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Iš vis o krašto

Di
Biržai* Gruodžio 7 ^..Biriuose pfa
•idėjo .mugė*, kurios trukt ligi Kilidų,
Šiemet į.jfnūgės kur kas dauigia^ apva
žiuoja ūkininkų! kĄip pereitais metais*
Patiiklčių i r pieno iirėduktų kainoi pi;gk)s; java-i victeiniš,*i y rugiams moksf
ma iki. 19 lt. centnęiiut
.
Auksmū ręniš spaudą,
Kaltinėnai, Tatiragės. aps., Gruiodžio;
8' d." buvo 6ia dideli atlaidai, į kuriuos
prisirinko labaį daug imonių. Kunigai
Suiro, tfąnspotįihis griozdas*
pranešė ,b*žnyčiQJ kad katalikų špauidt
,,
Pradžios mokyMų. mokytajams, vaidlitinka»is, bei prtvįčjj} Ištaigu tarJurbarkas, Raseinių; aps. Tarp Jtfrv negali laikytis ir rjai reikalingoji aukos.
n»utojanis,
gaunantiems ncdangTąu 300 It. mfitiesinj, Cltlnlnkajits, 4inatlninfcarko If Raseinių; keleivius vežioja du. Gaila, ka.d nepaaiškinta, kurio kraStd
karns, sniulKlenis prekybininkams, mažų namų savIfiipkajn.vnMlrbfmtU'mš
autobusai, kurių vienas sukrypęs, sulū* knf t'fkų spaudai rinkta acckei.
,', nedaugiau 30() lt, rnžnesM, LIETUVOS AIDO'
tęs, yo» besilaiko. Grusodžio 7 d, bevaprenumerata m eta m» 36 lt.,
Didinama didžiausia Lietuvoje plytinė
Žiodamai i* Eąseįnių šis autobusas .viPalemonas, Kauno aps, &a yra tfi*pusei metH 18 lt,, 1 mon. 4 lt.
nilkai suiro.. • Ilgai keleiviams, išlipus džiausią Lietuvoje ūkio banko plytinė,
Studentams,
noliirffitlenm uždarbio, kurfs praSoktii 300 It. mCncsnd, užsisakant
tekošaki laukiant iššauktojo iŠ Rasei £iemet ji iSdegė apie 10 milionų plytų
nemažiau Z mėn. *.
..'•_'.
nių autobuso.' Suiiaulkf sunkvežimį,: ku ir daug čerpių. Plytinė didinąrta tiek^
prenumeratvienam mėri,3 lt.,
rio savjiiinkajs nž nuvedimą dar : parei* kad'^sekančiaisr naetąis- ji galėtų- dvigu
V^ešofnr bfbHotekomr M to^
kaTayo
lixiį^'~lĘiS^r.'^^^^U''^p_ bai daugiau darbo, padaryti,
yer»titmv6 mokėti .
• . '.'.-.-..
Visiems kitiems .įlĖTUVOS AID0" prenumerata metums 50 litų.,
įfitš'ofė dldčlĮ arą,.
"pusei rrietiĮ 25 llt.,'1 mfen. 5 Ht. Kaune, gattniint „U A." \k\r arfinlitlstraclioš
Plečiasi namipio alaus gamyba.
Dotnuva, KėdaMų ap», Šiomis die
pasiunilnį, preiĮumerata 1 mįn., (Vilt., metams 62 llt. Latvijoj, raštijoj, VokJctljaj
Pabaiskas, Ukmergės aps* Brangiam nomis Sandrėnų vieAk gyventojas W,
•
.
