams United T&t- ninkas Mac Donald savo 65 nepakeitė juridinio santykią tarp Lietuvos iri
mlbos, priėjo prie balsavi
tile Workcrią unijos kryp metą sukaktum minėjo potepio.
/
mo. JJž pasitikėjimą Bruen*
spalių 2 d.—Ka tis nepatinka ir jie kelia tarp angliakasių daibininingo vyriausybei balsavo 295 riuomenes teismo nuteptieji nerimą darbininkuose. Tik ką. Jis Jiems sakė prakalbo,
“Virini in^ai Tribunolo sprendimas padarytos
Mdttktarito, kaip Voktotijot mi*u atstovai, prieš — 270. Prieš
ateitininkai (kun/ J. Bal ją triukšmarimas nepavei kviesdamas juos atiduoti teisėją, vienbalsiai. Lenkijos teisėjas Rostvtvrmroki m
balsavo tautininkai, fašistai čius, kttn. Žvbiys, Mudentai kia susipratusią darbininką. balsus už jį r|nkimuose į{savo pri^l sprendimą.M
" Kristau* Kastos.” žto vaidini- hitlerininkai ir komunistai.
J. štaup&s, A. Masionis, K. Darbininkai Žino. kad komu Dsriamentą.
Flatrotiis šios ir kitą bylą nu Lenkija aprošyma*!
■u įvyksta kai 10 mtoą. Vate
Po MMrimo Bniening MocfauC'MMnd&ų"uMn ir nistai ne ją reikalais sielojaMae Donaldą išmetė dar* kitame šios sąvaiiėt numery.
aiako jįįgtjU raratoaoja Abatei pasakė kalbą apie pavoją,
B Svetulevičius) buvo pa Ki, o tik nori savo komunto bieČiai iš partijos vien todėį
tttataatoą ištartą ii visą pasan- gręsiantį iš kraštutinių gar
davę skundą Vyriausiam nišką kromriį* išreklamuoti kad jis sudarė vyriausybę iš
jw prašią.
XAMk. aąJOMKB M
valą, Kai jis apie tai pradė Tribunolui. Ateitininkus gy- Patys kommriatai sakosi tu partijos priešą. Rūkydamas
ftukaktitvią prėga MaaoMS im- jo kalbėti, tautininkai ir fa n£ prot A. Tumėnas. Bet
ntODYfl KOKVHF.
rį iš 29^000 streikuojančią savo kalbą angliakasiam
Chfage, lik —
nifati “Kristau Kastoą”ar H- šistai atsikėlė iš savo sedy*
Tribunolaa kariuomenes tei1 darbininką 2^X10, bet tikre jis tarp kitko pasakė s Jūs ftoriia, JkZ— Spalių 12 d. jungos seimas įvyks kį|
nią ir išėjo iŠ posėdžio sa smo sprendimą patvirtino. nybėje gal ir turį apie 60 nestrimenate, kad aš iš Mvot rasta užmušti kirviu ukiium
čioU dU Dievo
lės.
Tos pačios di«Hw ^maė- darbininką, nes į ją mari kišenės turėdavau apmokėti.kas Dariu, jo žmona ir dvi
parapijos svetainėje. ;
Po kelią pasiftlymą prie* dyje Tribunote panaikino nį susirinkimą atėjo tik 30 už pašto tekius jte laiš- dukteris.
Itort Wam M. Iv. Viaomuf mimo, imrteientat Htefcim- kariuomenės triumo spren darbininką.
įcamu. Jūu laistai mudrink; Negras Jonės, kuriu,dirbo re bus atvaidiiitM |
_. _
Hė Vėl at<*togauti. f kitą p> dimą* kuriuo komunistą Darbininkai supranta, kad darot mano kambariuose.
ir buvo atleista*, drieją
B*aj« ribam, ksHatte-! sėdį susirinka tik'kitą metą agi^ntaa Karperaitfa buvo tik vieningai kovojant gali- I AŠ buvau darhiečiu irbft- areštuotai ir kabinamas už- «<
Hm IMIM9A
| vasario mėnesį.
nuteishri.
ma JataM’ltovą.

I
pv UTtUU
wiinwfw CHSM IŠMETU SUOKS.
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PRANAŠAUJA
BESMUKAI GAIA

NUENHIG TM
' PAStTIKĖjaų.

tTHDMNUMS IMS-

barbiniako’’ Katalogas

Lietuvos

-------

T7Br>.TrTRR.T(1.T.«T.WF

X

apžiurijiuHb rast* k> galim,
je trys tiĖylfe Matiutettf
laite savo vyrų pomUkitia
proto ir dari |jrgių gtttiuktufelmitettgw dH ptipatinimo jo bepročiu.' •

įdėjo
battiradarbio patikai*
1 »u tikybos reikalų
tu prie švietimo mioa. Referentas purei*
kad nuo ateinančių nie$ remiate rija yra numačiusi
▼O, PADBO* KAMUB.
dų tautybes dvasininkams
Nakties metu Plungės vai.
ateiti algas.
Palušnių kaime sudegė duo
*
MtVtrtT W
to ionįko gyvenamas namas.
Nuostolių padaryta per 7000
litų. Gaisro priežariife—pa (Čia pengmiuriiname iš
r Kaunas. — žirniu* dieno degimas, nes Joniko Ūkia dienraščio “Draugo” Dr. Ai
ta laivu “Hoffmtog” išveš yra išnuomotas netoli jo gy*
MrBačkauB atraiptmį apie
Klaipėdos į Antverpenu ventojui Zenonui Pakalniš giybuik—Red.)

.

•■ .

'

•

rfoWta»*

rirteUals,

-------- tetikite

Dr. ViMb YtotoMo RliftaL
Istorijos tiųraaka. Du toaud |1.(M

te X teretfe

refano

ATSARGIAI W GRYBAIS
,

—___ Mte

Dr. A. Vildfa,,„..... ........ |Q«.
m«> jį itegugotif

t

(kranu *~«pniynM uįi
tnun* per Tiri Vtitef-rU
pte Verti In P. L —Ite.

Petite
iM&TOji gtmta: ®w»A na<te, oras. Pante X Baronu jte,

bus. Dažnai įaritaiko, kad, Kaip
Ktm. A. MilhikM........... Wa.
prisirinkę Mįpybto žmo ffrybiį? Dėti krepšin tik* ži
mo
Mete (Pore*). Pante M.
nis aptimtritįfe ir savo svei nomus grybus, oaljefetinų
UretaitM
............. ........ ,11a,
katą Bunsifcto*. Kalkėto neimtu Pasenę gtyM, nors
Ntate MteUftild tiyge—....... .
(telis U), te HT^Uotete—fU
būtų ir geros rūšies, yra pa
ne ir Žmona pas gimines. Grybuu ir grybavimų Uė* ko net ir mirti.
.
Vtetetei Lvssaa. - Vtiit
mter*U»Mt.AZptrite
Aite
■.
I
vojingi valgyti. Bttlyg žino
Tokiu bodu sodybų Uito tuo tuviai'labai mėgsta, Grybą- Grybai
„
TšMIM
„ tot,
yra stenu valgyti,
įnikti te šeimininko ir visti viinaa yra labai Metaj|bet mairiingmuo juoaelba- vų, nuodingi grybai yra šie j 'JUMtebteM Mikte Bitei
1) Jei koteliai ploni. * tas.Vertl Kreu P. tearordJolte
—. ...... . .„ „,10a,tuščia.
MĮMiriaa, nes žmogui teikia ža. Jiė minkiri Mtviržkinaini, 2) Jei ant viršūnes randa* m
m»t funted MCMei
MU
----------------------------2S«.
Kaunas. — Rugsėjo 23 d.
Ktrij, 19|t& 1910te Para
daug malonumo, o tyras gi- M to valgyti daug grybų ti karpo*
' ■ 'Ymf
iC*
■ IRTt
A' Wi.i> 4w * B jrbhiiį
* f mW
WtW
‘
qti uždarė Suvočių per- su mamais iut gtruiaum rioa oras yra gairinantis
M
Kuru X P. teftritk (K*,
nėra sveika, žinoma, varto- A) Jei perlaužus ištrykšto riteri* KregriM* Pante
pdknaa)
^...,r,-.> ..Ik
nt
*»T*n
in
wKtt
unųjį punktų (Alytaus
kim. Ph Buėya, M, I. C_-lAd
Bet nevisi pažįsta gerus gryPsioakht Va4oTlllf. HtaMioa
M
pienas?
?
-■
Šiomis dienomis Raudon*
nio, ar dėl kvapo, sveikatai 4) Jei apie kotų yra lam Mžtekiri Uirianyja. Jttokh-. drasdta VteMmte Sudari ir
ktas ir kada jis tols ait dvario valsčiuj, Biliūnų kai
gte apttiyMM kelhtes i Pa
tūtidd Ktia, J. KontivUte^-lte
nepakenks.
kas. 'c .
ryžių k atpil Mikalojau* fe '
ai? nežinoma.
me dvi neišaiškintos priešas
ra nrain r.nrrtnni
Visus nuodingus grybus o) Jei perlaužus ntmaiuo Glapiro* Ivanovų..t Bfeldi * LoMMkk te. Kaa. D-jM lei
ties sudegė Pranės teurinaVilnius.
—
Nesenai
buvo
vadiname
“šungrybiais.*’ spalvų; pajuosta ar pažu Magaus Parvalkfetii .....J50 dinys, Kanas /isssRi.i'
. ■ .'Moki' KIBVtŪ ŪtMUIt
—4»«.-'
yfcienės klėtis, daržine ir suruoštos motorciklų lenkty
Kritote Aptek (Pasate tee
Paprastuosius
4
^ungry*
liuoja.
teoHf
ittfiri
f
brite!*..
Pirate'
UVOVYKl.
tvartas su įvairių trobesiuo- nės Vtouusr^ardinas-~Vil-| biua** riti
-Aa, - nueeviffHM .,■,...................... n' ..rea.
Juu.
dienų^Apte vista teiyteS
bet yrtdį (>f Jei gtybas karius, arba l®
be galo jdomfls fiūollldti te*į fiitito apskrity, Dapilio
buvusiu turtu, tame skai niuį Lenktynėse dalyvavo
tesatas gabrfeltaa Ulskfo
*
Hstes ,ptr įvairius krtMiis.
tokių grybų, feirie labai gra neskaniai kvepia.
Mariau C.
C, P,
P,.2te.
TteM AJfoMM Mariik
į 2te.
J 'dvaro vienkiemio gyventoja čiuje iy karvė. Nuostolių
žymiausi Vilniaus motorcįk- žulį atrodo, skaniai kvepia 7) JeLgrybo kepure slidi,
BtetijM Mokyta® Mti&
Ifeeto Masiulienė savo ^ute djirvta iier 5400 litų. Per
luu štatai X X fckresaya^JOa.
lįninkai. Dalyvavo taip pat it mėsingi, bet turi savyje arba turi molio spalvos spo Praariate DtetetiUjite Hu užmušė savo vyra gaisrų apdegė ir pnti teuri*
T^siHte MateMta MM
ttedaL PteaM Uote _76a.
ir lietuvis p.. Leonas Palevi- nuodu* vadtoamm “muska- ras.
Frte
Mauta IButaM Ktahik^
jJuitį Masiulį, 53 metų am* imvicienė, kuri paguldyto
čius, kuris važiavo savo mo- rinas.” It. jd žmogus suval 8) *Jei gryijo kepure labai tegteM MMt — Kun. F. :. OM^........ •;,...;......,^„d... to*.
^^feus. Padarius paviršutinį Kauno miesto ligoninėm
teteikto. Kafea
..
toreiklu su sesele. PatibuL go nuodingų gtybik labai plodutė ir trapi.
Atenurites UžtevfejteŪJte, Misų DUriai. Parite Ka
wt-**................................. .
-------.. MOre
gus lenktynėms, buvo pa anarkiti suserga.
Žmonės mano, kad, ar Vaikų Darbysioihtf Bte / sys Prite .
'
'teteapMMM
'Pritlite-rei'
jas*
skelbti jų rezultatai. .Pirma $imptom& ’ ^priaModiius dant grybus, reik įdėti 'nau. tiiteto tekte
- aOri&kit _____...ŽOre
ŽMriteri **■ įtekai viešo. *.' Mrisitialtfe/; .',, , ‘
Ite,
klubo dovmiųuž.gražųirpa
jų sidabrinį pinigu ; jot pi vaikelio.
Verti S. Rakauskais Ite.
’
4
’
'*
*
’
Žmogus
vysdingų važiavimų gavo p,
nigas pajuosta, tiri grybai : Briiivif i—. Kas iri yra .
t MJLuDJLu(YCUM|vidurius turi muštų.‘Tni yra nonsen feteavittMM -fe jo vyMrite
l..i^.l.Į,,'.. ......
«
,'
piMten ate »wwų -ajĮMka** x>'
,.
.
strošku- sas. Toks gtylntišmėgini, faMjoj,
įtartu 'teka apteht
te lite
jHMBMll AVo tVW MOKt-įdaugely vietų išvartė tvoras, neM> ir grife, laiku u- be jo
Briitett
Vamaua
—-flkvvMa " > - Mažas Marias tetere AMO* ;
:
rifes
kūnas
lys , kan
kių
baudžiamųjų
'
punktų.
mas
”
neturi
jokios
vertės.
\aterltfauaa fe (teritetet SS j
TO/M
medžius ir nuplėšė stogus.
P. L. Palevičius yra žino pradeda virpėti, darosi silp Jei kartais 'abejoji, tai pra gaidomis, teteisi Matas Gri- , rhtt—-juodais tiriteHata___^jte.
Vilniui!. — Šiomis dieno- Kai kur padaryto daugiifao-____ Ate.ramui
mas Vilniuje sportipinkas, na, gerklėje jaučiasi lyg bū džioje roikm užvalgyti gry
Pante
Vilniaus žydų mokyklų
tų
koks
tai
skaudus
kamuo

