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Popiežius-PTtJS XX sako:
z

“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti k*, 

talikiikąją spaudą ir Ją kwk ,. 

plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraždai yra naa- 

dlngiauein daiktu ir verti di

džiausio užmokemio.”
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Organas Amerikos
Rymo Katalikų Šv. Juostąjį 
Darbininkų Kooperatyvu 

, Sąjungos

DARBININKĄ i
-—Eina——

. UTARNINKAIS, KETVERGAIS I 
SUKATOMIS

*.<.«.»*.»•«<.t,.ąai
UŽrubešy Ir Bostono npteUnMat• •, ■ 

metimas

“Darbininkas” ,*
366 Broadway, So. Boston,

Tel, Soutli Boston G20,
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* AUDROS AUKĄ.
Kauno “Lietuva” skelbia, 

kad Aukštadvary, Trakų aps
krity, įvykusi audra ir ji turė
jusi baisių pasekmių. Griaus
tinis trenkė į kompozitoriaus 
Miko Petrausko, nesenai B A- 
merikos grįžusio, gyvenamus 

.namus ir smaririai jį patį pri
trenkė, Namai ir kitos trobos 
sudegė, Mikas Petrauskas 
rugpj. 13. ategabentasj Kauno 
ligoninę.

VOKIEČIAI TARIASI SU ' 
ITALAIS,

Vokietijos Reichbanko val
dytojas'Sehaclit nuvyko' Ry
man tartis apie prekybos rei
kalus su Italijos finansų rninis- 
terin. '

’ -■ - -

ĮLĘIS RAUDONĄJĄ 
KARALIENĘ.

Anglijos valdžia sutiko įleis
ti Emma Goldman, žinomąją 
anarkistę vadinamąją Raudo
nąją Karalienę. Dabar ji gy
vena Berltne. Ji bus pirmą 
Rusijos pavaldinė įleista Ang- 

L'1__ 1’1 L. ... J. 2-ii .

' ■ - . . r . - ,,
rymo. , ;
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SUAREŠTAVO 12 ŽMONIŲ.

Maskvoje suareštuota 12 
žmonių įtartų bandynie įsteigti 
fašistų organizaciją.

PAGALIOS RATIFIKAVO.

' Berlįn. <*-*’ Vokietijos Reichs
tagas pagalios ratifikavo 
Dawes’o pieną, kurs tapo pri
imtas Londono konferencijoj. 
Už pieną balsavo 314 atstovų, 
prieš 127, Diskusijos dėl pri
ėmimoėjo nesvietiškai triukš
mingai. Riaušes posėdžiuose 
kėlė komunistai, o nuo ji| neat
siliko ir monarkistai.

PRAŠĖ PALENGVINTI 
. BAUSME*

Austrijos kandierius, kuni
gas Šelpei, kurs buvo pereitą 
birželio mėnesį pašautas, " da- f

lijon po naujos sutarties'padu-į , L ( .....
?C
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TAIKOS ŽENKLAI.
-—■į—-!

Maskva. Rusijos Sovietų 
valdžia buvo išleidusi savo se
kėjams visame pasaulyje dary
ti demonstracijas prieš karus. 
Dabar po tų demonstracijų ir 
veikimų dėl taikos Rusijos val- 
džia Išleido 5,000 raudonųjų 
kadetų ir suteikė jiems Raudo
nosios Armijos vadų rangą. 
Buvo daryta didelis karinis 
paradas. Tai trečia normalė 
laida naujų Raudonosios armi
jos vadų.

DARBjmjTKAI PA8 PREZI
DENTĄ.

Washi^ton. —* Darbo Die
noje pM <prezidentą, Coolidge 

Upė iš 125 darbinin- 
ge Pariestas buvo de-

r ■

» 4.

KARIUOMENĖS
GYVENIMAS.

• Aviacijos nelaimė.

Liepos 31 d. grjŠtant vienam 
aeroplanui iš užsiėmimų ir jau 
besileidžiant žemyn nutūpti ae
rodrome, .arti70m.tr. aukštu
mo, prie posūkio aparatas nus- 
lydo ant sparno ir aeroplanas 

Amerika įneprivalanti impoi^.nulmtęs, ir smarkiai susidavė 
tuoti ekonominių idėjų. Ame- į žemę sudužo, Jame, tiekusi e- 
įika teesiį amerikoniška, sake 

 

prezidentu.

lankėsi g 
kų. Geo: 
legacijos f ėdėjas. Jis pasakė.:

“Mes Jud turime unijos kor
teles. Įramoniniuose reika
luose me^^Hekame vadus, bet 
politikoj mes nesekamų nei vie~- 
no Žmogaus, nėi vienos žmonių 
grupės/*-į ,|.j|

-Prez.Coolidgeatsakė,kad

MINĖJU SUKAKTUVES.

Allenstein, Vokietija.—• Vo-
bar prašė prezidento Haini-lldeiM KHtaiagaJ minėja de- 
seh‘o, kurs: rengia prasUmltė-pmtas metines .Tannenbergo 
liaMs anuiestija, intrattldi j ta “flSSo sukaktuves.. Iškilmėse 
skaiėhj ir norėjusį jį nužudyti dalyvavo feldmaršalas Hin- 
eicilika. . denburg, gen. ■ Lųdęndorff,

. ' . , ifieldmaršalas Mackensen.
' _  vo atidengtas to mūšioBANDĖ NUSIKRATYT. Linlfes.

_ - . ------- J l .
Pereitą pėtnycią Užkaukazy- ~~; ■

je Gruzijoj buvo sukilimas NELAIMĖ,
prieš Sovietų valdžią. Sukiji-1 „ , .---- —
mąsdmvo* pasmaugtas, * .4 Mndijaj ties. Lahora .miestu.

: ' ', , • . : r' ' j susikūlė du pasažieriniu tram
kiniu. Žuvo 67 žmonių ir apie 

ATAKAVO TVIRTOVĘ. «)() žmoniij sužeista. ; '
’’ . * 1 1 L- ' , į ) Į •

. Portugalijos sostinėj bolševi- į 
kai buvo užpuolę ' šv. .Jurgio DĄU'GIAUSIĄ LAKIOJA, 
tvirtovę. Šautuvų šflviais te'- ~VT . ... , '
po nuvvti. Devvni “karžv. Aokietijos užsienio reikalų 
riai” suareštuoti ministerrs Stresemann pasižy-
& ; nuėjo tuo, kad jis daugiausia

““ už visus Europos diplomatus 
lakioja orlaiviu. Jis dažnai 

Įsako prakalbas aiškindamas 
[valdžios nusistatymą. Kartais 
pasako tris prakalbas dienoj-

• Į prakalbas jis lekia* orlaiviu.

Bu- 
pa-

PANAIKINO UŽPRAU-

1 DIMĄ.

Prez. Cųolidge panaikino už
draudimą įgabenti iš Suv. Val
stijų ginklus ir amuniciją į Ku
bą) ‘ '

. ■, *

ŽUVO DEVYNI ŽMONĖS.
» ■*

Pittsburg, Pa. —. (lažo kom
panijos kubilas sprogo Solio 
distrikte. :Žuvo devyni 
nes ir keturi sužeisti.

žmo-

UŽDARĖ DIRBTUVES.

Windsosį, Ont., — Vietinės: 
Fordo1 dirbtuvės: tapo uždary
tos: Ten-dirbai,000 darbinin
kų. Atsidarys rugsėjo 7 d.

T AI BENT (UŽSAKYMAS)
I ’

Washington. Pašto ' dė- 
partmęntas • Middle Vest 
Supply- kompanijai, - Daytone, 
O., užsakė 12,000,000,000štam
puotų konvertų .ir laikraščių 
vyniojimui sklypelių. Kumpa.-, 
nija turi pristatyti po 10,000,- 
000 konvertų ir sklypelių die
noj. , .

NETOLI BOSTONO:
* ■

• Suv. Valstijų lakūnai baigia 
savo kelionę. Pereitą nędėlią 
laimingai pabaigė kelionę per 
Atlantiką. Iš Grenlandijos ari 

-lėkė į Labradorą, Kanadoj. Tą 
kelionę darė, smarkiai lėkdami. 
•Darė po 126.marles valandoj. 
Iš Grenlandijos į Labradorą 
atlėkė per septynias* valandas. 
Iš viso kelionėje jau išbuvo 
penkis mėnesius ir 14 dienų. 
Prezidentas Coolidgė pasiuntė

• jiems širdingą pasveikinimą su
pribuvimu ant Amerikos že
mės, . . - .

TJtįarnirkke lakūnai pakilo. ir
- iš Labradoru atlėkė į New 

Foundland. Tą kelionę pada
re per 5 ir tris ketvirtadales va
landos. Iš ten lėks Bostonan, 
pakeliui sustodami Kanados 
dviejuose miestuose pasiimti 
žibalo. .

STATYS NAMUS.

New York. — Arthur Bris
bane, garsusis Amerikos laik
raštininkas, prie. Bark Avė. 
ties E. 57 St. ingi jo daug že
mes ir ten statydys namus už 

. $2,000,000.

—------------ —-------— .PRADĖS KIRSTI MIŠKUS..
.MATO GRAŽIĄ ATEITĮ. „ v m n

_ .. Varsava. — Century Trust
James J. Davis,. Darbo De- Co., gavusi iš lenkų valdžios 

partmento sekretorius^ Darbo koncesiją Bieloviežo miškų,' 
Dienoj kalbėjo Fort itamiltone. pradės savo darbą spalių mė- 
Sakėj kad Ąpf^ikę darbdaviai nesį š. m. • Dabar statomos 
ir darbininkai artinasi prie vi- lentpjūvės tiesiami geležinke- 
siško bendradarbiavimo, kms Liai šiems darbams varyti.. . 
ves prie' pramoninės taikos. -----
Niekiu Mttir. panašus procesas TURĖg KONFERENCIJĄ, 
neinąs, kaip Ainerike. _____ .