.
preniinięrala matams 60 llt,r pusui metii B0 liti 1 ntžn. C_ llt; Itltiir užsieniuose
:
esant feibrikiniui alufe ^intnkai prade Jatautas miške nušovė Jabai didelį ają.
pręritimerata metama 100 llt,,. pusei tnefij 50 Ht»i ir 1 moui'.nlul tMitni,
da gaminti* alų paty*. Jau ir šioj apy Jo išskėsti, sparnai galėjo, būti pustre
Metiniams sttttftytbjanis leidžiamas pfenumfirutoš Išmgk.C'jfmns dalimis,
' " . kas kartą mokant nemažiau kaip po 10 iittj. Tik metu ptadžlojo turi Imti mSttr
linkėj be naminio alaus.;neapsieina joks čio metro, ligipi PaufkŠtis atiduotais Žėt
pran'eStOi kad bti^'fmomfls .„tlUTIJVOS AIDAS" be pertraukos išti^is įlieta* •
•rvatf&ėsnisįvykis,
Gaminasi, . žinoma, mės ūkio a;kademijtfs žoologijot kabi*UJfcsIftatKyclAnnl laikrašti pradžios .mok, ntokytojul turj iiitrodytr
baisiai stiprų, biržėnųpavyzdžius, alų, netui,'. •
•
mokyklą,
kurioj yia mpkytojals; valdininkui bei tarnaiitojui. — atsiųsi! savo
kiurįkaž kodėl ,,makdJiorija" vadina.Nesurandami sau namų savivaldybė,
' viršininkų pažymCjlriWiš,kncf pagflndMiCš algos gaima nedaii}jlnu'M)lit,. nienc. sint; ūkininkai r- nurodyti kur Ir koki turi ūkj ir to ilklo adresu praSyt} siųsti
Šęšuliai,^^ Ukmergės; aps^ ValsčiatiiB sa
. ••.
Gaisrai,
lalkrag'tf;' studentai •— užsisakydami ,L. A," ndrnlnisiJ'acijoje turi jmrudyti stu
Ylakiai,tMažeikių aps. Gruodžio 2 d. vivaldybė nutarė įsigyti namui su Že
dento
asmens tludijlmą, o. užsisakyUamr IŠ provincijos nurodyti Sio liudijimo
niitncrj Ir fakultetą; amatininkai Ir šmuIkOs prekybininkai lud tait luiiatsiiiatl
stttJegė Daktarų kaime netuirtingos mo mės sklypu, bet negali nutarimo įgy»
pažymėjimai patvirtintą, vals&'aus vaidybos .ar valstybines jstaigos, arba kttu bildu
ters Sjkyzgailienėš gyvenamasai namelis yen^inti. DMžiąusia kliūtis ta, kad ne
. {rodytf, kąd'jų pajamos nedidesnes 3u0 Ui:, mčnesiui. .
randa
tinkamo
"savo
įstaigom
ir
tarnau
. i r prie jo buvęs tvartas š-ū. gyvuliais,
tojam, namo*
,
Gaisro ptiežašti® nežinoma.
Vėlyvi
žaibai,
Mosėdis, Kretingos aps. Gruodžio .5
Naumiestis, Tauragės aps. Gruzdžio
., d. Šauiklių kaime sudegė Razmaitės na- 5 naktį s-tipriam ŠalSiui^ net 6 laipsnių,
ttjai* Atbėgę
ūkininkai šeimininkę, esant Čia keletą kartų . debesyse sužai
norą ir apdegusią, iš' ugnies išgelbėjo, bavo'. .
bet jos dWktė ištraukta, jau nebegyva.
. Apytuštis elgetynas,
Gaisra priežastie — netinkamas•. dūmpirmadienis.. XII. 14. 17,00 — Pate-,
Krekenava,
Panevėžio aps t šio vals-*
traukia. ' ,'*',;.',"• ••'••-.''•':•. >"'.'••
Prie V. D. iU«-to botanikos, sodo A,
fono
plokttelių koncertas, 17,30 -*- J..
.. Dusetos, Zarasų aps. Gruodžio 6 d,Čiąus savivaldybė neseniai, pirkusį na
tS&je yra pavadintos trys gatvės
Kuprionis t • kalėdų eglutes ruoišiimas.