pasižymėjęs dar būdamas
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buri, per paskutinį savo su vės naiys taip pat laimėjo gasis pradeda miegoti ir ne 
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Manu aciias ir pagarbi*
vertas tėvas miega, — atsa
kė Chung Chang*
—Negaišk, žinai, kad tavo
tėvo nota kreiva, greitai
atvesk, kad galėčiau tuk
kirsti.
,/ —Pasigailėk! —. sušuko
Pak Chung Chang, tai ne
galimai Negali nukirsti ma
no tėvui nosį. Ji* i kapų ne
guli riti be nosies. Visi juokris ir aš gyvensiu nuliūdime.
Tik pagalvok. Tu teturi ta

KARALIUI-NOSIS
Pak Oiung Chang tuo
met parpuolė ant kelių, apĘyto tylumoje mųatė poli-! pienų, kurį jam įteikė Chin- kabino Chin-Ho kojas ir
tifaį Yi-Chin-Ho. Tarny
pradėjo verkti.
paklauto.
bos metų jta daug piaigU —Tik uosta
Chin-Ho sujaudinta* tų*
pasiaurino. Dabar išdėjo —Ji kreiva, — Chin-Ho
to:
?. , . . . ' .
,
gątajipie, nuteistas mirti. pridėjo.
—Mano širdis markiai
Jo mirties laikas už dviejų
plaka. Tavo ašaros M nesuChin-Ho buvo , mokytas —Kų tu su jų darysi f
daug vertesne — pasako
vyras ir labai gudrus. Sėdė Kaip ji tau padės gauti pi Chin-Ho.
dama* kalėjime, jis mąstė ir nigus atmokėti valdžiai!—'
gerai sugalvojo.
* Jkiauto gubernatorius.
ta? — paklaus? mažu balse
Pašaukė aargų ir šitaip *-AŠ jos 'ieškosiu, kad ga liu Ching Chang. //.
lėčiau atmokėti valdžiai ir —Aš 4ų vertinu šimtą
pradlfcf
G, Verias žmogau! Matai būti tau naudingu. Taipgi tūkstančių auksinių,
at
prieš save labai nelaimingų aš noriu turėti tavo ant sake Chin-Ho.
žmogų, Viskas gerai pasi spaudų ant šios nosies.
—Taip ir bus, y— sakė
#
seks, jei tu mane *vienai Gubernatorius nusijuok? Chung Ghang.
trumpai valandai išleisi šį ir padėjo savo parašų
—Bet yra plėšikų kalnuo
vakarų Aš rūpinsiuos, kad . Chin-Ho iškeliavo į toli- se; reikta sargybos ir taipgi
tau viskas sektųsi tetikiu, mus kraštus; Mėnesį te die arklių gabenti tuos pinigus.
kad tu liksi kalėjimų direk nų jis keliavo ir priėjo tur- —Vtakas bus, kaip sakai.
torium.
*L**rv tingiausta rūmus, kuriuose Tik nekirsk mano senam ir
—Jei tųve paleisiu, tai sa gyveno miesto vitoinihka& pagarbos vertam tėvui „no
sies,
vo darbų prariuBiu. ’ Juk tai Tenai ėjo Chin-Ho.
Atėjęs
nakčia,
jis
smar

kvailystė — atsakė sargas.
—Nesakyk niekam apie
—Brangus prieteliau, ži kiai pabeldė į duris ir tarė šitų atsitikima, nes tos blo
gai, — patarė Chin-Ho.
nai gerai, kad nėra vietos storu balsu:
; —Noriu matyti šių namų Ir Chin-Ho iškeliavo per
mtto| vartytoje man pasi
kalnus, klausydamas barškė
supti, Kad būčiau laisvas, ponų
Tarnas
įvedė
Chin-Ho
į
iimo auksiniu, kurie laivo
gataŠtau surasti būdf atmo
vidurinįjį
kambarį,
kur
maišuose ant arkhų
kėti valdžiai savo skolas.
miegotomis
akimis
sėdėjo
Yi Chin-Ho ųtsįteito, at
Aš žinau uosi, kuri galėtų
mane išgelbėti iš šios nelai Pak Chung Chang. Jis dre mokėjo valdžiai pinigus. Jo
bėjo. Jta žinojo, kad kara pasirūpinimu kalėjimo sarmės.
liais reikalai tovo baisūs.
fcas liko’ direktorium, o jis
--Ntoįr* pakaltojo ChinChin-Ho prašneko kalti* pats tovo gubernatoriaus
pė.
nanČiu balsu.
geriausias draugas iki mir
—Nosį,”—pakartojo Chin' —Žinok, karalius serga ties,
\
Ho.
‘
.
teųikia liga. Jo gydytojas t O Chung Chang visados
—Gaila, gaila, — liūdimi
m ndvtaų nes negalėjo na->
tarė sargas, kad toki išminJ gydyti karaliimų Karalius nuliūsdavo; kaip pažvelgda
vo j savo tėvo brangią. nosį
tinga galva turės būti nų-.
' sušaukė aštuonius gv'dytojus
kirsta.
X Jurgelaitis
iŠ. aštuonių valstybių te jie
Tai sakydamas nusisuko
nutarė surasti nepaprasta
ir nuėjo, bet nakčiai atėjus, nosį kuri išgvdvtu karalių.
jta paleido Chin-Ho, kuris —Mane pašaukė pirmas AB aiBMJAI ŪDA MOBB
SODŽIŲ*:
skubiai nuėjo į gubernato
ministeris irliepė surasti to
riaus rūmus. Ten jta rado kia nosį arto nrarasti savo
Gontas — shingle
knarkiantį
gubernatorių. galvų. Aš išieškojau po -Į lankas — meadow
Cliin-Ho jį pabudino, saky tiionias vaistytų iškeliavęs
jų vaitojimai sAKnrra.
damas:
totuonta Kelta, atvykau
Kaimiečių namai dažnai
—Meldžiu Jūsų aukšteny- Čta» Ir Čia aš esu.
yra.
dengiami gontais.
’ tos išklausyti manęs. Miręs Chin-Ho ištraukė popie
žmogus yra be vertės. AŠ esu rių kuriame buvo išpiešęs Upelta sau togo per gražių
išmintingas, ‘bet be vertės; nosį ir pakišo Pak Chung
aš esu kaip ir miręs, bet, jei Chang, kuris blizgančiomis
Įdoari kayga
pas
jūsų aukštybe duotumėt akimis žiūrėjo į jų
Mferikte?’ Parato tau P. Bo
ipąn tatavę...
—Niekur nesu matęs ta
—Nešima, užkirto gu- kios nosieBj—pradėjo Chung putos. Galitea ją gatol pu auta
bernątorius, tu esi nuteistas Chang.
rią to Š litss.ni ptrtomtiaut į Amarikų Krripkitte toram: Ka«>
mirti.
—Atvesk savo tėvą, už bm, Kaa. R Dšgsfii, BaalUka, IM.
—Jūsų aukštenybė 'getai kirto Chin-Ho smarkiu tol
tava, Knyga |toniai piratais, te
žino, jeigu aš atmokėsiu val sti.
Menais—ISO pariapių
džiai skolų ji man dovano
tų Jūs žinote, kad aš esu
protingas vyras ir galiu bū
ti naudingas jūsų aukšteny
bei, jei galėsiu atmokėti val
džiai skolų
’ —Ar turi planų — kiau
to gubernatorius.
—Turiu, jūsų aukštenyto
atsakė Chin-Ho.
—Tai ateik rytoj vakare,
nes dabar noriu miego, — ir
gubernatorius pradėjo knar
kti.
Kitų Vftl£Mr4
ėtijo
Cbiji-$o p<s gubernatorių.
Gubernatorius paėmė pu-
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Daug prirašyta irtsHii
šoma apie ta’darfeę ir toM
bius. Nėra darbo, nėra gM
gi>, nėra duonos. Metai ad
vienas ton^pondentas «8!
įvesti 5 vak darbo dtang
dienų darto savaitę, kad n
naikinti bedarbę* Tas neM
ko. Bedarbė padidėjo. Kan
talistai stato aukštus nanm
valdžia duoda viešųjų dkrij
Iš pradžių namas buvo mus verčia Irreiptui i tuos iš tot tas bedarbes nejiamdB
*
’J
užtektinai didelių bet skai ♦Tūny, kiltie galiaukoti. Su np.
Valdžia
milijonus
daiM
čius sesučių taip sparčiai patarimu ir pavelijimu To
PmariStas fietertį y
Ekscelencijos Vyskupo IT. ninku maitina, M jtafl
augo,
kad
Mų
trys
metai,
Ame rike*
»
C, Boyle iš Bittsburglfo darbo\ neduoda. Kų rsflH
kaip namas permato*. #taip
Fsjtedt Metu.
maldaujame Jūsų pagelboų daryti? Mano supratha
taip vietos trūkumų galima
geraširdi lietuvi, pastatymui Kanada ir Amerika tnriH
Gerb. Lietuj Visuomene: Iškęsti gyvenimo, miega- .
duoti darbą dartoiinkgj
Nauji prieititai yra btan-į- mutoe- ir mokykloe Jobnto- l^is yrą pirmutini* generali s laukuose. Neapgyventoste
gūų bet seni, pasižymėję ir riuoee, bet koplyčioje padė ataišaukimtu į Jumis, ir gi mėį plota turėtų iš&ffin
išmėginti
prieteliai * yra tis verkte -verkia ir prašo liai tikittoų kad kiekrienlų bedarbiams ir tegul jta j
brangesni. Taipgi tie gera pataisymo. Koplyčia pada kuris galėų sutrikt nukėlę kerta miškus, išdilto tg'ų
dariai, kurie yra vienų karių ryta sutalpinimui 70 asme tam prakilniam tikslui
mę, pasistato namus ir gpw
suteikę motes pagelių yra nų o vasaros metu lanko
na. Pradžiai gyvonintateHl
latoi apkainBujami ir myli per 150 asmenų o kai ku Jeigu yra prakilnu statyti tų duoti ir pinigu. Tokhrt*
mi, bet tie, kurių gailestin riom iŠ mūsii tenka mėtota namus žinotoms; jeigu yra du ne tik sumaŽiptų bedm
gumai pasireiškia latoi'daž artimuose kambariuose, ko* prakilnu statyti namų ligo hft bet ir padarytų dBd
nai, yra nepateginamai mum ridoriuose, ir net ant trepii. niam*; jeigu yra prakilnu naudų žmonėms.
”į
brangesni.
geradarių Nauja koplyčia yra būtinai statytį namą seneliams te
F.
reikalingų ir todėl kreipia našlaičiams, kiek prakilniau
statyti namų Aukščiausio
Jų duosnia pagelto, kelis mės | visus gerb. kun. kleViešpaties
garbei ? Ir Vieš
metus atgal, pasistatėm sau bonuų į visų dvariškijų į vinamelį Trumpu laiku, tame sas draiigijaų ir į kiekvienų pats, kurio garbei žmogus
name išauklėtaper 130 sesu lietuvį dėl aukų koplyčios pašvęg savą sunktai įgytą
Skatikų nedalei* žmogui *Įį
čių, kurios dtetoojam lietu fonduipralenkti" duosnume, bet su 4 Sugrįžę iš Lietuvos n
lių 12 d., laivu “PrtotoB
vių parapijose uždegti ir pa Tiesa, blogi metai, baisus
1
J
laikyti Dievo te tėvynės mei nedarbas»slėgia daugumų teiks jam malonių taip VIII”:
daug
Ir
gausiip
kad
amžiny