Šį rudenį Austrija ir Vokie- 
PARDAVĖ NAMUS. t i ja turės konferenciją ir tar-

Chicago, III.—Jacob FmksJsis apie tarptautinius reikalus, 
tėvas .Bobby Franksto, kurį 
nužudė Loeb ir Leopold parda- Į PIETAVO PAS PREZI- 
vė savo namus ir nusikraustė DENTĄ. ‘
į Nortli Sidės kotelį • gyventi.I . - <~~7
Ta nadarė dėlto kad tie n, Aęghjos -sosto ipednus, Vą- ią paaare uemo, naa ue na- k. ,* nrjTK»ną tipvaU-i <nh;ihi 
mai darė nemalonų priminimą . , - ; , , fv n • /pietavo pas prezidentą Cool- apie sunausnužudymą. Pi -rri t • L. •' ■ • - • uige; Vi ashmgtone.

; W)O miškuose > . ■

• St. Peter, Minu.—F. A. Lud- < ■___f.
ivig, First NationaI Banko kad . Syracuse, AL X — Vietos te- 
sierius, rastas miške. J is klari atrų muzikantai buvo beketiną 
rasta trūkumai banko kasoje. . streikuoti. Pagalios' susitari 
džiojo po mišką dėlto kad su- Įkyta,. kuomet darbdaviai pa- 

—i-1-. —kėlė . vidutiniškai imant po 
REZIGNAVO. Į$4.00 savaitėje.'. Dabar, muzri

Persijos ministeriai rerigiia- Įkantai gaus po $56, o orkestrų 
vo. Tas padaryta dėl nepaje- Įvedėjai po $85 savaitėje> 'Jie 
ginus susitaikinti sli Amerika Į po dvigubai daugiau reikalu- 
dei jos konsulo nužudymo. ’ yo, . ' ■

■ ; --i ' - - . --- -- - ' -
gas beraštis Meškauskas. W 
rūpesniu buvo uždaryta MhH 
nių lietuvių mokykla.
žmonėms turėti valsčiuje'liM 
reikalas. Taip Vaškinėlis vfl| 
savaitę važinėjo valsčiun $3 
ti dokumentų kamiomenėj wH 
naujančiam sūnui ir gavo 3 
tada, kai javų “ašmihą” 3 
vežė, valsčium Panašiai >3 
tiko su Bailia iš Jūrinės dėl™ 
krautų mokesčių. Nagrod® 
taip pat už mokesčių snn^lfl 
nimą nuvežė javų- tris pūdflįB 
t t. Mokesčiais apkrovė Mfl 
vališkai be galo be krašto bąn 
90 nuoš. daugiau, kaip 
džios skirta. Dėl nuolatini 
skundų pagalios buvo yalaMil 
atvažiavęs pats Švenčionių riji 
rasta. Ištyręs daugybę rim® 
dų surašė protokolą, T«M|| 
visi skundai nepagelbėjo, n« 
valsčiuj niekas nepagerejo, J

***"
Neduoda butų lietuvių 

mokykloms. 1

'AmiNTUS, 9—VIH. Ji 
daug kartų buvo rąžyta . apj 
lietuvių mokyklų persėki^ 
mus Varaionių valsčiuj Vį 
niaus apskiv Kai. “Rytari 
laimėjo bylas policijos iškeltą 
prieš Lietuvių Švietimo Draj 
giją t( Rytas” teisme ir kai į 
rūpino mokykloms Švietiiį 
Kuratorijos Reidinius, vįsM

perdidelio skaičiaus žmonių j- 
ledimas iškart. Šį netobulumą 
galima butų likviduot, parduo
dant tokį skaičių bilietų, kiek 
yya vietų,* O dabar, kiek ateri 
ria karei Aną iki vaidinimo pra
džiai, tiek ir bilietų parduoda 
Gėdintieji, pamatę savo drau
gus bei pažįstamsti stovinčius 
pnideda stumtis Ir prisėda į 
suolą tiek žmonių, jog reikia 
sėdėti vieš kitam beveik ant 
kelių.

Gal Klubo Administracija 
mano, kad, sumažinus įleidi
mą, norintieji nespės peržiū
rėti veikalą. Kadangi tas pats 
veikalas esti rodomas keturias 
dienas, tai per tą laiką gali pa
matyti tą paveikslą, kas tik 
nori. Aš taip sprendžiu iš to, 
jog pakaitinių laiku demons
truojant Šešių serijų veikalą 
“Užnuodintas peilis,” kai ėjo 
antra serija, buvau nuėjęs 
pirmą dieną. Prisirinko žmo
nių tiek daug, jog per tą dide
lį triukšmą jr vaikščiojimą ne
labai gerai gavau peržiūrėti 
•pateiksiąs. Turėdamas laiko, 
nuėjau ir ketvirtą dieną ton 
pačion šerijon. Ir kas paširo-

kėlias ' <JWitss žmoniij.iy psį WoWs tiaiudyti lįet^' 
veikslą galima buvo' peržiūrėti, 
kaip prigulk ' \

Tikimasi,, kad greitu laiku 
minėti netobulumai (ypatingai 
antras) bus pašalinti,; už ką 
kino lankytojai litis labai dė
kingi Klubo Adminišįarijai.

.

ji: karo lakūnas viršila. Krau 
cevičius nuo smarkaus susižei- 
dimo mirė bevežant į Karo Li
goninę,’ o žvalgas. Įeit., Ataidi 
mirė kitą dieną.

Abu iškiLmingai priardotl 
Tugpiucio 2 d. po pietų Kauno 
kapinėse: Įeit. Alaila katalikų 
kapinėse, o virš. Kraucevičius 
stačiatikių.

Kauno įgulos Kareivių Klubo 
kinematografas.

Pradėjo veikti tik vasaros 
pradžioje,, bet vaisiaus jau at
nešė nemaža. Dauguma khrel- 
vių, dėliai prieinamų kainų, be 
to, pati Klubo Administracija 
stato veikalus, labiau atatin- 
.kančius kariniam ..gyyęninmL 
įkas sutraukia nemaža lankyto
ją • - ■ , ‘

Bet šis kino turi, savo šiokiu 
tokių netobulumų: dažnas du-

■ - - i

ųų (varstymas laikę paveiltšlų' 
rodymo, kai 'kurių lankytojų 
ramumo nesilaikymus ir t.X 
Bet aš noriu pažymėti .'tiktai 
tokius netobulumus, kuriuos 
galėtų likviduoti’ pati Klubo 
Admistrącija. Pirmas: visame, 
teatre nėra jokio ventiliato
riaus. Prisirinkus apsčiai pub- 
likos, salėje pasirodo taip troš
ku, jog pora valandų sunku to
kiame ore ir išbūti. Antras:

SUDEGĖ' NAMAS,(NIEKAM 
-NEMATANT.-

Turtininkas Francis P, Raw- 
son buvo išvažiavęs su visa šei
myna vakacijų. Savoi namą 
paliko tuščią. Sugrįžęs, rado 
tik krūvą’ akmenų. Namas bu
vo Dedhanie. Nei gaisrininkai, 
nei niekas* kitas, nematė gais
ro.

SUŽEIDĖ 27 ŽMONES.

Syracuse, N. Y. -—Pasaži-e- 
rinis traukinys atsimušė į pre
kinį stovintį traukinį. Dėl to 
27 pasažieriai sužeista.

F.»

i

UŽMUŠĖ AGENTĄ.

Karių Dramos Mėgėjų Kuo
pelės gastrolės provincijoj ejs 
šioj’eilę j: Rugpiūčm > <Į ViL 
kaviškyj, 4 cl. Maritampolėj; 5 
ir 6 d. Alytuj, 7, 8 ir 9 d. Uk
mergėj, 10 d. PanevėžyJ, LB ir 
14 Klaipėdoj: Statomu, kiip 
žinoma, linksma AL Petrausko 
3 veiksmų operete “Apvesdin- 
kit ir mane.”

(“Karys”)

juo darbui. Vietos policija n 
ėmė “Ryto” draugijos nioky| 
l.ų turtą, uždėjo antšipauduR mą 
mobvldmbutų, ir .nž|mų savinį 
liams draudžia duoti butą lį 
tuvių mokykloms.,. ■ į

Dėl tokios padėties “Rytį 
buvo kreiptasi į Vilniaus lųį 
krities' Storastą -ir gauta raŠij 
atsakymas, kad vietos polis 
jai duotas ^įsakymas leisti st 
daryti mokyklas. 1

Praslinko jau keli mėm, « 
tinasi ruduo, o Vamionių 
cija nei nemano nuimti as| 
spaudų nuo butų ir grąžinti B 

: tuvių mokykloms paimto t® 
to. 4

Krato. . į
Paskutiniu laiku Vilniji 

lenkai padare daug kratų pi 
lietuvius kunigus. J

Lietuvių redaktorių bylotu
“Lietuvos Rytų” redakfi 

rėš byla dėl inkvizicijos pa# 
nėjimobuvo teismo trupų# 
nagrinėta.ir prijungia prie 
tų tos pat redaktorės bylų ail 
roj instancijoj. ’

—“Lietuvos Kelio” Nr, 1 
Dėl “Lietuvos Kelio” 
žinovių” buvo tardytojo tyri 
neta redaktorė p. ZaviŠai! 
Norima rasti straipsny kurti! 
mas Vienos tautos’ prieš kitą.