; Avyžių kMme. sudegė ūkin. Urbono dar mus išrernontkvo ir įtaisė prieglaudą ei-? įžymesnių Lietuvos,.mokslininkų bota
17,50 —. V. Kviklys:. Mokėkim parinkti
žinė su pažaru. Oaisras, kilo dėl nežino getoms. Nors šykru, Šilta ir sąlygos ne nikų, vardais t žįUhėtto. gatvėt Jundąilų
tinkama vaikams žaislų ir laklitnų. 18,10
mos piieža»tiesi Nuostoliai siekia apie blogos, bet tik pora sėhelįų esaitna, kiti alėja ir Pabrėžos gatvė. Tad, pastebė
elgetas'vengia, šių namų.
jęs, kad kai kam iŽ Botanikos* Sodo ian* -*- Dainuoja Valst, Operoa solistė p. A.
9.00O lt. TkiirtlLS neapdraustas..
kytojų šitie pavadinimai yra nežinomi, Dambrauskaitė. Programoje: i) M. Pet
Miško trūksta,
•Anykščiai, tjtenos-' aps: ..Gruodžio 9
rausko: „Geismai k svajonėB", 2) Čed. vidurnaktį pačiam miestelio vidury
Pajeyonis, Vilikasviškio ąps. Gnucdžib @S norė5ia!u.nors• trumpais "bruožais čia repnino: „Aš- tave gal pabueiulOč^a(u/^
.-" '
kilo gaisras; Sudegė penkeri dideli na- 9 .d. LybiŠkiųbse buvo šioj girininkijoj juos paaiškintu
3.) St. Šimkaus: „Ne dėl tavęs a§ mer
: mai su^krautuvėmis ir prekių sande'- Skirto parduoti miško viešos' varžyty
gelė", 4) St. Šinikduš: „Mergužėlė bran
Emanueliu žilibėrtąs buvo įžyrnus sa
liąįta. Baigiant degti, atvyko iš Ukmer nės. Norinžių nidško įsigyti tiek daug
gi". 5) Brahmsoj „Užmik", 6) M. Pet^
:
gės ugniagesių komanda, (jaįsro jprie*' buvo, kad net savanoriams kūrėjams pa vo laikų botanikas, k u m pirmas m okS' rausko; „Rudens melodija", 18,30 >— L.
žastis nežinoma,. Nuostoliai labai di gal tvarkytojo duotus liudijimus ne liškai ištyrė daug. mūsų krašto, ypaŠ o. žinios, kronika, 19,10 —-' A, Gricius i
deli. _••
užteko. $u liudijimais jų buvo 240_ i r Gardino .fc Vi'lniąUs. apylinkėse aiigan-* Mėnesis; Ameirikoje,. JI.' 19,30 Vakaro
tiek pat be liudijimų, o miikb pardavi Čių augalu ir apie juos lotynų kalba pa- koncertas, (20,00 vail. -Valst. Operos so
"-"•:• Retai, miško svečias, .
ra|ė dideįitti, moksliškus veikalus, Be
mui buvo skirta tik 114 vienetų.
listas K. Grantas, Programoje: 1) J. Ži
Lioliai, Raseinių aps. Gruodžio 6 d.
to;
ŽilibertaB 177& metah įsteigė pirmą
Auga
smulkioji:
pramonė*
levičiaus: „MoSiutė, Širdelė", 2) N, RurtJonužių kaimo gyvęntojaimatė laukais
Lictuvois botanikos soda. Gardine ir 17S2
Seda,
MaMeikių
aps.
Jau
pradėjo
veik
kaaiško:
„Myliu .tave". 3) Grečianino*
bėgantį Sunų vejamą juodą.gyvuli ilgom
metais
tokį
pat
antrą
Lietuvos
botaniiltim. Geriau įsižiuręjus pasirodė -šer ti nesenai eia p.. Švato .įrengta vilnų koš sodą įsteigė Vilniuije prie gatbingo vo: „Aittaus plieno kirvis", 4) Cairdilną*.' Ji4 kaip. vėjas lėkė rmo šunų tiėr. karšykla ir verpykla. Mašinos jai pirkta mmųi serioj, sostinėj buvusio uniyersitė- lo: ,,.Nedėkingą IMis". 5) Plancuetta;
Belgijoje, . ..