lę vaikučių širdyse.
bet gyvaų degantis reikalas
Salomėja Daukienč, W
bė tos pėr trumpa tinkamai
terbury, Conn., Lucif Jfl
Jam Dievui atsidėkoti.
kaitė, Bhiladelphių ,«
Netik Jūsų taip sunkiai
uždirbtos aukoų šauks į Anna Pritaeiricta ir dm
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JONO KMITO a L
Labai graži knyga dudeklo apdarais, 1&2 pus
lapių tik už 75 centus. “Darbininkui” prisiimta*
75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles.
Jonas Kmitas vieninteli* Amerikoj lietuvis poetaų Jo eilės pilnps pairijotiškų jautenų.
' Stato: rihskyši* |
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dangų’atlyginimo bet ir Se«
»utėų kol ta šventa sienos skieto ir duktė, Chtalfl
teoriu Siųs Aukščiausiam IU„ Elzbieta Drut ir
Chicago, Dl., r EdwartoiT|
savo dėkingas maldas mels
damos ir pasisekimo Savo germanas su šeima, Botoffl
Mass., Ignas RakantoM
geradariams. Vajaus metu,
Sesutės pašvenčia visas mal Waterbury, Conn., JnflB
dų* kiekvieną pirmų ketvir Šukys ir vaikau * Broto™
tadienį mėnesio, geradarių N. Y., Ignacas Abro«teffl
intencijai. Tų dienų, vienuo* Mollinayer, Pa.,
lijoę mažoj Koplytėlėj, nuo Tutotių Chicago, Tik,
stancija Umbraaienė ir ta|
aštuonių rytoikb aštuonin
vakare yra nuolatine ŠvČ. kas, Melrose Park, DU M
Sakramento adoracija iš- drew Galgat, Philadel^g
Mary Tacionfe, Patteim
meldimui geradariams malo
’ N. J.. Mary Nalteka m M
nių. Rekolekcijos metu, Šv.
maą Snringfield, Mass^ <N
Mišios vienų dienų yra au
kojamos gyvų geradariųin- orge Taiposliunaų Brtoi
lytų X Y., Ona Pruseri®i
tencijai kitą dieną-gi miru
to. New York, K Y^ J<Ą
sių geradarių intencijai.
Way^hnor, Woeester, MaM
Ypatingar kre.p.arn^ i Pranm B1IĮęailHlti8.
Mttaj pasuventuMUs RemUI go, JUT., Annie
AnnJe cfariįj
Cta&ffl
juą kad sirgtu, kota? pw- Havertlill Mws>
MW^1?
KaMdia, ’
MM
ir it viSA Petronf ^h«,'Ly»n^

LIETŪVIŲ VISUOMENĘ1!^, mrnnW J
IvČiofc marmure
remti ai,nium8 ir ^tuviams. Melittiaw autom siųsti
taip svarbų reikalų. Jatt vie- adresu:
ndmu:
' ■?
na* K R.yre aukavę 110011
Fn,Hfl> Co,wirt, M
tam fondui. Jo vardas ir
'
» J
vardai visų tų kurieaukosi
^*1

bent šimtųdolerit] bus kophVZilta, Pilteburgh, Pa.
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Vilą pamuilĮ sudomino .Ijv išvedė rusai ir tas jiems kai
pmtijos ir Kinijos kivirčai. navę apie 300 milijonų aukJa^omj kariuomenė uteiga no rublių.
įiuvrržė į Kiniją ir Užėmė Dėl šio gi>ležinkelio val
Mandžurijos gerokų dalį su: dymo buvo kilęs ginčas persvarbiu Mukdeno miestu. ‘ nai tarp Rovictų Rusijos ir

VBfKteEn Voktetidua ĮMdtfbl
Praėjo trys ar beturi neno
riai Per tą taiką, ivritai
beperiu. aaktainių mtatna

i
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Mandžurija yra didelis že
mės plotas; jis yra didesnis
už Vokietijos ir Rrancusijos
valstybių plotus, krūvon sudėjus.