! Iš Okupuotos Lietuvos
GALI PRITRUKTI KVIEČIU Į F

Gttawa. Kanados Agrikul- ‘ Atidarė lietuvių mokyklą, 
tūros Departmentas nurodo/ ’fFrr%TTric* __
t .t *- • ‘ r t • - VILNIUS, Vidugiriai, Seinųkad siais metais gali kviečių j , A. TTr ■Si pavasari pra

švito vietos gyventojų akys,' 
tai į jų prašymą buvo atsiųstas 
valdžios mokytojas ir atidary
ta mokykla. Džiaugėsi visi se
ni ir jauniu net ir visa apylin
kė, kad nors vieną lietuvišką 
mokyklą turės Seinų ir Puns
ko srity. Kaimiečiai visą mo
kyklai sutaisė, suruošė.

Pradėta vaikai mokinti lie 
tuviškai. Kai tik susidarė ant
ras skyrius, ėmė vaikąs moky
ti lenkiškai net ir pirmame 
skyriuje liepta lenkiškos kny
gos pirkti. Taip gudriai len
kinama vaikai, kurie lenkiškai 
nė žodžio nesuprato.

Valdininkų sauvalė.
AGLNIUŠ, 9-VII. švenčiu 

nėliai, Švenčionių apskr. Mi
ko] avo valsčiuje jau dveji nm- 
tai eina viršaičio ( vuito) parari

V

pritrukti. Su rugiais gali būti f ' *
Stenbenville, O.-P. H. Mar- 

tin, beeidamas gatvė buvo vie
toj nušautas. Piktadariai, pa
bėgo. Užmuštasis buvo prdhi- 
bicijos agentas,

. t
-- -■,

tas pat ’ Visame pasaulyje 
šiemet kviečių prikulta ant 
373,000,000 bušelių mažiau, o 
rugių ant 122,000,000’ bušelių 
mažiau,. negu pernai.

po dvigubai daugiau reikalu-

PRIGELBĖS AGITACIJAI.

Chicago. —- Soeijalistų Par
tija stojanti už La Follette’ą 
štai kurio būdo griebsis prigel
bėti-agitacijai: visų narių pa
prašė, kad turintieji automo
bilių, darydami tolimesnį ke
lionę užsuktų į soeijalištų ofi
są pasiimti agitacinės literatū
ros išplatinimui.

—*'"■ *-1 " i V"* •

NETRUKUS ATSIDARYS.

Lowell, Mąss. — Massachu- 
setts Cotton Mills. užsidarė ir 
atsidarys rugsėjo 8 d.

IŠNIEKINO KAPUS.

Anderson, Ind. — Ant kata
likiškų kapinių iš nakties iš
griauta 26 paminklai. Tai bė
gyje pastarųjų dviejų savaičių 
trecia šventvagvbė, Pirmu 
sykiu ‘tik trys kryžiai tebuvo 
nuversti. Polici ja budriai ieš
ko piktadarių. z

s

SUDEGĖ CEMENTO 
DIRBTUVĖ. »

Godsden, Ala. — Nailonai Ce- 
ment kompanijos dirbtuve su
degė. Nuostolių už $1,000,000.

4

Prof. Būga sveikata.
*’ Prieš keletą savaičių b 
rimtai susirgęs mūsų kalbi 
kas prof, Būga, kuris gy 
Karuliaučiaus universiteto 
ulboje. Paskutiniu laiku 
ką patirti, jog to nutversi 
profesoriams pavyko 
jo ligą (užleistus gripas)' 
manoma, ligonis greit 
svėiksias.

(“Lietuva”)* - * - »■
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Mx)d every TVESDAY,. THUBSDAY and 8ATUBDAY 
•• .■ -------------by - ■'.... —

IRT JOHEPH’S LITHITANIAK B. C. AMOOU.TIOH OI LABOB
|rM m Mcond-clatMi mntter S^pt. 12,1815 at tbe poat offlce at BomIod, ITuna 

ūnder the Act of Mareli 3, 1870.”
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DACTAQČIČQ [pataikyti. Raudonieji ir libe
ralai statosi didžiais mokslo 
mylėtojais. Dalmi’ bus jiems 
proga parodyti, kaip mokslų 
brangina darbais.

(t«l WPRKlįį^

r Ku Klux Klano vaitas H. W, 
Evans, vadinamas * ‘ imperini 
įtartį” karališkas raganius; 
įpie La Pollette’ų, progresistų 
Kandidatų į prezidentus, pa- 
6EJ SW1 . M reiškė:

į “LaJFonetktvnLLlM
Kiūtos priešininkas. Nei vie
tota vyras, kurs karo metu sto
pų ant tautos pasisekimo kelio, 
įBavertas užimti bite kokių val- 
lližkų vieta, dar mažiau užim- 

Ifeų vietų, per kurių turi lai- 
fcyMš arba griūti.” 
t iJfttoM iš antro galo pagarsė-’ 

L8io “didvyrio” komplimen- 
tau gali La Follettekū prigel-

Peieitų vasarų Lietuvos rau
donųjų studentų “aušrininkų’* 
būrelis darė ekskursijų Žemai-

-t u

, ‘ ‘ , - * .
; Rugsėjo 19 ir 20 d. šJ iii- Lib- 
Mmvoje įvyks rinkimai-J ^tįvU.

aldvbių tarybas. Lietuvoj 
rtijos tais rinkimais veik 
ip užsiėmė Jpup rinkunaist į 

Ištikro tai bus ženk
las Lietuvos liaudies krypsnių. 
Pavasarininkų netikėtai gau- 
įinga^ suvažiavimas Šiauliuose - 

lenkiu katalikų višuome- 
ijnbudimo.. Tildomu bus 

ifeatyft ai' tas atbudimas stlp- 
&d taip galės pasirody

ti, tąį matosi iš idėjinių prie-j 
liniukų desperatiškų 
^‘Lietuvos. Žinios*’ 
**Sergekiniės kunigų 
r|aūų diktatūros! ’ ’

riksmų, 
suriko 

gaspadt-

jieny * ’ nitui. 210. štai kaip jie 
darę:

“ Dainuodami ir ėjome tak
tai! tvarkingai eilėmis išsiri
kiavę. iš kažin kur atsirado 
raudonos popieins gabalas ir 
Adenas juokdarys prisegęs prie 
lazdos ėjo pirma. Gavusi de-‘ 
riionstmojanti minia. Ir ištik
tųjų kokiam šiaiidadūšiai ga
lėjo baimės įvarytu Įspūdis' 
gražus. Kaimietis susitikęs 
^ežijtojo' kų hĮaip’tį, #b<|t ^al[f 
gale nutarė nusiėmęs '*ikepiv 
rę| fųžiįiott į>rO šaįlį. ’*

Reikia pridurti, 'kad tie 
karžygiai” dainavb mlnšėlje- 

tę‘h1 Msokiašhv^oliuludės liūt
inis. čia ir prisinfena Don Ki- 
šotiis su Škhčo lPanza. Don 
Kišotiu barbevio katiliukas ats- 
itojo.šalmų,i .kodui ^aušrinin
kams” raudonas, žydo pa-’ 
.•mestas; popiergalis' negalėjo; 
atstoti vėliavos? - Kodel-gi so-. 
cijųlistams negali tokia .niiiiia; 
daryti gražaus įspūdžio, & kai
miečiams baimės neįvaryti?

Lietuvos Švietimo ministeri
ją atsake 'Marijampolės reali-’ 
Mei gimnazijai valdiškų • para- 

Toji įstaiga yra ’raudono- 
gaivalo vedama. Priseis 

audoniesieius arba uždaryti 
mokyklų ar rasti jai lėšų, 

‘ūkavę apie klerikalų “te- 
?ų,” raudonieji ryžtasi jų

Pirmutinis aplink pasaulį 
apiplaukimas nebuvo taip, lai
mingas. kaip pirmutinis aple
nkimas apie jį/ Magelanas 
1509 m. plaukdamas aplink pa
saulį žuvo ant Filipinų salų su
sirėmus su vietiniais gyvento
jais. Amerikonai aplėkusieji 
pasaulį sutiko keletųriiritų ne
laimių ir turėjo trukdesių, bet 
visi gyvi ir sveiki išliko.

_ ¥
■ — m ii ■r

į Nesenai New Yorke teko bū-fnii Cezarų *morituri te salų 
| ir netyčiomis seserų Domi- tant” sakydavo.

onių Neišgydomojo Vėžio 
ninėn pakliūti. Ištikrų- 

|l Vargiai pačios didžiulės 
ros prieglobstyje išgirstai 

Smalkos daugiau negų kad šia- 
ligos kalinyje. Kur kas dau- 

au sutiksi ’ besišypsojancių 
ų čia, negu baltame Atlan- 

fiko pakraščių smiltynė. Kuvį 
jos <Ja kelia, rėpliodamas 

šiai. dainelę niūniuoja. 
KuiĮ žiaurus vėžys ant auiži- 
toBties patalo jau parsibįoškęs 

kinti baigia, šis nors pirš- 
svečiui moja ir savo pasiga- 
inimų pareiškia. Nuo pil

nojo pradėjus, o ant paskuti- 
įiiojo įmigus, — visur, vien vii- 

ee ir ramybės Šešėliai vaido. 
Q betgi kiekvienas ten esantis 

riausiai žino, jog šičion jo 
eilinio punktas paskutinis, 
čia tik tam ir yra, kad mir- 
ir tai neužilgo. Nors dai- 

|ttoja ir Šaipos, teeinu tasai 
nudavimas netyčiomis 

iena tamsius senovės Ro
pos gladijatoritis, kų praeidn-

Rini tai Amerikos* - lietuvių• .„Tgyveniman žvelgus, nenoronis 
su tani panašiu įspūdžiu ^psi-; 
remti taikos. Lietuyvs net ir 
Amerike už savo ypatybes gal
vų duoda. Nuolatos linksutas. 
ramus, pašnekus; laimė jam 
net ažių nei rybų turėti uerei- 
kalauja. Lietuvio namas pri
mena mažų konservatorijų, 
kur ne tik smuike ir armonikas, 
bet ir geriausios išdirbystės 
kanklės neyra. pergeriausios. 
Lietuviai tėvai savo šunėkų ar 
dūkrukę ko ko bet muzykės 
tikrai kad pamokinti negaili. 
Lietuvių bažnyčiose simetrija, 
žydėte-žydi.’ Niekur kuras ne
gieda gražiai taip, kaip lietu
vių bažnytėlėje. Lai tik kas 
sumano kokį nors dalios kon- 
testų, o lietuviai visus ligi vie
nam praizus nusinėšioja. O kų 
jau besakyti apie lietuvių kri
kštynas, vestuves! Tai tikras 
įkvėpimo tirmamentak O bet
gi kiekvienas lietuvys Ameri
ke yra tik tam, kad mirtų ir

___  

tai kad koveikmuton. Jo gy- 
Viutis nerūpi niekam. Bet-gi 
jo mirties ridas būrys laukia.