„Plauk per bangas" Barkarole, 6) Tho••šiai. į kaįmąy
'.. :':.
to\ Bet po 1832 metų gegužės mėnesio
inasi .„Mignon". Orkestras: 1) Percyj
Išvežami dumpingjniai audiniai.
.1 d., t,, y., kada rusai Vilniaus^universi
. . Užvenčio šauliai iųrės> namus.
„Senoji Kinija" auita. 2) VValdteuMio:
Kybartai, Vilkaviškio ąjps. Pastarai
Užventis,'Šiaulių aps.-Užvenčio valsr siais. metais. I t Sovietų Rusijos Lietu tetą uždarei, tie.dų. IShykf. botanikos; „Meilė ir pavasaTis' vakas. 3) Slefde:
čiauis savivaldybė atidavė pietos šauliij von buvo: daug atvežta, pigių medvilni- sodai!! lietuvių atminty taip pa*t liko tik* „Karnavalas" suka. 4) Translattiur:
būriui seną „magaziną", £ripirkę kiek iiių .audinių, Du vagonai iltų audinių tai, kaip liūdna: istorinio smurto at „Per, gyvenimą" valsas. 5) Prestonj
'•
medžiagos,, ii jo šauliai nori (pasistaty neseniai pro TiTljalio muitinę išvežta mintis. •
„AngHSkas vasašuf 6) Dufort: „Kodinti nmm< ;"'
'"*
lombina" intertttezžo. 21,10 r - Vytamto
ŠyedijottV
Buvusio Vilniaus' universiteto kiti du BącęviŠiaiis f&rtepiono koncertas. ProBarstyčių šauliai statys namus*
.'
šviečia suaugusius,
profesoriai: .kunigas Bonifacas Stanis
Barstyčiai, Mažeikių, aps. Gruodžio . JRaudondvatiSt Kauno aps. Sausinės lovas. Jtindzila.ir J u o ? ^ Jundižila saVo gramojet BeethOveno: „Sonata op, 27
$ d, įvykę* vietos Šaulių būrio našių ąu- mok. p. Karv&lytė.įsteigė vakarteiųs,su mokfli$cąįiš. darbais Lietuvos augaluos N 2, Cis^moll", 2) Chopino: „NoctuirsiTinkimiišl.nųlarė pasistatyti sekančiais augusiems kapsus* ^lajusytojų tuo tar* tyrime taip pat yra daug nuveikę ir apie na* op, 15, N 2, Fis^dur". d) ChopinoJ
„Valsas op. 42" 4) Chopino: „EtiudaB
metai* namus. Tuib reikalu: rūpintis iš* pų turi-20.
'ttįi paralę.
opi 2Sį M 7, eiB*moll*'. 5) Chopino:
rinkta tąm tikra komisija. • Namai ma
Pasibaisėtini ąųipbusų žygiai,
..Etįudm op, 2|Į, j j 5,. e-moll". 21,40 .'-r.
noma; Statyti savivaldybėB duotame -le-;
Mariaaipatšy Paskutinlomia^ dieno ^ ^ f t e n a i o l ^ Ambraziejus Pabrėža, bu A; Klemas: Fizikos praktikos, darbai.
mė* »klyp,e. .