Kinijos. Ir karas neįvyko
tai nesakė. Mergaitė rašo
gal tik todėl, kad abi puses
,tN
BROADWAY
SOOTH BOSTON, JUM Vokietijos presidentnė laiš
nehorėJo ar negalėjo kariau
««r*rao*» moto ■oktM mn
ką, I kuiį įdeda rimą doleri
ta
sakydama, kad ji nori gelbė
Ir dabar dėl šio geležinke
ti suvargusią savo tėvų šalį.
lio
kilo ginčas tarp JapoųL
Bar caro valdoma Rusija
Laiškas pasiekė pmidentą
Imvo įsivariusi į Kiniją ir jos ir Kinijoj Japonai aiš
von Ilindenbur^ų į* štai,
pasigrobusi MmtdŽUrijos ir kina, kad kiniečiai užpuolė
dabar porą savaičių atgal
Mongolijoj žemes. Bet rusų japonų valdomo geležinkelio
■< Veikimai ganytojas, Pa būtų teisingi ir Mbdariiigi, Vokietijos konsulato vedė
plėšikavimui jiaaipriešino dali, todėl Ijie buvo priversti
• įįWius Rtes Žlt vėlkrev tai Šis visuotinis darbininkų ju BtewYorkef Dr. 8chJaĮkmija. Žinomių Jr.ponijai šiluti MandŽurijos keikt pašaukė ____
mergaitę ; Rugsčjomėncsio pradžio
i^pasaulį labdarybės ir iskurdas
___ nebūtų
__ _ įvykęs.
, , >___šv. ’.war»L
___ ___________
propagandų, apsaugoti M* negailėjo m»laimingij ir silp miestus, O kiniečiai kitoniš
Adrijų reilcaiais. Lsbhrybė YSyaa, ririurMamS galWj Busulatų. Vokietiją W
je, katalikai Belgijoje, Vo mos nuo išįrimo te palaikyti nų kiniečių, lx»t ji nenori*jo kai aiškina.
bei gailestingumas tai gra- priversti milijonierius būti piblikoa vardu jis jai nuo kietijoje, Pmriioje te Por: Katalikų tikybų.
W£tį mvo kaimynų ūbai Kol kas karo nėra, bet jau
j Žiaurias ir simpatingiausins teisingais, gražumu prašo širdžiai padėkojo už jos ge fugalijoje, taip kilniai ir ga Kongntes auklėti pašau tvirtų, Ir į904 m. kilo kams. keli šimtai japonų ir kinie
i Kristaus įsakymas. Jis Išgy geros valios pasiturinčiųjįj ra Širdį, ir pasakė, kad pre lingai pasirodė, kad Katali kimus į vienuolinį gyvenimų Kors rusai Žadėjo vien tik čių žuvo susirėmimuose. Ki
tojo pinnokshiose kartoja žmonių kad labdarybė ke zidentas Von Hindenburgas kų Bažnyčios persekiojimas buvo laikyta# Baray-le-^Io* kepenėmis nugalėti japonus, niečiai Šaukėsi Tautų Są
mas dažnai ir primygtinai, liu nors kiek sumažintų netik jai dėkoja, bet atsiun kitose šalyse likosi tarsi ūŽ- nrnį mieste. Tame kongrese bet japonai rimus visiškai jungos ir Amerikos imgaltė jai paveikslų su jo paties
labdarybe bei krikžČioniŠ** vargdienių skurdą.
miritas.
bos.
dalyvavo apie 15,000 žmo sumušė.
parašu,
Mergaitės džiaugs
koji meilė taip aiškiai išdės* Kitas dalykai, kuris Po
Apie 200,01)0 katalikų jau nių.. Keturi tūkstančiai vai* lWbaigus kutui, laivo Japonams Mandžurija la
tau Evangelijoj, kad’ H piežiui riipi, tai dvarus mas buvo didelis.
nį vyrų dalyvavo Bruauels kušių maršavo gatvėmis. Su padaryta taikos sutartis. bai reikalinga. Jie turi Hm
k jos katalikiškoji akcija ms žmonijos labdarybė — misi Iš to įvykio du dalyku pa mieste, jaunimo kongrese, jais ėjo septyni vyskupai ir Rusai grąžino Kinijai Man*:
per maža žemės. Japonai sa
< Jjmanoma. Be meilės ir tikę- jos.Jos išplėstos visame pa- silieka mūsų atmintyje. Vie Bhlyg laikraščių pranešimų daug kunigų. Aštuoni šimtai dŽnrijų ir Mongoliją. Japo
vo
žemės plotuose apigy ve*
Kauly ir paliečia visas tautas nas, tai tos mergaitės patri- dalyvių 'skaitlingai biivo iš kunigų dalyvavo kongrese, nai, kaip laimėtojai, gavo
nę labai tirštai, o Mandžuvag. Ir čia suprantama ne it visokių rasių žmones — jotinė dvasia; antras, tai, Prancūrijos ir Hollandijoe. 'Pirmasis Portugalų mi- Korėją ir MmidŽiirijm pa* rija apgyventa labui skystei!
vien tik išsvajotų Žodžių baltus, raudonus, geltonus, kad dideli Žmonės, preziden Į?o atviru dangti Kardinolas sįjonierių tautinis kongresas jūrį. Bet rusai išsiderėjo
O be to, Mandžiirija turi
f tarilč, ne vien tik karšti»p% ir juodus* Misijos -** tai ti tas, konsulas, užsiėmę svar Vin Roey ątteik^ iškilmin įvyko Barcelona mieste. Tas tehį valdyti kartu «u kinie
brangias
akmens anglies, ge
. Reiškimai, bet ir darbai, pa- kėjimo ir civilizacijos įstai biais valstybes darbais, ne gas šv. mišias. Procesijoje, kongresas tęsėsi tris dienas. čiais MandŽurijos geležin
itečianti ariamo dvasios ir gos. Jas veda pasišventę užmiršo padėkoti mažai pat? einant prie nežinomojo ka Užsibaigė iškilminga proce kelį* Mat, tų geWnkelj lt lies ir vario kasyklas.
Mmidžuri jos Žemė labai ge
T.
tano reikalus, vadinasi, ŠU- vienuoliai, įdėję į tą dariį rijotei.
reivio kapo, dalyvavo dau sija ir misijų daiktų paroda.
ra; visas kraštas apaugęs
firipimas bėdoje. Dabar, ne- visas savo dvaįtair kūno
giau kaip 160,000 jaunų vy Tie paminėti svarbūs įvimiškaiSi
“
į. Įkrito metu. latonrybf fatip pajėgas. Bet miisijonieriai, spauda sudaro misijų stovį
kiai duoda mums suprasti,
tų* ' ■■ '
Šios brangenybės didina
;2k turi geriausios progos turtingi uolumu ir pasišven ne tik esamų ten katalikų Tito pačiu metu Vokieti kaip tvirtai yra kitų tentų
Japonijos
ir taip Jau didelį
jįgrirodyti. Pėveldėjusfeji timu, yra neturtingi pini padėty, bei te pačius pravos jos katalikai laikė savo tau- katalikai
susiorganizavę.
apetitų į turtus.
Jbmgiau turto užsikrauna gais te negali išlaikyti misi lavus priverčia šauktis paKoks didis ir tvirtą* jų »oliMvęa ir daugiau pareigų] ją savo lėšomis, nes Jų visai
Ir Kinija ir Japonija yru
daiwwta O kodėl pos mus
•
neturtfngitorius. neturi. Jie šiaip-taip verčia žvilgiu Kurija dabar kai Af apie ,1.10,00(1 katalikų Laik-’ lietuvius, Lietuvoje it Ame
Tautų 8ų jungos nariais. Abi
Ypač besiartinanti žiema] si genį žmonių pašalpa ir rika: tamsiį juoda, paklydu raščtai patftnijo, kad tai bu rikoje, uėra tekio tvirto so
pasirašė Kelloggo sutartį
’ turėtų paskatinti pasiturin- visuomet skursta, neturėda si. Pusantro šimto milijonų
O te sutartis pasmerkia kalidarumo? *
f.
Mna atkreipti dėmesio į ne- mi pakankamai ne tik pa žmonių ten suvaržyta ekono
rų Bet tikrasis gyvenimas
JAriingas Šeimyna?, kurioms
minės vergijos pančiais ir pažinimas, ^Šventojo Tėvo AMWMŪ* AmteAM MAUMU
rodo, kad jokie pasirašymai
•d
MtmopoK
Ldbtksta šiMesnių drabužių, gumų, bet, kas jiems žvar dar gi aini iųgalvų meilijama pariiintlnys, prelatas Vnsnieko nereiškia. Kas tik
Mkūro ir geresnio maisto. ŠĮs biausia, pristigę reikalin bedievybės maišas... Kokia šalo di Torregresso. atlaiką stįpmsnis,
tas nori silpnesnį
spalių 7 d. -nedarbas kaip tik geriausia giausių lėšų misijų bažny baisi padėtis! Nestebėtina, šv. minias. Laikas, išreiš Iš Kew Yorko uosto išplaų*
nuskriausti, apiplėšti, žo
i labdarybei išsivystyti čioms ir mokykloms išlailį’- kad Šv. Tėvui taip rūpi tų kiant ištikimybę* buvo pa* kę šią savaitę laivai Europe,
džiu, vyksta tiesiog žvėriš
kas gyvenimas. Ir aišku,
ypač kuomet žinoma, kad ti. Ypač, pastaraisiais laikais 'vargšų likimai. Jis atrišau- siųstas Popiežiui Pijui Si, Majestie. StuttgarL Be de
niekados pasaulyje taikos
.pasaulio turtai nėkiek nesii- misijų dirva dar labiau praJ kia į gerų žmonių širdis ir it užuojautos laiškas Ispaui- France,^Voltendam, RotterM
m
nw»
biriMio
1,
1171.
“mažėjo, tik nelygiai posida- plito, kuomet atkreipta dč- prašo Rusijai paspirties, jos katalikams. Išnerta rezo- dam įžveŽe į Europą aukte
nebus, kol Įmonių gyveni
dil MNMdvie pMttnuiki mas eis krikščionybei prie
į\|ipo ir pakliuvo mažumos mesio į milžiniškų Musiju?Pasigailėkime Rusijos lxv liucijoe, reikalaujant valsti- apie I5Ū milijonus* dolerių
pade?
Losavybčn. Jei turtingieji kur žiauri tikėjimo prie-laisvių.
šingais keliais.
K. jos sulaikyti komunizmo vertėm ■ .
.

DARBININKA8

'

LABDARYBE IR MISIJOS

KATALIKŲ SOLIDA
RUMAS

į*

i m n m w ' ■.i-ii—

^ienpiuviai nuoširdžiai sveikina šeimininkus* vikriai mėto pustą. Dalgis, galandiimas, nebe, teip
:
WgiW grebliais moja, Taip yra todėl, kad pas skambiai rėkia* .
R^niteu?
Paulius tik Žiūri į savo žmoną, ir nuoširdžiai Lukoševičių darbininkas yra puikiai užlaikomas Vali neišHfe to žvilgsnio. Prieš tai ji spėja
kaip Vaikas šypso.
ir atlyginama?.
pastebi, kųip miklyptei į šonus ironiškai berno
Valė atsako. ŠypėK>, žodžiu^ sVaido. Lukoševi lupos, kaip Juodas, niaurus šešėlis susirangę /
Šviečia saulė.
.■*
čius kilsterėjo ramiai kepurę ir pradėjo ieškoti skhlostij įdubime.
‘
4•
t
Kepina.
dar vakar pradėtų rūkyti cigarą* Jį atradęs, IteNegražiai raukšlėtame veide susiformuoja šyp*
kišenėj pradeda rūkyti. Po krtiolikoeBernas užkabina dar platesnę pradalgy žoles
Oras virpu.
wna. > .
- .
’ *'
..
.
»
i.
*».
.. .
sluogams dar tirštesnis Žalia gula.
. : Sveikutis! — atsako žmona ir pasilenkusi pa Visuose įiakampiiKM- reklamuojasi įteiriatirią kundžių paklausia:
> •
bučiuoja tų suvytusį veidų, tas išdžiuvusias, lys* gyvybių padarai. Tam reikalui tirštai paleisti gftri —-Taiką!
ImkoŠevičiils atsiskiria nito žmonos ir nueina
Darbininkai pasiŽvalgo į vienas antrą. Kesu- pas bernų. Wimtemkas mėgo šį darbinipkų. Su
sai, spalvos, jud^Btab .
polięknio ravas viduvasarį, lūpas.
• Siettpįurių dalgi** neša mirtį. Keteskaitomoi prante■■šeimininko klausimo.
O tas pabučiavimas kaip į samanįs.
juo per via dažniau ir ilgiau kalljedavosi.
daugybeš* gyv5*bių Žūsta. Gal būt tos gyvybės ^de —Tai ką t Kaip sekasi f dapįldo senis.
Vyras ketinsi, nuleidžia žemyn kojas.
(Iškalbina. Bernas sulėtina judėsimu dumto sa
juoja mirdamos, tačiau tai yra, matyti, taip ne *-4teraį: ponas.
Vale vos, vos susilaiko, nepasipurčiusi.
‘t
kiniui Vietomis įmaišo šypsenų ir juoko. Taip
Kojų pirštai ilgi, sukiypę, nagai rumbuoti, už svariai ir neverta dėmesio, kad viską nuslopina Ir vėl pimma, vėl skamba dalgini, aštrios ašmę*.
pat ir Lukoševičius. Abudu tokie patenkinti, imu*
dalgių skamb^ys h* išdykumų mergų juokas* Ant* nys šniokšdamos ima. žolių glėbius.
augę kaz kaip keistai, netvarkingai.
*
*.
. Valecku paduok man kelnes, kojines, via po ra vertus- juk tk* suversti į krūvas lavonai taip Valės akys kiypste. Kryprta į patį j>akluonį. širdūs.
lovos, rodos, pamečiau.
? gražiai hiTinonizuojari su saulėta diena, Juk nu kur dalgis pervis plateonių stebiu žole Į pradalges^ Valė paima iš pusmergė#? kų su maigiu bmguo- »
į
Vyras inu^idžiai žiūri į Žmonų, žvilgsnį plonų, plautos ftlčs ir gėlės taip gražiai atrodo pakb> teURHTHt gražiai nuaugusio berno giltai atideng te sijonuku, grėblį ir ptededa grėbti. Juokiasi,
tos. Tas neeterfm, kad jų tarpe kankinasi inilbo- ia krūtine, aukŠtai parsitytoH rankovės, įtempti šnekA gi akis vis vogčiomis mėto ten, kur bėrimą
i plonų padaro.
Vale laikęsi, stengiami būti nuoširdi, gera. Žino nai mirtinai teleistų KJ’vhj. su nuttettktomU kojd* sprando te taukų lųm&utoi. Vak* veidas užkabta, ■u vyru. ‘
.
ma, tos malodta šypsenos tik ant pat viršaus te- mis ar galvomis, su išverstai? viduriais. Žmognta Kirdu pakeiČln takte* Nė pati nežinodama ko, Praėjo getas Imsvahmdte Vale, vyro nebsupriklijuotoe, o viduj dvasinio pasaulio rienoe šnl- akys to nemato, tie gyviai yra taip menki, W pmdliftri į savo vyių.
Mikdmmų nuėjo imam, mat reikėjo apie pietų*
t tai ir niaurios lieka nelaimingam turtijolM 3P: Žmogus itmiida reikalo apie tai it galvoįL Visa Ten Jurgis.
tepbitte.
Kurni drebuliai nurieda. Tuo pačiu mete rtip* Gal ir wpftstrt£jo LukuŠevičiut, kad žmona
tei dingsta dalgių akautasyj Mdcštime.
mui.
B.
VaŪ eina taku pro prūdą.
Kaip stmku Valei žiūrėti į. tų nuoširdžiai
riai artraukia vaitot vadima Rtengiaai attplūdu- nuėjo, taip įsišneko su bęrmi* B berno akvmi paImanti veidų, tuo tail>U> kai ji negali tuo pačiu Orėta vyras. Susilenkęs nuolat pte norį iniuridb rtm mintb mirtnmti atgal Tašiau Item pralaužta krypUMtm pro kairį pono l**fį ak\ M partekėjo. Jot
čia.
v
* ytaką te užtvindo rtais dvasius užkampius šalto- gan ilgokai gaudė mylimotaoa judteiun ir rūbų
r ateilyginti.
-*Bieve mano* kn aš jmdariati, ką aš padariau! —Žiūrėk, Pauliau, kokia graži Žolė. Kiek tan| mtenejaukiomts vitaimta
apnlm.
/
,
Ipigia pr^ūgęf ir, iitmnkp iš jpoa- —Baro laiku Ir aš mokėjau plauti. Tačiau, itgua
^tyliai šnibžda smi ir, greitai jmattnndmna lūpas1 šįmet turėsim.
—Tos tiesa...
/ 1 mebs ptatA ptmteda juo rHMįki dalgio'ažmenta. metei herttartydnmns po užrieniuo. pamiršau. Va
► į Šypsnio# vėžes, šneka.
—lūsmknHnic, Paulinu. Pusryčiai jau senui —Pnrtlimi, gaWm dar JapMtti karvių.4 Pieno Jta truputį ateito*^ galva atewta atgal Krūtinė kar Imvnu tatandųs, tačiau nvdrjmu žmonių juo- .
vykusiai išlenkta. Jo akya pagonim alkaną Valės kinti.
ant stalo, atauš. Pažiūrėk pro huigų kokia graži ūkia Šiais laikai labai apsimoka.
t? žvilgsnį.' žiūri Ryja tą ivilganį. Ranka nebe teip
"•fflimdie diena. Po imsiy riipgaleaim eiti pa* darbi- —Tas tiemu Galėsim^.
niūkūs į lankus, ten taip linksmo, skamba dalgiai,
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GERAS MUMS PAVYZDYS
IR PERSPĖJIMAS