Lietuviai! Jei tik mes savo 
krypsnio nepakeisim, neilgai 
mums teks gražiu lietuvio var-' 
du grožėtiesi. Kad it* galinga 
mūsų Susivienijimas lietuvių 
Romos Katalikų Amerito muk 
neiž£ell£s. Antraip vartus, ir 
jo pties pegarde.sui. pyragai 
laukia. Kelios lietuvių Imžnyr 
tūles po begalinį .Jungtinių 
Valstijų- kontinentų išdraips-. 
•lytos ir-gi mažai nžuvejos ke
tina. Priešingai,. tai šičionai 
pomirtines pamali los už tauti
nę mūsų sielų jau iš anksto 
ruošiamos. Nežinau, kaip kam, 
gi-man išsižmrį, jog parapiji
ne mokykla tai.vienatine mūs 
viltis ir ateitis.

Be jaunimo įleiu gyvenimo. 
(Ii jaunimo Bie mokyklos, /kai 
kūdikio be niotynos ’ nepaghn- 
dysi. Kai kam atrodo priešin
gai; Ir ne kas kit; kaip tik šio 
tj^o’protestantai visokiais bu
dais mėginai jitūntoįų prie sa
vęs palaikyti. Kaip jiepis se
kasi, daug kalbėti •nereikia. 
Nekartų girdėti giriasi jau vi
sų jauninto savo kontrolėj turį 
ir stebuklus kaip matant dary
ti pradėsiu,' bet ditožimisis ste- 
iiūkias įvyksta-tumnet,. kuomet 
iš to didelio (tobesio tik sauja 
dulkių patūfelĮ • Iviėld kartų 
eksperimentuota, tiek kartu 
prie tų pučių rezultatų? prieita. 
Praktikoje gi absoltačTarnieko 
nepadaryt a. 1 “ “ ’' ■
' * iędžijitotiesį tuo k^(Jaųi|V 
jnų ptPo’itoYė'S galimą prį vilioti 
kokiais ten smagumėliais yrą 
tik raiko sumanymas., Ka ga- 
linui priviliot į, tų galjnuĮ.ir

. Sėdo, torytląnmtaiį 
iietyčioinis svąidom kamuolį' 

w‘ r f J 1 J “L; ' ,r1. -v; (, A. organizacijai ar ke- , . -i l ? ’į P.: f- J.• ?04 |: p. fkiču kitai -jai panašiai, kurios 
tik re mukia kad kiekviena to- 
ių ^unranyinų sunkiausi? savo 
artilerija sumalti Į sni?tjs ir iš-’ 
ža r^fAt i' taiįy/i ‘ ka< P niJ AifJ1 
triifciO įtaikias*jė' hep'askk’fk. ‘ 

iįAkykiatat tai‘kas kita.’'(ta
ną ^įiažiūl'ėti d‘parapijas -taš/ 
kiuįiiokykta jau yra. ‘Teri j&ū- 
nimb su žiburiu ieškoti nerei
kia:* Jis-pilis btetodl. Ateida
ma^ pats tempia paskui sirie 
Ai
klebonui mažiau tenka su že
miausio t y po diedais (kouiitę; 
tais) ■ už tuščia maišksVaržvfie.- 
si, o tik naudinga bažnyčiai ir 
tautai darbų tolyn- stumti. Ten 
organizacijos kai ant-. mįeliii 
kyku Ten lietuvių katbui pa- - 
voj&iis pedapgtoūsmiv $tal.du r 
pavyzdžiui Skenandoalr -iri Mt. 
Caitotel, Pa: Į Sheųandoahpa-- 
žiūrejusųurdį spaudžia. Rodos . 
tie žmoiię^ ne lietuviai o tik 
koki čigonai, lietuviškai kalbų:, ‘ 
Nei "pas - juos1 švelnumo; -Nėr 
meilės tautos nei pačių.* savę^ 
AtrųJo M .kokis būrys. Jiacapiy į 
kurften Lietuvos vieškeliu- be- 
girgždapčių < darim;, JeŠkaito • 
Kas; k it M t. Carinei.' čta visai 
priešingai.' 'Ūpas- kugeėlaūšKt 
Jaunimas grynai lietuviskaš. 
Šičion amerikonizinas nevienų 
dantų rėdą atkus . piim, negu 
Šiuos lietuvius įgnybs. Teore
tiškai atrodytų, jog • šiuo du ’ 
punktu tūkstančiai mylių ski
ria, gi faktiškai voš koliolikų. 
Ve kų mokykla gali!

Verkiam Vilniaus, (ievas 
daiktas. Bet jau metas Ir į sa
ve rimtai pažiūrėti. Vilnius 
pražūti negali. (M mes jau žūs
tame. Kol da pulsas šiek-tiek 
plaka, šalin mažmožius žėrę 
rinitai parapijinių mokyklų 
klausimu galvas suveržklm. 
Parapijinė mokyklą prie kiek
vienos bažnyčios lai būna mu
sų pirmas ir paskutinis pagei
davimas.
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Airių už jūrių-nmrelių. Štai dabar grįžau į savu 
Draugai, broliai! Kur jūs! Štai jau porų valan- 

įtanfc&u ir vaikščioju ant to Vytauto Kalno, ir nei vieto pa- 
j^įį^r- veido nėbeinatau. Tauta nuėjo savo, keliais. Aš— 

likau vienas. Ar beprisivysiu jut
Scenos vaizdas atsimainė, nauji veikėjai užėjo. Žiūrin į 

jutm ir nebepažįsta. Kaip greitai gyvenimas bėga! Rodos tik 
totor aplaidžiau Katinų* 0 šiandien jisai — beveik jau nebepa- 
žįsitamas. Linksmų, ir liūdnų įspūdžių mišinyje, lipu nuo kul

ka^ grįžus* atgal į savo buveinę . Bet nusiminimas buvo 
'tokįnns. "Jį išblaškė kompdzitarms Stasys Šimkus, žygiuo- 
j

(Atgimiim, Naujai rito*. Kybariųęaa ^tjnmpi Kau-l 
ne, Vyttarto. kalnas. Likmio rtoM. |luslrteimąii.
jšimkus.' AtiipeiMjimas). . n

L<! • ,..,.,7..............   H
Štai jau trys savaitės, kaip gaudau įspūdžius Lietuvoje. I 

Kraunu juos į savo vaidentuvės—atminties sandėlius, kad sa-fl 
vo laiku ėmus juos ‘tvarkyti ir virškinta Bet prieš akis vis y 
stovi bi;oliąi ameri^įeidai, kurie man įsakė ražynėtl iš Lietu- fl 
ws» frenĮ 4įgį4<u4w nėtoatidėlmdmuas de- a
teta činųjĮdpopierps, , r, ' fl

' Kt|U iš prigimties uptijuisĮas, tad pradėsiu nuo linksmųjų. Į] 
Ir turiu čia visų-pnimi pažymėti, kad pačių stipriųjų, įspūdžių fl 
ilar nepatyriau; dar nebuvau karo muzįejaM viduje, dar ne- 
liiaciau.-įjadls^kajįeį^lHy^ftraito, -n^Ljų-datnų-ne^*dejaup 
Dainų šventė dar už poros,savaičių. Jeigu reikėtų,pirmosios 
savaitėj. įspūdžių^ pavadinti y ienų bendru vardu, tasai vardas 
bylų “ĄtgimimtyL’’ Tų atgimimy pųstebr'vmur: gatvių ir įstai
gų parašuose,, žmonių j veiduose, jų kaltose, mūsų laikinosios 
sostinės judėjime ir t. iv Atbudo milžinasamžių miego, iš
tiesė sąnarius ir pirmiausiu pareikalavo sau Uaujė rūbo, tos 
senasis <— •verįn rūbas — netiko. Kybartų stotyje (po sėiiovei 
Kažkodėl' tebetošiojūtoiai’ Viriialių vardų)-'ir mieste maloniai 
metasi’ į ukik visur frauji lietuviški parašau taisyklinga kalba 
uždėti (ir ar'bėgdlefiį būti Mtkisyklmgų parašų?) Savi lie-' 
‘tuviai riddhlibkai, 'savi1 kareiviui? saya< \kalba. Iš pirmųjų.’ 
žiĮigsniij jauties esąs savo: jias savuosius. Išėjau ato-j
fie^. * nuęste Met*noriu eįti pėsčias,> kad gėriau.