mis. autobusai tiek dažnai pradėjo įmo vusio yilniaruis univėrBiteto iaukiėtiftis, 22,00 — tlkifainiegiams (Esperanto kal
nės . žaloti, kad su pąsibaįsėjįma į- juos Lietuvei. augaJįją tyri kaip įžymus bo ba). 22^0^-23,00 — Kamerinis koncer
Gaisrai* ';,?',.•. \
Taujėnai,^ Ukmergės ap& Gruodžio 4ifnamA žiūrėti^ Gruodžio 5 d. pĮėni^fetįes tanikos mėgėjas/ Jis sukinko nemažą. tas. 1) Cą^sar^ IPtšLtibpt „Sonata smuikui
d. v*kare Į ^ ž k i o dya*e sudegė pil. Moko.lų k i t e u autobusas iuvMmėJo Lietuvos • augalų •"' hėrbairą..ir. ženjaįĖiųsu fortepionu" (B. Šteiner ** smuikas
' Gruzdžio kluonas su. pašaru ir ūkiškais pil. Žuka!U*ką. Sekančią dieną pačiam titme paralė veikalą ii.botanikos s«i- ir N, Dftkstulšikaitė ^ fortepionįii). •
jfankiafe.. Gai«ras kilo. dėl : neątsargaus mieste taip jaii mirtinai siiviižittėj'O gim ti«s>. \ • ." -."; ' "•" "'•-.,"•
nazistę Žemaitytę, jokiam mie»tf, kąig . čia išvardintų, Lietuivoš augaliją ty*
.
'
; elgimosi suaigirumi,
• Kyėdarna> Tąikągės*aps. Gruzdžio 4 Mariampolf, žikagitto tempo ••'Žmonių.' rutių' mokslininkų.kai kinrie iSleišti dar
Antradienis. 3ČIL 15. 17,00 — „Na
d. vietaty; miestelio buvo užsidegę- piL trankymas tttri pašibaitęJImA #įnaib% bai ir net dMli. nerb^rinės medžiagos, mai ir Moteris"* ,red. O,. Mallotienė.
•
' . "Faktoro namai; Laiku "gaisrą pastebėjus, sukelti.' ••Lieturvių
įibįrtinio botanikos sodo vedejp profe- 17,30. — Prof. į.Balčikonis:
jis^uIgej|rA&& ^Gaištai, kilo dėl neva
kalbos"
kuisai*
18?O0
Agr,
J
.
Pft'miatisakmenį koją paląidcjo.
s^riatit K». Regelio rtp^sJfiais, y«a bolyto dumtrawkio*
, Nedzingė,' Alytaus '-agi, Kamiįarfcos taftikot sodo knygyne, kaipo brangioia kas* Apie paveldėjimą, (ūkininkam!),
18,20 — gelio solo, 18,30 — L. b* žinios,
kaimo ūkinin, š. Mikalionis, ka^danias- istOĮfinės iiteratflros indėlis,
kronika,
19,15 — R PamM i tJžsierįio
labai dideliam akmeniui palaidoti duo ;.'.•'"'.
K, Grybąuskm
krdnika.
19,30
— $yattsikeija j i Valftybe, pastebėjo, kad akmuo ojunaĮėlę dru©V
bėa Teatro operos ^Cavaleiria Rusticabėn leidžia^,. Duobė buvo tiek gilt i | ną" if ,jpajaįai-'i I Pertraukos męttrs-'J.
kasta, kad kasėjas nesitikėjo taip greit
Talttiįtitas? KaSybos.* mokymai* I t .'Per*;
suspėti ii' Jo* iilokti i r " į S pifitrsadci
, redaktorius Valentinas Gustainis tfąųkos mettst Vilniui Vaduoti Sąittttkampelin. Tačiau griūdamas alkmuo amt
goš pr^neiimji l^nkų kalbi, ."•
Leidžiu »kc. „PAŽANGOS" b-vė.
kojos užgriuvo.
, '••
Prašo pratęsti laikraščiu; išsirašymą.,
GtfdfrpMi, Kėdainių a|>3, Nesenai
•u«irinfcc Jokūbaičiuose ūkininkai svar
s t i klausiniai ka% šiemet, trūkstant li
tų, laikraščius išsirašyti., . Pinigų tuo
tarpti nedaug ūkininkai turi, jų. reiks
dar: ryly EU bęsiattinan^iom Kalėdonv
Tuo tarpe iąiltf ažciai ragina rašytis. se>
kantlem* metams Šiemet. Nutarta pra
syti „Mūsų Rytoju/' ir kitas 'laikraščius,
pratęsti jiems i|sirašynk> laiką..

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI

Lietuvo

19 3 2 metams

fšslr&įymo sąlygos labai patogtos •— jsidlmSkiter
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