Suomiai įmMbieijo* vai
riai* irgi neridiiaHyia.
Suomijos teiaėją Rjuiiga
patiuule vyriausybei prane
Šimą, kuriame teisėjai nura*
do prohibieijoft jHtatynu
pragaištingumą.
Kasimd Suomijos teis
nuiose būna 100,0(10 bylą,
kuriose kaltinami asmenš,
nusižengę prohibicijos įsta
tymui. Svarbiausia. kad ta
me raporte įrodyta* jog jau
nuomenė vis labiau kllmp*
tn į girtnokWra bangus
dėl ko gtęria parota Vitai
tautai. Prieš probilneijoa įs
tatymo įvedimą to nebuvę,-.

ADRESAI
0V1ŪBTO 9S9M0 Rt MJflULO

Kataliką spaudą uoliai kataliką namuose. Knygoa
MuMTAUfflU '
platina airiai* štai nepme* irlaikrą&iaą pašieptą tiky«
M TteMMM Part, te JBteo, Hm
si rpMeoa te. iMtukat
ftet l*ĮiiMhHRhatliom JrHmvMHm,
hai buvo padaryte spaudos Iją ir dorovę pmieigią mote*
lt tewy»r Ava#. Dwtete, Mate . VtetJ^irMteiakaa -* J
1M tea **., te
vajus Šv. Karolio parapijoj, ryst€« šventumą ir užgirią
Hte W*it1iilnfcM — A. tertea,
£ tmmmm raut te Uo4te Hm |*xte itebaiaka* *** V*
„ .Walthum, Mas*. Kleis >nns, divorsus bei jKArsi^kyrimus,
ne b*** «u ife W<*
Ha. teHWalMia — Jhtete 0 MteMtM
»
kun. Petras K AValsb, pasa godžiai skaitomi dėlto, kad
iMfulutat — V.
ar c kurmc. smui Batu. mm.
kė, kad Žmonės visokiais bū tie rašiniai gabiai ir sumahniHMarte — brtHM
dais stengiasi apsaugoti sa*. niai moka nupiešti prasiVirtute - i. IfcM
vo namus nuo limpamą ligąjžengimus įmeš durą ir gar* T^«nw-»’r
<
irai
f WtaO*W
valdžią, gyvačių, žiurkių ir džiai yra lyjami, kaip pa, ftJT Tfj'T'U.T T L>L1W.
užnuodyto vandens. Parito^ saldinti nuodai. Paskui tik
V*' KJ
t ik *
džius cholerai, rifui, dėme* pasirodo liūdnos ją pasek*
>0 tittiOfcA MOTflTOl IVfl.
o
, c. .
.
tai Mitinei, Žmones kuogrei- mes, bet dažuiateui jau bil-1
iv. ^otroBv. n* m
Itanmer, tikras demokra»* ^nėlu atimti
&.-■
6
čiausiai nešdinasi į sveikom
Komunistas
Mizam
ialy
'.M
S
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po pietų Šv. Trejybės para
pelnas Šv. Karimiero balny-|
pijos svetainėje, Capital avė.
Ltetarią
PADĖKA.
Čiai.
Rengėjos, kurias dar
--------- •
I ir
Broad st., Hartford,
buosis prie pardavinėjimo
Šioje kolonijoje jau nuo Conn.
\
Trtort AvSm ir rayrt lt,
valgių: P. Alavošienė, M.
Vėl
tenka
nuims
linksma
1925 m. gyvuoja lietuvių ‘ Kviečiu visas kuopas pri
k 1ALTOIO11, MD.
benas. To beno vadas dabar siųsti skaitlingai atstoves. ir maloni pareiga pasveikin ŠeŠkevičienė, JL Kupstienė,
M Ščiukienė, V. Siniaųsyra įžymus murikas, datai Bus renkama apskrities val ti ir padėkoti mūrnj “Lieta
ninkas ir Šri Kasimiero pa dyta ateinantiems metams. vin Dienos” geradariams iš fciene ir M. DalionienČ.
Į8ID1M8KIT11
vargontatakas p Kuopos, paristęnkit padaryt ScbuykilVo Cnunty, Pa., . Visus prašome dalyvauti.
lis, I. IKHMISUS rapijos
w.
Besako......
Juosas. Žemaitis. Benas su šį suvažiavimą skaitlingą at apylinkes. LĮhksma purėtai
UMTUVUl MUUMHUOS
darytas vien tik iš lietuvių stovėms. Parūpinkit naudin
į ak mmk kadm*
<*r B. TADA «HtikMT,
Yra ir kitas tanas, kuris tą gų sumanymų.
patį vardą vartoja, tat jnftro Tą pačią diena 9 valandą
tsHniet{W imtamsvhi serai k
..
esn lentai, <vdų ir kitų tau ryte šv, Trejyljės bažnyčio
plsfel. Nuo 7.V—100—100 iWrii).
tų asmenų. Vien iš lietuvių je. Hartford, Gmių bus at
TrirfooM — Moeth OMO, .
sudarytas tanas yra tik p. našaujamos Šr. Mišios už
Juoso Žemaičio vadovauja mirusiu šiame apskrityje sąmas.
jungiečių vėles. Būtų labai
* r. a Mirw MulnMha AHTOvl
W. L. Beno susirinkime gražu, Ipd artimesnių taroMCTŲll
įMiS išmokėta
w WWU^WWfww VWM»W
algos nnudkan* pų naiės galėtu skaitlinginn
tw MmrU* knMAM. t MUlMl* MW NNt*
tams už vasaros darbą ir iš- atvykti mišių išklausyti.
tat a >aaa mm.
rinkta valdyba. Pirmininku
M.
KAMWWMĮ Wn
išrinktas p. Vincas Kutelin*;
Conn. apakę, rašt.

17ŽMU

■■. mnutonoB
f
ĮlAUMį II AT6AL
1
r*. ....u..*
X >179.00 Tilto Um

Taipgi maMUdte tristaekM ka
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LMII9.nl.

m*av

♦
Lapkr. 8 &, arimadtaii, tuoj

Mat MtaMfelM trttataką
fMririd'ff1***
t'tiptttaRulif
staktai Ttaa knyrt Hk
|tr BtfaMtfa.

KtataTta^rt

tyfar hpkn 8 <» • vsl. votara

riitiirs
’ wn ai**wral »a
UDK M 'tak SMtakkiBMMi feyta
Aųkr. * &> T4* *»U

|SKI WWWWBk

,

muitinu

nata

■tePMMtelte«MlM^e^

mo žvaigždės abtejaae pusėse
knygynas jam buvo labai L
buto lietuviai Fordham puengtai prieinama*
slje
labiausiai pasižymėjo
Psįnakvijęg vienų naktį
PAIMKA.
Bo. Bostoniotis tapusta Ja. stojimu jig kibai nuriricuu*
"t
*
lAtaUD. era. Tas žaidimas antranke Uis, Ušdavinis ir žimmukiH.
<fe, kad kieta lova vargta k> HAMk* TtlMl
s.
* t
. MitnuErti
renka auka*, tako, kad ta- * ;ftuų. JW paprašė matracų,
5fXM) žifirbviĮ. Žaidime ypu- Bostono Kolegijos pusėje Reiškiu širdingiausių
JMrtmottth
Kriegijus
futkrfctMh Karwlt««< £tw- nis menksa. Kataien jos
tingiausiai pasižymėjo L. vėl viso Žaidimo mmcija dėkų visiems metinio
Wt kalėjimo vyresnybė pafftt rinkamam apvafeHHoji- “pamoktai” ir vta ap*d- aiJIfcino, kad kalėjime gulėti Udo tymo kapįtau yra švk- Vylių 17-t<fe Algirdo kuopos buvo nashua’ietis Česnuievi* pijoM balinus dariuiotota
riaplauku įtaria ištaya
eitis. Jis vienas savo sensn* ir darbuotojonui; ypač
luui paveaU Hlpintia Po* goa jai kaštuojančio* per minkžtai visai neleidžiama,
JudiekU B Btaua, K H. nary# Ak Buštoanau, kur#
jpUžiaua cUnemliam Vika 2000 dolerių*, u ji ęurenka
vasarę žaidė Vyčię baselniU ringu ntegimu per Oponentų padoriai A . Potenibergul jfc
Spalių 10 4 uunėtoe Kolegi
lik
po
500.
tavo
“
pamokarui J. K Kardinolui Marraraatat mjmmtm
tyme. Jiajmdare 25 gardų liūlių atgavo savo tymui 35 soros gasjmdinvms ir *
jos tymas ta&u futbolo
ehettL Jw diriguoja ritame liuw” ji kviečianti starta
nm«u mum rungtyn* augamu Hely zig-xng Ilgimų su hole ttrp jardui prarasta teritorijos. siems aukotojams ar tai vi
kušina stoti į evangelbrfų ei*
Aio žaidimo žiūrėjo 30,- girtis ar pięigaifc Ni
jjasauly turėti Tridiumus.
Bostono auklėta mo Crom KtagUo* tymu iŠ savo oponenh). Paskui padu*
les.
tako*
aates
ridmrje
000
žmonių minta
tižiai dėkoju pp. Kaliu
rt*
H
tuchdown
n
sensacingu
J. X Kardinate*, IT. M*
kyklas takų kelį kiniečiai Woreester, l£ta Laimėjo
esęs
ir
didelis
,
knbita
van