" prisižiūrėti sayųjų,^aiždių prisįkiajLijSytij g&vųjų.aidų, Nėra šth• 
lygatvįų,. .-Reikia, gristi per.piiyyų,, gamlyti -.minkai pramintus 

7 įpilus, n^ip|onu i£ttai, nęs pjiryąsĮjįuk savas; Bus taiko; -Nu- 
jĮljftpvįri1^ jį..say&pistųųgoinis. , Šutiniai vežikų: į sudriskusį 
j:ąj(dbnųjųlpnkytp-<pQi,a įemj'knmų- j B.e| tožjĮl|tf£ |^|ja^ąs, 
jtuyis, jaūųįiįidrųrimh* ihuloniu veidu vyrukas/"Mamnus ir ias 
yežmieBsiMidririsis, ir tie nuvafgintį žirgeliai irį^^-įisjman- 
‘tagus-indiųsth v^iifas,' mis\įie savi,! lietuviškų • , ,. /
ti’ t VūtgonmimhkeMoiičs jditogu r.(tfjotųayos (ĮXĮŪo įnpkykloif 
ipiX)feH«rium^ -Nėra spausdinto m nejęa pgį apr
;gavystėsuyajgiM Šveikų^ sotūs, skanūs — lmtovišfe(.. lai kas 
svarbiausia i-^ agurkai s'tirūūginti ’b’eičesnako; pagelbos,: ir taip: 
iktoiiai, t^atp tar lieriiVaitėš'tik ir moka-. (Traukinyje/ pakelio 
stotyse”—1',fŪlzViskab-Wa.‘ ’ Tartum; nebe tas gelžkelis,. nė be 
tie kondūktorlm? Ve"toji publika, nė be tie stočių valdinin- 
kntįir tkirbininkai,’ z ne be tie aplinkinių kaimų vaikai,' siūlan- 
MtJl giežiai lietuviškai grybų ir uogų. 'Nebegirdi kitos kalbos, 
ne beina tai^svetimų veidų: viskas saya, lietuviška, 
t •..flCauno stotyje} ir miesto — tas pats. Kaipgi atsimainęs 
mūsų sėiieliš'Kaiihas! Senelis jis tik amžium. Bet ir jo gįs- 
įose tartim naujaJš’kraujas teka. /Pajaunėjęs, išgrožėjęs, nau
ju rūbu! ir jisai pasidabinęsl Gatyįų parašai vien lietuviški. 
Biznieriai ir savi ir Svetimi atidavė mūsų kalbai pirmųjų vie- 

r.Uu yaldižū^,ir visuomenės. įstaigos yįęn.Jįetuviškuš pargšųs 
įmųešioja. ,. Senatvę heatsidųoda arklių tempiamas tramvajus 
(^atvekaris), ir gatyęs grįstos priešivmainiii metodu. Bet ir 
jienjs .nebetolimas galas. ■ Nuo rugpiūčio I d. šių 1924 įim
tų KpųUa gatvėmis ima vaikščioti gazolinu varomi omnibusai. 
Trys Kauno lietuviai padarė miestui tų malonumų, o sau, Be 
atojoyj'gerų biznų Nėra abejonės;1 kad jie spirs miesto val- 
dybų nebeatrdėlioti1 ilgai geresnio gatvių iŠgrindimo.
' ” šalyg&tviai geroje tvarkoje. Miesto* švarumas užlaikomas 

pavyzdingai. Nėra kanalizacijos. Bet jau pienai gatavi. Dar- 
bki netriiktis praši dės. '
/ Šventadienio ^akaras.. jSiįu vienas į Vytauto Kalpų ' 

prisižiūrėti veidų,‘ prisiMaiisytųgamų ir aidų ir iš to spręsti tą- 
pįe lėtuvybės pažangų Kaune. Itobiįka — tikini dėnu^ratiiiū: 
skrybėliuotos paneigs greta ritiėčių su kuktomis skepetaitėmis 
žpit g^lyijųmigšti. valdininkai, karipmkm? btotoriai, profesi- 
jonalai,— gre.ta su rankpelniais darbininkais. Čia būriai vai- 
kucių žaidžia jiems prirengtoje aikštėje. Vaikučiai čiauškia 
dailiai lietuviškai,. Didžiųjų tarpe — dar kalbų mišipys: i> ru
sų, ir lenkų, ir‘lietuvių; bet ir jų tarpe lietuvių tolba aiškiai 
vršija. i ' /

* Ne! kaip sa u norite, Kaunas nebe tųs. Dar desetkas-kitas 
metų ir slavų kalbos Kaime bebus retenybė. Vos vjenpje-kito- 
:je bažnyčioje belikusi lenkų kalba/'ir"tai kaipo nekaltas prie
das,’ nebepareniantis lietuviams į kelto Lpr keliolika metų 
ųtgal Kauno lietuviai kovojo, kad bent į kažkurias bažnyčią 
įveilus lietuvių kalbų, tik kaip prieito prie lenkų kalbos- Siaų- 
i|len likimo ratas atsisukę į kitų pusę. ’ Jisai snmgtelėjo į spran
dų išdidžiai iri tuščiai lenkų kultūrai ir liepė pamtrjmkti iš ke- 
lio..Buvo grimasų, buvo riksmų?tok* > įtoko topadųrysi, 
reikia trauktis. Toksai jau.likimas sutvėrimų,' įlindusių į sve
timų durto

O vis dėlto, kad ii; džiaugsmingai tėmydamųs Kauno atmai
nas, jaučiausi ant to Vytauto kalno labai nesmagiai. Dieve! 
|<oMai aš mažutis ir menkas!- Keliolika metų atgal ir aš bu
vau Kauno ir 'Vilniuus kovotojų tmp* Liktai’ buvo nunešęs

jautis į kalnų su savo žmoną/ 
Papuolęs į jo enturijaztįngųl 
glėbį *7 kaip bematant atšipai-’ 
kejau ir atgavau ūpų. Atsimi
nimai ’iš Amerikos, žinios iŠ 
Klaipėdos intraukė manę vėl į 
sveikąjį lietuviškąjį sūkurį, į 
optimizmų ir energijų. Ypatin
gas tai žmogus — tasai St.'š. 
Tai vienas iš mūsų tlidžiųjų 
sveiko entuzijazmo rezeriuiarų.. 
Jisai tikrai gyvena, veikia ir 
tveria; jisai niekuomet nenu
siminęs, visuomet vilties‘ pil- 

• pas. Lietuvoje — jisai dairių 
karalius. Klaipėdoje jisai dai
lės milžinas — garbingas ats
tovas lietuvių kultūros.'

■ . i r r .

s .— --N^uo-pasimatymo-smšimkum-
K<W<Wr<miUH MT. šlMKUSį u / . J. r. ,

1, *** jau jaučiuos Lietuvoje
' kalį namie: pralotai,’ ministe-

• 1 • 5 ririi; mokytojai, jaunimas; idari-
b’ininkm, sriiiet-iai, kunigai, * gėneiUai, biznieriai — visi ar
ba šėndvės mokslo ‘-1— darbo draugai? Urba' dabarties slėkimų 
bėį<į^ŪWgiai. Man tolios dabar, kad aš tik vakar iš Lietu
vos išvažiavau, kad aš jai visas priguliu ir kad su ją’ūebė- 
galėčiau persiskirti.
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Uosto naviuUuUiH Lietuvos Dilinu Ku-
ruliui/l, ’ '
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žvarbu TeatroMegejams
4? Gayonie pirmų siuntinį $ LietMos visokių.teatrališku vęi- 
kato. /Siųskite užsakyiiiiis tubjilus,- nesxvėliaų< gali pritrūkti' 
Mdangi ’gavoine nėpeMidrŽia!usį! skai(:lių. Vasarą jau baigiari,! 
14d tok’as. ruoštis prie įu^enjriio i^ žienumo veikimo*

‘ ‘Kų' •įik- gtyiti iš iiictijivop šį^jv^įkalai:.

• ([»».•. .i-•, • 'jt • • • • 
Knarkiu Paliepus j • • • «
Mūsų Launėjimai, mysterija.fi .....
J^eko be priežarites, komfedija vieno akto 
Sniegas, dramą 4-se veiksmuose. ,^i į . x t
Vergai ir Dykiaį^ keturių veiksnių gyvenimo vaizdelis,.,,.75e. 
Vienuolio Disputą su Rabinu J. ?/....... 
Žiemos Ledai; 3-jų veiksmų drama';................ .
Kovą po Giedraičiais ..... /..... .... /. Z.: 
Pirmieji Krikščionys,' •drama 5-kių ’ veiksmų . 
Amerika Pirtyje, trijų dalių komedija .
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Ant Bedugnės Krašto, trijų veiksmų drama ...
Jonukas., dviveiksmė komedija
Kalno Pievai ir kiti veikalai’",.
Jurgis Žiburis..... 
taęs iy Kalbėk .. ..
Monologai: 1) Blaivininkų Pirmininkas, 2) Ant vienų pečių

3) Simas oratorius
Pramuš ... .*. . ........
Dangus Brangus ....:. 
ViąiGen ** •* 
Vaikį Teatrai
Gihukiiigas ?yra&,....
Mgetų ....
UbagųMMkHnijairIBmgųSalius ...—30e,

Pirmiausiai prisiuntiisieji užsakymus gali būti tikri, jog gaus 
by kuri .Veikalų iš viršminėto surašo, gi vėliaus—gali ir pri
trukti. -Tad Mm tas rūpi, neatidėliokite, bet užsakymuskar
tuir pinigus siųskite šiito adiesū :

“DARBININKAS”
Seuh JtoHon, Man.* • *
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^UB8VAietNK SAVO KŪDIKIŲ.— 
\ UerhldlefrtK fevIDditl verkti. W'!OI pripildyti Ji *t M»rkotftt»U nuodtk, 

tod Jo paeinanti mio*»WtvwM',mih
D*r ęwįiu—duokite J*«ri truputį .

A ..$3 JL1MC » x <3
e-S‘uWr.*'*l* 'kon!f> nūn vidurių J»U« Mr*
.Niįa wh>Iu. Jig jr* tik |'>»gv»l veikianti kiaubluapŲe. pade-Vyta »• Šaunių. kuri melsti nuų v (durių uifclettjlpav vHoęlų
dlŪlAię* iHUuitciCK Kūdikiai tnifll* Jį. Jie art Frto d»ugiaa«.

Jueų aptlekuriui parduodu Bemlilno—>5^. ul bonke, 
urbė patių&lu tižiai i lebontoriJe.

F. AD. RICHTER A CO.
104414 So. 4tk Street fttooHy*. K. Y.
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Detroite pasikalbėjimų tele
fonų dienoje vidutiniškai L
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ąutavo i| iždo ♦5CkGQ dėl iv. Jur
gio mokyklos, ir , nutarė pasiunti 
Motam Sąjungo* W-tam seimui 
pasveikinimą su aukavo $7.00 Jei 
pagerinimo “Moterą Dirvos.”

hriorti Mstvvo. U«i- P*" «»»»>)(*
Nemuad kruitų »li»-,ubiM* «!»*<• M*

_ . ’.V e B A *- U* __ . . A te . A

gandais
„ .............&

erai to dalyko pąįjičMd nu-

butai

i*

Išaugo rugys, . 
Jį lankė drugys, 
Vis žaidė su jw ‘

Lipgrea ?ugys> 
Jis supis to jo.

Pribirto rugys, 
Pabūgo drugys,
Kustodo tslbu.

Išvydę daržus, 
plačiuosius lapus, 
Čia bus maloniau.

f

“čia maisto gana, 
“Juk aš jau mama 
“Augiam vaikus.”

Ir ėmė lakstyt 
KĮįūšelites barstyt 
Bakučių Upųos\

Išaušo &w> 
Bloga najujiena,
Baisus reginys.

Jutegtavi^rainų, 
Žaliųkinmnų 
Būriai, Dešinys.

Sugriaus juk lapus, 
Bakučiui nudžius, 
Da^vjųUe^t

Jau čta »ę juokai,

dalbtos ištiks, 
ir h ' -.

Kitkart šiuo laiku
y>; *; i
11 4į 

t. H

t
k

Lietuvių Latvių Vienytis 
Kongresas L

Vfl^įl U9WV UUMUMEi

kongreso darbai: aptarta <Jmw 
įvairių bendrų lateių lietuviu 
reikalų ir paskaityta keliolika 
referatų* Per visas tris dienas 
latvių laikraRliai buvo pilpi 
kongreso aprašymų. Be to ža
da .išeiti Keliomta /kalboiiųs 
kongreso dalbų knyga, j Kb«u
gresb nutarimai bus įteikti 
I Atvijo* ir Lietuvos valdžioms 
:ir seimams.
. * riąvaime aišku, ' ktal šis'kon
gresas lietuvių latvių vienybės 
negį įvykdė, bet jis žymiai tos 
vienybes reikalą pirmyn pastu- 
teĮJo, . Jo darbai ir nutarimai 
jtiiltū būdu be pasekmių nepa- 
'iRta.lr taiksčiau ar vėliau į-

,w
veiki*. 

Jq| ap Muro veiki WU viąus kitus 
visados “bytina,” iiah metam, iš

mčneum “gėrėjos” ir “aukitMf 
kultūra” lenkiškame kalčji^a‘ 
kaipo politiškas “ prakikalt«ite.” 
Ir gale popiežius- jį pakvietę* | 
Rymą, liepė iššventinti į vyskupą 
ir atsiuntė į Suvienytas Valstija^ j 
visiškai nepaisydamas, ar tas pa-
tiks pražepanams-lenkamsj įLenJdk’^ 
jos valdžiai, ar ne.»*. Aūlrietės nesnaudžia, supranta; 

orgateaMijps svarbumą ir užjau
čia t»r< spaudą ir veikimą.

Todėl valio auštietės, spieskitės 
į vieną stiprią vienybę ir stokite 
vto už vieną >O viena ųž visas. , 

KoreepondenU.
'• ’ ,-r .1

o atsirietai «u ramiai žiūrėje į ki
tus jr laukė |ą» bus, ir maty
damos jog ne visiems tie rengia-

su
mani ktogtati —
aumgti yitocą ant 3 dienos 
nigpj.

Ii? litatatft, pmetotabuvo tatai 
gert*. Pįktata tavo privažiavę 
apfe 200 žmonių. Buvo visokių 
žtatedų: tavo lenktynes!) mi 
storų mtoų; 2) jtotoų storą j 
3) jąunų planų ąaoterU ; 4) šita-' 
Ui bėgataių yyj?ų; 5) vaikų tanK 
typ&s; ą> mergaičių lauktyn&t ir 
įvairių kitokių lenktyniŲ, k. t jau- 
ntausių ta didžiausių ieiipyuų e-|delphijos Lietuvių jęrikščionių Są- 
WMlčių piknike. Pažymėti visi Irylio delegacija su lietuviika ve- 
leuktytauotojai gavo dovanas. Vi-iliava. Jo rit^eejenęija, vyskupas 
M tavo- BŽątodmtL^gra«Mvta4BogfcčeV8ktanto bHriK 
visto ir stotai į ūą»W I1884.se metuose tialieijoj, Manu- 
tat Pelno te*4Uf ijta ūk°ll^'O9. Į jevos sodyboj, Žborovo apskr.

Praeitą susirinkimą, 1Į7 liepos, į Gimnazijos mokslą ųžbaigč mieste 
nutari daug nauduigų dalykų: p>-f Strie; o ankstesnes studijas tai- 

I versitėtuose 'Lvovo ta Insbruko.
1 T11 ff f I Ii 1 £ IPo keletą pagret
4 ?. I totite vietų BažnyčiosO

—7—v< j1923-se metuose patapo ‘ geherališ-
Fusįcelbta taikragčįgųse, kadį vikaru. Bet. , bet kaipo karš-

PrometejtuK

BALTINOMS, W

Mes katalikai jau- senai turima 
bėdos su vienu inteligentu, astro
nomu. Jis per dubeltavus žiūro
nus mato ne tik tyruose, - bet ir 
per mūrą. Jis irgi pirmos kietos 
Vaflio operatorius. Tik Čia jis tu
ri vargo. Jei pasakyta baltas, tai 
jis pasako juodas, Jis nesupras
damas lietuvių dvasios ir neatski
ria balto nuo juodo, „

/ TMtokta

veraiteto 
kiniui AMT

4Jmvemtetd 
'čaninakick ir MaĮtemaMkoa —— 
Gamtoa Fakultete Dekano p. 
lemaičių š. m, įtapote 29 d. sp- 
darytą. komirija iš Technika* 
Fakultete Dekanų p, Jodelea, 
kalnų inž. Tamašausko, p. Ju- 
eaičio ir p. Krasausko ištirti 
Nemuno krantų nuslinkimai 
ties Prienais te pačią dieną 5 v. 
atvyko viėten- Bei laiko truni- 
pumd iš Neorganinės Chemijos 
Laboratorija spėta pasiimti 
Šiek tiek reaktyvų ii4 butelių 
analizuotinoms medžiagoms 
paimti. Konstatuota štai kas:

Nemuno krantas, 15 metrų 
aukščio, viršutinę dalimi sudė
tas iŠ smėlįo sluogfinių, maž
daug iki pusei, toliau eina mer- 
gelnjio molio sluogsnių, ttera ir 
nuslenkiinO; molingose vietose 
išHgai Nemw daa plyšia ir 
matyti i charakteringi nųslinki- 
mo reiškiniai. Nuslinkimai ei
na dąlimfe: vidurinė įr apatinė 
daliai prietyk»dęns. Vidurines 
krauto dalies nūslinkimas nėra 
tik pąxdršims,. bet įlekia į gy
lį, dėl ko prie vandens priei
nančioji kranto nuo vandens Ii-Uehiųiš neįvyks ’ pažymėtose 
nijos. Tas iškilimas tai antri- v‘ ‘
iuš reiškiny^ ~ jis kyla iš į- 
dubibūničių ir slenkaiaČįų vfršu-

J tiriių dalių blėsimo: Iškilimo 
ftboje ‘gruntas išpuręjęs; iŠ’ te; 
sekįr kad ir eta'esame plyšio. 
Aukščiausioji krantef dalis nu- 
smukųs i stačiai vertikaliai ir 
nugramzdino.; daržinėlę ji.^asai 
nusinukimas įr gi antrinis reiš- 
kinys.i kai vidūripė kranto' da-; 
lįs slenka ir i tuo būdu palieka 
Vietos, tąįdel ;aaw svarumo 
turi tą vietą užimti aukštuti- 
ųęs. Žemės masėse .Komisijai 
atvykus jš įdubimo susidariu
sioji meną bųve aukštesne 
kaip du metrai. ,

r«i 1 . ' ’ - •■ '.t ' ■

s Kai deį visų tų reiškinių 
priežasties, reikia.numyli, jog 
skvarbiausią.rolę.suvaidino me- 
chaninis ir dalinai cheminis 
požeminio vandens veikimas. 
Vanduo lengvai pereina per 
vij^utinius smėlio sluogmuūs: 
pasiekęs molio sluogsniūs,’ jis; 
juos suminkštiną — išpureiia, 
sky stą molte masėfieka slidi ir 
aukštešniuosiems ( sluo^sniatiis 
spaudžiant ta kranto tdaiis 
šliaužiu ir munka į upės pusę. 
Prie šio mechaninio prisideda 
įr cheminis vandens veikimas. 
Tas matyti iš šių vietoje pada-

1) į^ihamtaS sląog^ 
niaį turi nemaža kalkinių pa
deramų, aplieti druskos 
rūgštinu duoda daug CO2 bur
bulų,

peperteti w pūslinkite^ 
vietos eina iŠ ktente šnBnh* 
Jo vanduo mėlyną lakniaus po- del apskr. nąte 
pįerėlį nudažo/vus vos bėįątė-, - 
bimm tw», TųiŽkiu? vande
ny esama silpnos rūgšties, šįą- 
mo Taute m-
duū ir tirpdė. ką|ltiw 
daįis į rūkMų kelkio bikarim- 
tą... • ' .