SįM^ kui, J. Remeikai ir K.'.
Mdn. Kuomet jis buvo ap
t>X*oak< įMkl visose savo
išvyko ‘ savanoriais karri- Judiekio vadovaujama* ty
galui už ję didelį iwųto
Arkidiocerijos
baŽnyrioae dens »**krikMynęn veika. riais i Kiaijų. Jie pasiryžę
mas remltatū J4& Kuo per supta oponentę, jis aukštai
laiiuk
';
/
*
davimų rinkime skelbimų, ji
iššoko ir virio ant galo Inu* komhlatyvm bamkos
, tuteti prieš Kristaus Kara
stoti į karų prieš japonus, nykščių rneiij Judirido su
iupinimysi
svetainėje tara
jos, sugebėdamas bolę per
liaus Šventę Tridiunu^ & evangeliste satod no
MlBAJOKtŪTUOJA.
žeistoji koja dar nėra viniskos.
Labai
ačiū
visiems ibj
rinti
išvyti
velnių
iš
Bosto

kelti antroj pusėj galo lini
iventeje vta Bv# Mišias
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VAOOt
tu**
■
■.
kri
pmutairita,
todėl
jis
Jiliig.
Vairi.
yra
1650
Kolyviams. Lai Visagaliu v*
jos* Tas sukėlė didelę sensaprie įstatyto
Sakra no, bet imti gyvena jau Mt
trtatat- ■
šiame žaidinfe nebuvo Iri*
siems ir visoms giuismi .wl
peratyvių
bankų.
Per
pa«tečiu
vyru,
tutedama
dięiję. Kiti iš lietuvių pasižymento ir po mišių pasisukodžjrnw dalyvmitt
1
4
voraj. Vadinami, divorsinta
moka už Tūšę didelį pam
TOėj<rWan'skfe ir Al, WcsPusėje ŽaWmo, kuomet^
ginu
kaip
0/XX)
knpihiliriivadinamas
**geta
ridina**
pijaimisidaiijarinap
J
kė
moteris
nori
išmokyti
*
*
*
A*, Pato lietui'itį bažny
aiškiai pergali svyravo He ta»
susirinkimas,
kuriame
daly

mę
bankų
uždaryta
Šioje
žmones
dorovės.
^intrL
čioje visi tos kilnim šven
Spalių 14 d. Į Čambridge vavo katalikai, protorionai ly Cross pusėje, stojo žaisti
šalyje. Per paskutinius du
tes reikalavimai bus pildi*’
Judickas; Sušaukė visus a|i- flJMKEn yfcT. *ATTmfn metu uždaryta 2000 bankų,
ir
žydai.
Kalbėjo
katalikę
atvyko
jos
mokinė,
18
metų
•mi/ ■ ■*■■'.
rirengurius žaidėjus krūvon
įlepožitoriai laba i nukentė
trįįm ininlįaįf į)(f*fkmin<į(ri amžiaus, kuri ir sakysianti kunigas prri. Spteine, pro- ir pridavė naujų jėgų visam
$i?. J/wą tvarka šokį
terionų dvasiškis, žydę ra
“pamokriusv’*
ja
■
■<
dieniais 7—9 ir 11:30 X
baigtai spaliu 18 <t, 3 vai. įk>
binas ir gubernatorius Ėly. tymui. Jam aktriai dalyvau Bouth Bostono lietuvis
Bet
per
tą
patį
laika
nė
jant
ir
vadovaujantpergale
^Antanas
Planskis
vėl
biuo
piety, Merginom mirijta GMRITaVAtUVIMOAUKA.
Buntn “yavTiTtimcAT” i pasvyru Dartmouth pusėje’ viso žaidimo žvaigžde futbo vienas kopemtyvis bankas
Cek&us daromai Kun.
prasidėjo riikare 7 :30 vai.
Spalių 14 d. Broadway
neuždarė
durių.
lo
rugtynese
tarp
Pėdo
Mar, Nurimta eina per parapiįih
y Antradienio vakare. T:30Į gatvėje gmtai važiavęs tm* Anų pirmadienį policija ir toliau Holy Gro&s nebe
(piette
ir
Loug
Island
galėjo
afsigriėtdi
Bet
ta
Gal
dėlto
yra,
kad
koxxmtdarydamas visų wjrmįp
’ Jyjim- Fedeiarita Skyriaith tomobiUs sunkiai sužeidė ga suėmė George Guochi, John
Giants,
įvykiisiose
užperci*
tyves bankus duodu paslfolits.ka taipgi penkines, kurio
, susirinkimas bažnytinėje m- tve ejurį Krank G. Malone, Baltir Povilų Rasimavičių, pergale brangiai kainavo,
tam
sekmadienį
Lincoln
tik
savo ikiriams, ir tai atsi- kasmet žmones bažnyčiai
nes
žaidime
Judiekio
kita
ileje.
. .
kurs pasimirė spaliu 16 d. gyv. Oid Harbor st Jie kor
žiūrint
į ję budę,
. 'koja.
Parite^
Bostone.
.
• * AtekMndrtt damdirnt pa> vakąm Užmuštais buvo pa* tavo ir susimušė. Visi trys koja liko sunkiai sužeista, ir
—#*
jis vargiai begales šį sezonų; Žaidimo multinas 38 to 2
Žad?jo savo ūkio produktais saulinio karo veteranas, pa pagyvenę vyrai.
Žaidime dalyvauti. Taigi lic* Pere Maręuotto naudai. Be
aįriHai paremti terapijos liko žmona, du sūnus ir duktuvis pasiaukojo savo Kole Plaiiskio Šiame žaidime dar
vakarienę, tuoj po ViiMt teiį. ' - ’
pasižymėjo šie lietuviai:
' . Šventę.
/’
.
Spalių 11 d. Boctono lem gijos garbei. Pasirodo, kad
Sunkiai serga p^ Kanar- * ATtio ragrcr batu, o * kdi minėjo generolo Pulaski mūsų lietuviai jau visur ri- Weston — Vyšninis, Karpis
i Valia ir Bušmanas. PastaraURM* fnndut.
tavi&enč, 389 Broadway. Ji
ISO WMT BJtOADVA,
mirties sukaktuves. Ta pro iieriškai pasirodo.
Sporte s5 sis vasaros metu žaidė brtseįrA stropioje gydytoją prie- Spalių 16 <L vakare į batų ga buvo Miręngę . eiseną ir
3171*.(ku
bailę L, Vyčių 17-tos Algir . KO. įOSTOM, KAM.
iidroje.
krautuvę W*ahington Str. susirinkiinę, į kurį buvo at
' BVMUMAS PMTtYtNLTA ' do kuopos beseballo rately, Mfo> krMpttajo MHum gauti viTthfcmas: 8oa Boston *H
atėjo, du nežincąni vyrai ir silankęs ir miesto mayorta
«klų amatninkam* įrankių, ptg*.
ir
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žiūiėNtauhTiJbotMTi ., ,t
Spalių
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HM W llįž
’tyfak šį ketvirtadieni, spalių biniiiku nešė ‘savo 4<koeta- re lenkus; jis pareiškė, kad žaidimas, taip Pere Mar- FORRtaM iroviiii B04TOM rol|. Stiklų viaoklo dkluaao. Atei
¥vl.
TMvOTAy
MM
kite perattlkrlnti.
* d,, 7:30 vai. vak. p&rapU meriams” batus, jie išvydo lenkai Amerikos gyvenime ęuette ir Ctariand Panth;
OOLLBGB.
L
jos svetainėje. Susirinkime prieš save du revolverius. yra lygiai ta'pat, kho drus
- FouaxiXKų soicnrs
liietut^ai labiausiai
bus svarbių pninešimę, ta Nežinomi plėšikai pasiėmė? ka yra valgiui.
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Auta.
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puril^mėjo,
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Bet ponas Gttriey įamįr*
Jdčl skaitlingai atsilankykite. batus ir dar 375 dolerius.
Lietuvi Bantiftjį
šo> kad lenkai yra neteisin Bostono potaijo viršinin- Columbus diciioj įvykusia
Kuopos Valdyba,
Valandos: 9—4 fr T—4
H)UCU* KHULDO JAVDOTp gumo palaikytojai ir prie kas nuo špilių 15 d. paskyrė
me žaidime, Femvay Parke
vartos šalininkai. Amerikos 35 naujus policininkus.
Boston tAirį) Fordhiim uni((katrai 8kv«r»)
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j
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rite*
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Kaltei WMW0. Įmokšti reikta tik
liams yra baigęs Harvardo nenori Žinoti.
atsilankytiirirįįBostonų.
Bostonų.
* 'atsilankyti
M»i* 10-19 tiK
$&oa
Talbot STH.
&2?
universitetą į* turi 49 metus
8«tettomls nuo 9 iki 6 vtl
amžiaus* jiš yra buvęs moNedRteMl* nw» > Iki 12 tat
.Tai t* BteMa
W. «. 1.47K.
(p*S*lMterti)
kytoju ir vienos mokyklos
vedėju.
l’AHDUOIUM I^ĮVAKOBTr^
Įima tykia tokia aa^eay1jU--tikm fclĮOTBStai toadcc
I ir iš IJETL’VOS per yI«m» Unije*
Harvanlo knygyne jis
i ,
_______
ĮRiBYtratTll^ MATYT*
mNiovs jtietun
. ; s •- bitei* Ir Dolerttte. - ‘
(K1BPABAYI0IUS
jautėsi labui šeimyniškai. t
tjtemvi* BnaitM*
ūdytojas
I*
RUW(*
£m lMUtan*Ju«l GEE-GEE MAUETT8 OUKIHmUr k«H t**
AI’DRAUDilAME Namu# Ir A»t*511
rsdto fatfja tniNIk* wvo ori*iMllH tata|Ml attura,
? jM)IUw nuo G«Wro ir MM Miką* Visi kią'gininkaį jam buvo
44nwM:
*t0APWAT,
pažįstami. ^Knygyno vedė*
Imm. oAitęjJCtom u d.; uu, r 4«l mm*.
rDABlMNISKO*' NAMK)
W M? W »fe..o nd. vakar*, O<U
i M4W. Iktataj! tatata. janis jis buvo paiviškęs, kad
414 BroMhvtft M BtaM
nori pasiraugti profesoriaus
BU* MUSAI ut putktaw»ta» icdltaMM, ikiktal w taHtatal* te ki
ta •* Būta tai
to* k»fat»nybM devynk* jmlybftj foul*! VM it M Vtate at»itahkj '
Vietai* Bei Šios priežasties
OftoM *M*r«* m* M Mt
Taipgi tarta # X-w

SPORTAS

III.

• *

,

-__________ —.......... -~

HHJA6HEŽHH?

uinyniuniVĖ

DR.SVU1IC
(MIY)

M MGYOAU PIEŠ

SMMMtei

BMfrufyJz? tatMji*-

tlIliSHI
IGEKTHA

ttteoMttamMMMMMMMamaMMm
MM*
USTUVn DOTIBTJUI
DU M. V. CASPER
X. BroMhnf, fa. >MtMi
<M»*
Ir »* l*w

PADŽIAMy ČOKIAlI

n,J,S.HUIMI
m W.
ao.

frlllimi................ UIIIHinMUlUlKMIlIlHKIIIIimiIlHRIMHt*]

kUe. tetacte te kttea*.
LI12T. PMOF&KtOW.V te PilAMONtNINVV S^JVNUA, lite.

Ižflouvftii
DMd« VMM te iMhtel vteMIM
teMtko* p*mok*». OM*
1*“
atatokytl tetertte* pM M*r| moky*
toje pat Mtetertete r***M Mėlti
Hte ta* Ho 9 ryk UI S nl w

................ -

«4»:

Muite.- .

. .1

I. C, STMKAS
artMM* Mtai a|o*l
*mwood noro araMo

■--------

—.........................