’įąse kw4p to Jte‘ 
stebima tik smėlys, nuslmkįmų 
mmmtyti, o^pąstebSūl tik W 

■ tiniul*'. ■’ '/.
Kas liečia mįešvtekianiąi^ 

akciją, komisija nmno, kįtej

ti ąr heut sųmatiąti ąteti^mujtms mkato, Vši^nąm p 
krąųte dreimvHpm '

Smulkesniam dalykų išteški- 
nimut geistini būtų platesni 
geologinių tyrinėjimai.

%

PHILAMLPHU, PA, 

Atvyto** utajotų vyakupo.

Į Philadelphią, Pa. 15-to rugpjū
čio (1924 m.) atvyko.uuijotų —. 
greko-katalikų ukrainų vyskupas, 
Dr. kun. Konntantinaa DogąČevs- 
kta Q už poros dienų r-17-tą 
l^gPjtlčio buvo jo ^kilmingas Įve
dimas į vietinę unijotų katedrą. 
Jonė iškilmėse dalyvavo ir Phila-? į tautų visuomenėj. Aiškus 

tarkas, kąd kai dar daugiau 
—*i5. • * ’ i ; • ' • i* * i « j

katu, ta vienybė pagalios' turės

R00BESTER, N. Y.
, w _

Tykiai laikas , bėga į>as mus. 
piknikų daug, mūnštanės jau ma
žiau, jauni vaikinai visai mūnšai- 
nes ncbevartoja, nes žino kad yru 
labai sunkti gauti sau tinkamą 
merginą, o tos smarvės vartojant, 
tai reikės būti seiiberneliu. Mer-

J *
ginų ir-gi pas mus mažai, labai 
pageidaujame daugiau. Meldžia
me atvykti. M r\

Huclson kuopa turėjo susirinki
mą ir melde visų narių, kad sutik
tų įgalioti vienam niekam nežino* 
mam ■ korespondentui, pakviesti
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(“Lietuva”)
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' / ‘Pietums jiems drugius 
“ Visokius vabzdžius 
‘ ‘Vėl renka tėvai.

H

t

“Atminkit, vaikai, 
“Pačių juk darbai 
“Nėreik aimanuot.
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rimųet GWrpunkų-moksleiviųJ tąg tėvynainis ukrainas, per' du merginas iŠkitą kolonijų, tai-gi
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Kas dedasi Ltatavoje. plačiam pasauly, orą ir ant vande-

toto# įvyks rugsėjo 5 ir 6 dd.,J _ 
Cicero, III.

t Giedrininkųjl^

lt'

;ę.‘ ■Mhtjie* pasistatė' ftehe 
:e gražiausią 'mokyklą, 'į!

į;

r
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Nebuvo rainų,
Žulių tominu,: 

^Žuliuvduįrffi/’ ‘

“b kss eiu'gsil tat!
“štfįfcjfe nWWį”

“Baugiau tu žinai, 
“Ilgiau gyvenai 
“<>lhėk atvirai.”

11
Prityrus mama, 
Galva, jos balta . 
Pradėjo linguot.

“Čion žvirblių lizdai, 
“Pastogėj aukštai, 
“Tūnojo visad.

, X

“ Jie gaudyt drugius 
“Ir lesint vaikus 
“Neliovė niekad.

“Žvirblienė viena 
“Per kiaurą dieną 
“Jšųgavo šiųitus,

“Ir žvirblis ttep pat 
. “Kapt drugį eta pat, 

“Penėjo vaikus.

“JŠdraskėt lizdus, 
“Išvijot paukščius, 
“Nebliko sargų.

“Ir vietoje jų 
/‘Privisobiwįų> . 

. P Juodgalviu, margų.

“Ve Petkaus darže
' “Vienybe grąžą 

“Tarp paukščiųpilkų.
t ‘/ ''

“ Jįe Vajo lapus, 
“Ir renka vabzdžius 
“Jtel savo vtekų.

“Pastogėj inkštai 
“gtėbūklą ūmiai — 
“EŪSs vis iMų.

“Košnaiųe lizde 
“Aibes ten rasi

“Jie sotūs visi, 
“Pilvai prikimšti, 
“Sau miega ramini.

r

į jryitas latvių1 lietuvių kongte- 
sasmutarta sušaukti1 kitais nie?-* 

^ĮtaisKtnme. Rusecto
i< (“KarysV) . •• »- l

T7n —r—:■ n ■ -^ų - 

.CARMPPA^ 
f ,.hm. u, - ; .į i r r > 

DANGĖS > ;
■ ' ■ .ij/rJ-i

Trys Pakaitės valstybes Lie
tuva, Latvija ir Estija yra vi
siškai nedidelės sulyginus su 
jų kaimynais milžinais Vokie
ti ja? Rusija, iš dalies gi ir Len
kija. Be torŽtasija ir Lenkija 
ypač pasižymi savo grobuoniš
kais (imperialistiniais) ■ sieki
mais. Savaime aišku, kad 
kiekvienai tų mažųjų vabrty; 
bių skyrium gintis nuo savo 
grobuoniškų kaimynų būtų la
bai sunku: visos trys valstybės, 
kiekviena skyrium puolama la
bai lengvai gali būti sunaikin
tos. Kas kita, jei jos susijung
tu arba šiaip sąjungon sueitų; 
Tada joms, bendromis jėgo
mis besiginant, jau . žymtat: jei tas vienybės tro|kį-
tengvtau būtų prieš labai giliai įrišątoa ąW-
tesispirti. ’■

Suprato ąr iiua tai sup^ • JW. .
Lietuvoj,.: LHĮtšijoj talsiį »u»ivien»jimo ta-
Be to I^etųimj ir LiLtvitaj daugi’ K*
ton rūpi apskritai ’liriuvfų ilW&i, neg tai yru įym' 
ltttviit_tantib- Jkaipo -brotežkų, [WjoAvalstybiųrtekaIas.'-’ 
kultūrinis /susiartinimas. To-į ‘V ^s atsižvelgto į 
dėl ir Lietuvoj, ir Livijoj, ir tolimą praeitį, pantatymm, k< 
Kstijpj Vis labiau ima kilti hąb|W^d<^ į^0; ^tevieniji- 
sai, kad visoms toms trims vaĮ- l111^ su Didžiąja Lietuva prasi- 
stybėms reik vienytis. Pirmu-1^1° beveik teo pačiu kelių: 
čiausia reik susivienyti lietudPįtinučiausįa, W vieni pąs 
viams ir latviams, paskui prie Į^tes važinėti, f arčiau : sųsįpą- 
tos vienybės pritraukti estus,’susidraugauti,ir,,laikui 

Tada|WR’ P«^s viste viemm 
visoj Pabalti jo j susidarytų lygpito1^ susilieta. t. . f .
Btoltyįri^ kad ir mažij yMh ^“wnoma, anksčiau ar 
tybių retežis, su kuriuo kaimy-Ftou Wir‘su visomis Pabte- 
nat į jau visai .į riminį totetųĮtiįjf valstybėiteš. 
skfitftta I^oįfey =*»!+«« b»trin> Ifo
reieiyj būs tvarka, žmoni 
bus apsišvietę, valstybiniai su J ta

*
tar pasiryžę ginti savo-salių ne-1 
priklausomybę. z . t. ?
. Tos. vienybės. pageidayi- Į t 
mams praplatinti,. , sųtvirtintij. 
irpagrųtati- Iietwoj .yra' šu: ' \ Mtatearmėliežiai švęs'14’<1. 
sidarrasl Lietuviu'Latvių Vie .agsįJo- 4 v; -yį įĮX didėlę 
iiybes, Latvijoj gi Latvių Lie- vej —
tuvių Vienybės Draugijos. Toj 
draugijos kartas mfoMtarto fctįįU įžiūrėdamiŽterite/iHv^ 
sivačiuoja tiętuviųriatto«vi^j^į^iaL įtveria piktumd 
nybės reikalams aptarti. ’ ^uH^oįykla trijų ;aukštų ir prteto 
pos 25, 26 ir 27 d. toks suva-į^x/Įkepąs. Du* -viršutiniu 
žiavimas įvyko Rygoj; ^uva-fe^^ 4^^ 8 tonto. 
žiavime arba kaip jį pavUdntep^iria Ąnokyįdąų... .Pir-: 
Lietuvių Latvių VienybėsKonx mūsai aukštas nužiūrėta, salei,\ 
grėsė dalyvavo apie 50(htoQ”Įkxtrids pĮątumąkiji.: ilgumas sie- 
nių. Vien iš Didžiosios Lietu- Į ^134 pėdių S<?enerijų rengia 
vos į kongresą nuvyko apie 150 Art. Ass?iš New Yor-
asnienų, iš Klaipėdos ^ kraš-k^ ątseis 1,500 dol. Šalėš 
to iš 11 labiausiai atsižymėju- [^^4^ j)WS aižuolines. "Apa- 
sių klaipėdiškių. Iš latvių.pu-Įčįoję steės randasi didelis kabį’ 
sės kongrese dalyvavo ministe- įįaJęyS biliardaiiis, cėntralė mo
liai, rašytojai, profesoriai; ir kjddos * ventilitoT jaunimui 
šiaip įvairių profesijų žmonės, kambarys, du tuolėtu ir keturi 
Kongresas praėjo labai į^U~Įkainbariai teatrų lošikams dr&- 
mingai: kongresą pasveikino Į jj^žių pakeitimui. Viršų *-*- 
Lietuvos atstovas * Latvijoj pi krOntąmokykto puoš lietuves 
Aukštuolis, Latvių Valstybes kytis. Ormės pĮytos turi penr 
Prezidentas Cakstė, Latvių V-Įkias suderintas palšas spalvas.; 
niversitetas ir daugybė įvairių tu0 * pastatyta
įvairiausių diuugijų, organika- Lesėrimė. mokytįjoms namas -r’ 
ėįjų ir šiaip pavienių wmnųd ytouoiyhas, kur esama 11 
Iš viso kongresas gavo apie 60kambarių ant antro gyvenimo 
svmtemmo -telegramų* Rygoslį. |g pimutimime tofe; 
gi miestas, atvykusioms lietu-Į Gražiausiai išrodo koplyčia" su 
viams ir apskritai kongresui Utistinhi šv. Kazimiero ir Ne- 
kongresui pagerbti pasipuošėk^ pr. Mergeles Švč. pa. 
latvių vėliavomis ir be to* iškė-Į 
lė vaišes. Per tris dienas ėjo