,

l ii i

... —............

r ..........

Vivttt* kamtarjM ta Sitam*. Taipgi
tteno bute imrHrttiiJ* Grafo ir vntofrl
ttetfc X Ktnkn*, M’Nfcvim at, ,ft«>

KtauM* i*» " ir S mrtt#
KrHiUt**, AnthoMS (&WtWlsH HT*
antrini sn. N* ANmrtmv Mm*. .*tw«
ftrcktaml m k WB-W.

HIOTOetAFHAI

.- -

>m

*..... ..

. ..............

r

-«...

“iiiE ton”
*M

Fw

BMR** IT ^mt*

tta m* *Ww

TTtj'TJ'T'T D A T>t?
T IMT/’**
v JtsK a 1 tr a.jĮCiifJniv?_

A. L, KAPOČIUS.

M.S.I.ULV

Į

tnnigptiytip
mutuil.

rta tetait*» Urt |«»V»
teta • iki t vakar*. ******
ųtnl

pakibs
IMF

MUZIKOS MOKYKLA

<M W. mADWAt
VUltUMM irMiMNlm WMV* vyrlNtaerinilMrthM.
Ir*

acrhtMHr

UKM

PuMtaaM M*ateHai, irtMtintai, kurte j**tau WT?nrfciiilwta,” tite
FBI ▼wt*l

Mlte^l4*p44b4** MM vtekMj^to
JMHUBpM*

YM pteteM1*** •‘D*rM*taSte* -

chas i. umpa, n. aJ AMMMUKSON
ome* tatau* Vuirtrrfty MOT
ta ta. ttetetetetr MOT

BUMU** MtMTOflUl

m.

PU* M

Mi MAMk AVB,

MnIm ttenM*
4k«š Ir

fctiui KM
10 i

*MK*

VMa «M*m

m»4*

Aa—afatte U|a)ių Uk
ri'f.iiff ■,‘rrrr-rr.' v,'.1 ■ ■"■. 'cniR

iŠ DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
*

£

ŽINUTĖS

N8THU SNYAŽUVNAS.

nmim s. i

dus pareikidamas jiems pa- gaičių. Vaikučiai kas mėnesį 1
Ww»:JfTA(Xl M7W »
dėka.
turi savo mitingus. kurie
New Yorko ir keir Jersey
yra vedami globėjo klebono
-Kun. Dr. X Podolskis
Vilniaus gčdula pas mus —Spalių 4 d. prasidėjo priežiūroje, Sąjunga pasižy DANTISTAS
išvažiuoja Italijon spalių 23 Moterų 8ųjungoa apskrities praėjo ižkilminjfcL Spalių
N—BAY
jaunimui rakokkeiJos vado mi veiklumu.
jį. "Augustus” laivu. * T<> suvažiavimas įvyks spalių 9X8 vai. ryte buvo atlaiky
N«m) YVMCmum: MktaUpia 2—4273
vaujant
tėvui
Gabrieliui.
Angelų
Sargų
Sąjunga
i
w*»
25 d. 2 vaL po pietų, Km*v. Rašto studijas,
tos iškilmingas žv. mišios už Jaunimo prisirenka virš spalių 7 <L iškilmingai ap- (
ny, N. J. parapijinėje salė
—-Spalių 4-—11 dd.,Yon- je, 6Davisave. Visos apy Žuvusius karius. Grabas bu 500 šimtų. Misionierius 1a- vaikščiojo savo metinę šven-.
koriuoae lietuviai turėjo m- linkės kuopos siunčia savo vo apdengtas tautine lietu ’bni indomiai rodą rekolekcL tę — Angelų Saigų, Mergai
y® rekolekcijas/kurias vedė delegates į šį bertaininį «u- viška vėliava. Bažnyčia bu* jas, gražiai kalba Jr į pa tės baltais, o bernaičiai tam
fcnnigni—J- šeštokas ir Dn ririnkimų. Delegates priims vo pilna žmonių, nes dalyva duotus jaunimo puikiausi- siais rūbais ėjo prie bendros
vo visa parapijos mokykla mus raštu, abejotinais tiky komunijos. Bažnyčia atatin
t X Radolskis.
66 Mot 8ųj. kuopa.
Wtofl.Q0
su * sesutėm — mokytojom, boje dnlyksiA iŠ Mkyklos ir kamai buvo papuošta. Ypa n SIm {Semtai kayaa* gailai* P
—Dr. Biežis, čhieagiškis,
jaunimo ir šiaip žmonių. nuosekliai atsako. Visatai tingai graudinantis vaizdas | itffrtl “Dartrtnlnko” adMtelrtrart* U
tetikėsi apylinkėje chirurgu
| joja ag iro** namalte kalno*:
H
r.'
,
„
,
.
, *Bažnyčioje buvo > per 609r imponuoja
jaunimų, o ir tai, buvo kuomet vaikeliai tvar I AUKSINIO OBUOLIO IS
konvencijos proga,
Žmonių.
TORIJA (Graiku Mytbolo<ikad’ rekoHteijos vedamos kingai išsirikiavę į?Jo į baž jo<
mi paveikOata
—Dailininkų parodų Vic—Dideliu pasisekimu pa* Įriagimudam jaunimui ang- nyčių giedodami arba savo Lfetavlg k* xm liaaldi Aly*
WT*
«50Cl
taria viešbutyje lietuviai C. BrooklįfttfK. T,—-Š. m. sibaigė Spalių A
kalba. Įspūdingai atrodo^
TRUKTI 8KAITTMSLTAI—
jaununo rekolekcijos, tėvo falomej
jmt. prie Dievo stalo užtraukia: lakai
rrakte partakattymil *•
9 vai. vyto ligi 11 vai. vaka* Jurgio lietuvių kalbos ir is Gabrieliaus vedamos* Visų n|nM) būrys laiko
pte (Tairiua gyveotete ateiti*
“Jėzau, Jėzau ateik pa* r kteaa*
IteraM J* Tarvydą*. .43e.
ro.
torijos mokykla, su Jaunųjų savaitę ricaitlingai 3>nimeN|m
TURTO NORMA-teokOia*
I
gi«ūma sniertmai mumis?’ Ke vienam net aša-j
ir
suaugusių
skyriais.
Šiais
kl
paalakalyteial
ParoM
Uo

lankėsi;
buvo
vakari
j,
kada
Htt
įartinai
visi
stipriai
lic—The Brooklyn Tablet
ros isbirėjo matant tuos, tar ste .... f,
.45c, I
sekmadienio leidiniu buvo metais mokykloje yra įvesta per 600 atsilankydavo. Pas-Į tėviškai atailieuin kunigo si, mažus angelukus.
IŠKEIKTA MKRGELt SU
pažymėję* apie Šv. Jurgio nauja tvarka, kiekvienas kutinę dienų per šv. mišias žodžiamsi, — “Palaimintos Pb bažnytinių iškilmių, BARZDA IR BARZDASKUTlS—teyaak* ............,.16e,
par. gražų pagerbimų kum skyrius bus mokomas atski visas rekolekcijas jaunimas ~
Dievas f* Vis tai'nuopelnas po Rožančiaus pamaldų ge
ATSARGIAI SU UONIML
rai.
* lankęs priėmė Šv. Komuni parapijos mokyklos, kuri rosios motinėlės savo vaike Verti te te*k»ko kS». K. A.. 10c.
* Pakalniui.
pirmas skyrius turės pa ją in corpore; Tai buvo gra skiepija Jaunime lietuviška liams surengė užkandį, J ku
Vš 91,05
visi korespondentai
mokas1 pirmadieniais nuo žus vaizdas ir tėvai labai
KATALIKU
BAiNYČIA. IR
dvasia, Nuo ketvirtadienio lį atsilankė visi tėvai ir kle DKM0KRATIZMA8,
ricubinnsį pažymėti savo vie
ParaM
5:00 iki 6:30 vai. vakaro iy tuomi gėrėjosi. Rekolekci prasideda rekolekcijos mo- bonas. Pasakyta keletas kai* kun,
Tamaa tlllnafcas...,....S0e.
tų svarbius įvykius. Pav., Šeštadieniais nuo 9dM) iki
.
* ■ Wjos ilgai liks atmintyje ir kyklos vaikučiams
NKIK-tes TARPTAUTINIS
bų. .
.
,
ĮĮfeabetho apvaikščiojimn
KUėHARISTJNIS KONGRK10^30 vaL ryto; antras sky jaunimas, taip pat ir tėvai,
Visi patersoniečiai džiau 8A& Rantei kum. Pr,
raimaldomis spalių 9d. Skairius
—
•
pirmadieniais
nnp
dėkingi,
kleb.
Simonaičiui
ut
giasi
is Angelų Sargi; Sa~ M. I.
lytojai būna labai dėkingi
—Keletą dienų pas kleli.
PRAMONINI* DEMOKRA
6:30 iki 8:00 vai. rak. ir šeš surengimų rekulekcijų ir tė Simonaitį svečiavosi iš Wa- jungos vaikelių. Visi mato,
TIJOS PAGRINDAI. Parate
.
Ipreepondentams, jei nelau
tadieniais
nuo
10:30
iki
■
vui (Jabrieliui Už jų uolų ir terbury kleb. kun. Valantie- kad joje vaikeliai yra kata* Uoate
kia kol žinios pasensta,
12 d)6 vai. dieną; trečias sky pasišventusį vedimų.
BOIAKVIZMAS—Km tat y*
likiŠkai ir tautiškai gražiai : r* boteevlwnaa ir jo vykdy
jus ir prof. kun. Bružas,
.. -^-Konsulatas ruošia įtek* rius — ketvirtadieniais nuo —Spalių 11 d. buvo Šv.
i.,..15e*
auklėjami. BfttiĮ gerai, kad mą* Rosljoj
pingesnių Xew Yorkd lietu 5100 iki 6t30 Vai. vak. ir M- Vaido
, <(M„ „
CJiaun
SOCIALIZMAS
IR
KRIKSJėzaus dr-jos narių —Spalių 18 d. vietines lie visi tėvai savo vaikelius į
CIONYBt. Prof. V. Jurtuffo l(fe
vių sąrašų New Yorko ma tadieniaignual2:00 flei 1:30 TaiHty;n5B
mieat, gale
Angelu Sargi; Sąjungų leis
tuvių
parapijos
mokyklos
MGTKRYSrt IR MCIMYjoro priėmimo komitetui, vai. po pietų.
| NA* VartB X Ger*Us.....,..ą>e.
.
*
kitų tautų, lietuvių, dalyva mokytojos
seserys ruošia tų!
' kurie svarlfemiubee įvykino* Suaugusieji turės savo pa vo per 300 rinktinių parapi
LIMPAMOSIOS LIGOS Ir
piknikų-vataara
mokyklos
kaipnuo jy apateMutoU? Para*
ae4 atstovaus lietuvius.
mokas pirmadieniais nuo jos vyrų, ypač daug,jaunimo
« ■
Tvarkomi choras.
naudai.
M Dr. A.
8:00 iki 10:00 vai. vak
dalyvavo iŠ Vyčių, Liberty Ifs t?TU
Šv.
Kazimiero
parapijos
MOnmYSTM NOBUARiąįmtos seserų
Meatsižvelgianl į mokyk
DOMYB*. J. LteateMa. tr.
nmtl ir todėl. choras senuti buvo labai Kas. D-jos MUSsys, K*w»o..l0e. J
darbuotę
los vedėjo kun. K. Pakalnio kitų. Praeitais metais tiek manoma. |og susilankys garsus. Pastaruoju laiku bu
parapijos.
ir mokytojo pastangas, į daug nedalyvavo, matyti re
jono Kurio KnJte.....i.w
daug palaikytojų šio suma vo kiek pakrikęs. Dabar
mokyklų lankosi ne tiek, kolekcijų vaisiai.
MK1L* (Poam). ParaM M.
energingai
dirbant
nauiam
nymo.
Gutaltte ...♦ .«o,.15ę,
kiek buvo tikėtasi. Į mokyk
X Bzukaitis. vargonininkui V. Sereikai jr
—P-lė Ona Gerulytė susi- lą dar priimama ir kviečia —Plačiai Žinomas mūsų
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS.
klebonui porų sykių paragi PantM A, RueevJdtM.,... .40c,
kolonijoje
graborius
Ed.
Pe

! tuokė su William Pane He- ma į jų daugiau įętoti.
PASAKOS— *
nus jaunimų eiti į chorų, attANDERSONO
trikas susižiedavo su Savic gkr, spalių 18 d. 4:30 vai.
MTeifc‘Mllia^............90c.
X J. M. kiute, turtingo biznieriaus
choras pradeda atsigauti.
į po piety.
J« KELIONĖ PO KŪROSugrįžo daug savų choristų, PA I» AZIJA. ParaM Praaik
dukterimi^ viešos apeigos
—Ona TaporaviČienv mirė
RekolekbiįoS baigėsi
įvyko tėvų namuose spalių
prisidėjo ir naujų. Su nauja ■ ®4 Jnll r.
spalių 13 d. Kings Coimt\‘
PETRIUKAS—JaUkal vl«w
mėn. 15 d, Vestuvės žada
energija ir nau ju ūpu eina . Taikai
lo. Verti S. HakatBkaa 15c.
; ligoninėje. Palaidota su baž
Šiuomi reiškiu gilios pa įvykti ateinančių metų pra- Rekolekcijos jauniems ir ma prie darbo. Girdėti, kad
ŽAIDIMU VAINIKAS—Sanytinėmis apeigomis §v. dėkos Žodžius Lietuvos Vy-I dOoje —* vasario mėnesyje, suaugusiems baigėsi spalių
vakartUuM ir
choras yra užsimojęs pada vyMr
»Ma «q. gaktoaala. SataM M.
Trejybes kapinėse spalių 16 čių 41 kuopai už išreikštą1 —Parapijoj choras šiais 11 d. Jaunimui vedė kinu
Grifoaia
..................«.*0e.
ryti didelį koncertą. Dieve,
> dieną.
«
‘
n
iitTimnr ss» >
man mano ligoje,' Warwick, i metais pasiryžęs daug veik Gabrielius, suaugusiems — padėk. Laukiame.
-Koncerto tikietus chori- X Y. ligoninėje užuojautą ti,
Kukutis. ; i M6 B*w«y, So. BmUo, Mim.
i nes klebonas Simonaitis, kun, Alfonsas. Pašventintas
i etai jau pardavinėja. Šis ir gražių dovaną. Niekuomet įvertindamas choro darbą, gražus kryžius. Rekolekci
koncertus bus su Šokiais, tokio kuopos narių draugiš mvedė parapijos mokykloje jos pasekmingos ; buvo daug
Spalte 26 d, Apraiikhno par. awgal*
Transfiguration salėje, su* kumo nepamirsiu ir dabar didelį kambarį praktikom žmonių. Užbaigus rekolekci
thl aadtejo draro kMictrtaa.
bato* vakarų — lapk 21 d. pasveikus mėginsiu savo ge kuris bus Žiemų šiltas ir jas, buvo surengtas jaunimo
“Bcčlerią” uiiw.
Moterų Sąj, 30 kp. rengia
Choras ruošia naujausias riems draugams ir. drau praktikos bus laikomos kas vakaras. Atsilankė žmonių
Kepurių
Balių, spalių 24 d.
dainas.
gėms kuom nors atsilyginti. vakaraą, su mažom išimtim. per 400. Šiam vakarui dau
Šio menesio vienų gražų Piliečių Kliubo. svetainėje,
—Klebonas jau ruošiasi Labai ačiū!'
Iki Šiol chorui tekdavo žiei giausia darbavosi parapijos vakarų įvyko vaikinų su
Maspethe.
Marijona
s prie misijų, kurios bus Japmos metu praktikuoti neapt jaunimas*
rengtas
linksmas
vakarėlis.
■ -, , r
JnriČio 1—15 dd. Misijų pra
šildomuose
kambariuose;
Paskirtu laiku į Mountain
* FfČtW.
iwm
choristės gaudavo gerklės
džioje bus Tridimn UŽ dū
Vyžiai jau jęyvnoia. Turi View,. K
. X -suvažiavo autoužsiŠaldymų, o tas darbui gavo
šias skaistykloje.
MugirinHnms ir pradfc njotuliais keliolika • porųlabai kliudydavo. Todėl choOna Taperavičienė, 41
—Tretininkių susirinki*
veikti. Valdybe gertų nors irjĖ'Brfvo ir vcdiuių.
Šiuomi
ptandtanš,
kad
Vytau

inetų,
55 South Find Bt,
taskkK
Simonaičiui
yrala*
mas buvo šaukiamas sekmalaikinė. Rašykit jaunimą į■i Stalai buvo nukrauti ska Brooklyn, K Y. mirė spalių
to Spanatuvij* galim* gatti B*- hai ir labai dėkingas.
= dienyje po vakarinių pa strami reikalingi; knygelių, tiniais valgiai*. Buvo kalbų,
—Lietuvių Bv. Petro ir kuopą.
maldų.
kurias pasakė varg. Tt Ode 13 d. Palaidota spalių 16 d.
kietą
vhokienu 1aMjkaa»te
Povilo parapijoje buvo Švl
lis, X Stasilionis, P.Vėly^ 10 vai, ryte iŠ Karalienes
Uždulink korteliu: Angliškų an
Choras,
jahmjbSoklyme.
Angelų bažnyčios Šv. Jono
Teresės
novena
ię
prie
ŠvT
lapeliai* 1000—$3.50, 1000 lietuParapijos abu chorai ren vis, J. Deškevičius, A. Dau kapinėse. Laidotuves prižiū
Pranciškaus triduumas, spa
gia juokų vakarų lapkričio 8 noras. Buvo svečių ir iŠ to ri graborius J. LėVanda.
Kreipkite pa* bhuu,
lių 4 d. buvo iškilminga su
X Po vaidinimui bus šokiai. liau.
; VYTAUTO ttFAVbmV*
. P, Jankai neužilgo apsigy itiLi'
ma,
kurią
laikė
svečias
iš
Linksminosi iki vėlumos
>-■
w v
i
vens Busbvrick sekcijoje.
Waterbury jtleK kun. Va- Choru šokiai parapijos ir nusitarta vėl susitikti imi . .................................
naudai
įvyks
spalių
24
d.
P-nia J. Jahkienė nusistalantiejus, asistavo: prof,
Trečias eboro vakaras sumos, Rj*tojaus dienų po
i
činsi darbuotis apylinkėje,
kun. Bružas ir kun. Kinta.
snnw vėl visi pyškėjo pida*
i
įvyks lapkriHo 14 d.
*
■vypač New Yorko. Gatti CaTų pačią dienų buvo pašven
ryti
uiftjaigtuvee.
Ir
vėl
tęsė

HrftetsfrMJ*. kalt* n*\'lėkte*. tAlf» €■
Parapijos vakaras įvyks
*tte»a, YMOtm Ir tt. W*W<> bHm*
k;*M*a sugrįžo iš Italijos tik
tinta Bv. Teresės stovyla,
si džiaugsmas. Buvo su* ih Ktn !» v. ryt** Iki S VAI, Takam
HjMtliiy 31 d.
praeitoj savaitėj, tad susitakuri zurintomis aukomis nu
w mn tr,
VtetMs, rengtas polkos .koncertas,
' rimo rezultatąi nežinomi.
pirkta
Pagyrimu* gavo Stabilioms
tBGounr, m. x
fttooitl >raiHiate«, kad Vargti
' Janas Jankus gi rengiasi TuMiamia yra kraiteiaa rhkti Stovyla didelėj gražiai at
su M. AkeTeričinte ir P. O*
kįtidųryti muzikos studijų, “DttMninkul" pmnumitM ir rodo ir puošia bažnyčios
deli* rni Staniuliene.
i Iki kol bus (rengta studija, akeUtema Jta paUraanj* m kairę pusę. Stovylų šventino
Jis piano ir dainavimo pa Nofery PnUte teBKbdtynm* fe p*. kleb. Valantiejus, aist proL * Čia gražiai gyvuoja An
moku sutinka duoti įdudcik MoHfetl dhįat ptalgna Ltetvrmd kun. Bružui ir kun. Kintai: gelų Sargų Vgikų Sųjungu*
i H namuose. Užintertsuoii Kiaipkitla ptei:
pabaigoje kleb. Simonaitis Prie jos prfthtuio nemažus
JUM| TOMMgK
J gali kreiptis į 168 Grand st ■i^'įtekto** įsa*te m tet pasakė atatinkamų pamoks- būrelis pradlimi mokyklų
arini tel. Grnnpoint 9-5875.
lų ir perskaito aukotojų vur- amžiaus benatoių ir

DR. BLADAS K. VENCIUS

'te

VALANDOS;
Ntto tt-n M ryta, Z-| ygfc

amobamd mnr
(kampui Uakm Ava.)

11OOKLYI, JLT.
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VALANDOS: ’
ffig*
ryte iki * t*L teku*
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Hk Mittante
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fg KARALIENĖS AteįĮ

PADĖKA.

HBHS0N4ĖŪIIT, NJ.
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CUNTONFABOS
Piknikam*. baMama, kaneartaiMį,
loklama Ir Tlaoklema iMalIinkmatel,
mama mnavirtmla vMa Bmmfc
lyno-Maupatbo. J«o laikas sžalaa*
kytl mdc Mamoft aeęontiL

kunp. IfMpath te Ustts Avi,
aOMO KLA8ŪTOB «av,
. Maapeth, M. Y.
į.'

nrm

smibtok

JUru*K& VURHl JBpftĮKlvĮI UmvIM
VianintlU katalikių ipturtuvl
Ir krautuv? apylinkėje •
Parduoda mal<tekaym ralaallte,
IkapliariiM, AedaUkUlM, kryMtN,
atevytea Ir k. CU taūm ftaU p
vatraiM tartak aaudtocs Wts te.
grailiĮ atvirais
aa itetaviMolte
terasi*.

*VyWoH iviUNtvTi prtteia ‘THtrMainlEnl” sfetibtonM, premuMtatM
ir’ parduoda attOfrae *TMrMnlnk<r
auiiertM.

AtMera aacMhHo, Jterrtrtedfeala
ir iaHMHhaiia Ateak 4M i wL

Aatradiaaia Taiiaralė daSartiėJa JL
Tateoante. Gi h*trtrtadiattk> te
MKadMi tebaraia-V. P. Jfadte,
Na Mate paahraMala ratau-ale ša
lim atUkU te «BMl Oatatef’ r»L
katei W#ttotartotaa itedyatea.
yapaaOAkite, kad mlaitete rrtfcar
teteHNtes taaAte—

“VYTAUTO” 1YAU8TVV*
m OraaS St, Irooklya, M. Y.
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