veikslais. ■ Seserys sako, kad, 
Amerikos lietuviai da neturi 
panašaus namo seserims. Mo
kykla ir seserų namas Mt. Car- 
melio 400 šeimynų kainavo 
155,000 dolerių. Kiekvienas 
vyras virš 21 metų dėjo po štab 
tinę. Mt, Carmeliečiai lietu
viai šiuomi kviečia visus apy
linkes lietuvius — draugystes? 
choras pūs save į šventę. Bus 
tų namų pašventinimas. Vi
karo svečiams Mt.'. Carmtaio 
choras rengia koncertą. Tajne. 
koncerte bus galima išgirsti 
visą lietuvių Tautos dainų gro
žę: Bus apdainuoti lameliai h* 

[mergelės ir nepamiršta rūta, 
pa ir Lietuvos Žirgas su bernū- 
li^Įęirdėsis suderintoj dainoj. 

’ Tąli visi tą dieną į Mt. Carmp- 
' D, Gtįdfop& U. r

“ Vaikeliai mieli , -
“Mylėkit visi
“Jus paukščius dangaus.

“Jie meilės verti, 
“Kad jie sutverti 
“Gerbūviui žmogaus.

“ Jie mūsų draugai? 
“Bus švarus laukai, 
“Kur jų daugiau bus.

“Tad- leiskim mes jieips 
“Pastogėj visiems .

; “Lipdyti lizdus.”
V ■

imi snmi žinia važiuojantiems 
! UETUVį RUGStlO AttNESĮ

LINUOS

dienose. / ‘
Praeitų metų šeimas nėnuta-Į 

re. šeimą laikyti Cicero^ IU?iį'l 
nebuvoi nei pranešta, nei susi-f 
teita sūr Cicero1 giedrininkaisį 
kaslįnk seimo surengimo.. Da
bar priešus,' keliomis diena- 
mis,' ųėgaliina reikia1 šū-

s reųgti 3eto.
Chlcagąl Apsk. Giedrinin- 

kųi^del daugelio priežasčių, tu
rėsi seimų . įmigti apie Kalėda? 
ar. Naujus Metus.; (Dar nenų- 
tarta seimui nei laikas, nei. vie^ 
ta.

Kun A. Linkus.

I ‘

J /

BIRMA UBEmbt RKB^RSųAfllETUVON Į KlAipiGį. 
i. Ant greito.drižaubinio, su naujausio išradimo 

: i r f Hdtl ataąuįiOB keĮipnM' itftitfriHdli • I < i »
. n -
1 ’■
* . 1 ! ■

Xew Yark’o ir N. I. Padangė.Į|

į D. E/ S. New York’o ir) j 
New Jersey apskričio teatro ir 
dainų maršrutui svetainės už
imtos sęto&fose vietose:

Suhgkj, 
$U., ie m. i.

Medinoj, Stato 12 d^ >
kp., Citrai Brotklyn, M. Y. || 9 Br«a4w»y
:-MMM1 ” "•■•* ''
ImHaSZ.

JWŠ»b S®rtiė W d-, 9 kp-,Į 
ė*wY«rįs.y.

SHbatoLLwkri&0-NQV6mberi£ 
$ dM 15 kp<, Hmtom N. i. |
Statoj, ItoriMt a & Wj|

M.J
fT«|eliąį, Laptorto & 

kjų N- X
Viršmmėtos kuopos jau stum-{

te, kad apskritys yrą nutaręsl j 
rengti vokalį teatrų maršrutąjj

_ >AV|. BU RRtvUJcaUolU JmcHiMJ
■ tofoųta įtaisytai ‘.

‘ ; ' ’ - “iESrOW4* ' ■ ■ /f >..
Rugsejė ' (Se^teniter) 1924 |

P-nas .ĮuočilM Smitas, Užvada I4<miYlSk<l Skyriaus Bailijoa Amerika 
Ltntjos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, yaihioK drauges kiilpo vadas 
ir prižiūrėtojas šios ekskursijos. -TisiU suteiks reikalingas informacijas 
kelionėje, prižiurus bagažą ir jmsĮtenpina tagaiigdlnti kiekvieną keleivi 

Y-rnaifctoifim jiems patnrnahjantJ Moterim./ir vaikams kėliau jantiem be’ 
’^bos prižiūrės; kad but .suteikta speciale atyfla. :

^•ečf<)« Klę»os fiaiaiaKtfbliį Kainos:
. I KlJklPfiDA — liOT.OO. I KAUNĄ — $107.50.

‘ % Karės Taksai Atskirai.
jį Atskiros kajutes dėl mažą ir dideliu Šeimyną su 2-4-6-S lovoms.' Važluo- 

■ jąht Visu keliu vandeniu tiesiog 1 Klaipėdą, yra tai didelis Lietuviams 
parankuęias. Nereikią kitą Saliį vizą, gana vien tik lietuviško paspor- 
to, —'Taigi visi, kurie jau pasirengėt ar manot važiuoti Rugsėjo mėne
si Lietuvon, apsigyventi ar pasisvečiuoti, važiuokit ant laivo — "Esto- - 
uiaf” 10 d. Rttįfi^jo-iieptėinlfer, nes tai kuip tik gera proga Jums pasitub

( ko prieš pat žiemą. Geresnės ne nelaukit.
■ Laivus Puiku* . * Gėrę Maisto įpultas

švarumas ir Patogumas. ■ Malonus patarnavimas
Kratam! Paveikslai.

• O kas svarbiausia—jūsų tautletiš-vadus p-nas Juozas Smifrus nuvež f 
jMičifj Mlaipldtį. žinote patys iZ'gerai suprantat ką tas reiškia;-jo pa
tarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčėdys jums daug klapato S" 
ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškaščlų fe Išnaudojimo.—Todet ne- J 
laukit, nes laikus nepąrilgas,—Ttiojaus-užsisakyki t vietas, nusipirkti 
laivakortes ir apsirūpinkit reikalingais dokumentais pas savo vietinį 
agentą arba— ■ ’ J

BALTIC AMERICA LINE I

BEtw Yor h
Ute.paŠalle^žtteet,^.CMfago, lUlnois.

'i “į.; į V . ' ' T i*-t

sunątotas dol išplatinimo ge-|| 
jąu viskas pritogia. Tams-I ' 
teto bteįeka išrinkti veikli kę-l 
misija k išsigąrsytį kuoplą-j 
čiausia.
ros katajikiškos spaudos, ypač 
laikraščio “Darbininko.” Ko- 
misįjn dai'buo^asi.išaijuoaus ir

Jei įųea visi išvtapo dirbri- 

mr -New Nork’0 & Ifcntamte 
kųo^ pritoti sąvo komisijų 
nuirto, kuritow gulėsime 

tkrteį?tig su ąg^topam ir kį- 

sm kad publika bui 
ta mūsų programų, t

Komisija:
J. Sorteto J* tontetii, 

Y. Autelis.

nų; kaip gyviM artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų | 
gyvenimas Ir kultūrinis pletojimaste 1

“-m* Skaityk “TRIMITĄ” |
* Jaųie rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama . s 

kalba parašyta: apie naujausius išradimus, įvairiausius s 
nuotikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose e- 1 
poehose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir ld- i 
tų tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais dienos S 
klausimai*, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir i 
'kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvjiiįvnybių, juokų, po- S 
ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų. S

i “Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių 
į laikraščių. Eina kas savaitė ketvirtadieniais ,knygos ior- 
j mato, 32—48 pusMpių. •

Prenumeratos kaina š. m, antram pusiu. Lietuvoje 0 litai, i 
užsieniuose $1.50. • j

“ TRIMITO ” adresas: Kaunas, Laisvės'Aleja, 46 Nr.

I1884.se
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IAW«BICE, MASS.
MEDELIO!

RUGSĖJO 7-T4 DIENĄ, l&M 

Lietuvių Darbininką Kočptr& 
tyvės Sąjungos 76 kuopos

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
“PALANGOJ.”

Todėl atvažiuokite visi, kas 
tik jaučiatės esą darbininkai, 
nes tai paskutinis piknikas šia
me sezone.

Kviečia visus
LDKS, 76 kuopa.

tul ir praneSu visiems apie tai: pas 
aras yra daug darbų dėl merginą 
dirbtuvėje: kmučyštė, batų iš- 
dirbystės, “eptieal” darbai ir vi
sokių,, kur nėra reikalo mokėti 
amatą, tik norėk dirbti. Vyrų 
darbai pas mus menkai eina. Daug 
gerą darbininkų vaikščioja , be 
darbo, o tai dėlto kad perdaug no
ri uždirbti, prastą darbų nenori 
dirbti. * Yra pas' mus daug pavie
nių, gan mandagių, moka apseki 
su visais, nėra abejonės kad atva
žiavę pas mus gaus gerus vyrus, r 
Randasi keli inteligentai ir-gi ne-Į1 
vedę,, žinoma, jie nori kitokios nl-1 
Sies merginų, pirmučiausiai kadi 
butų atatinkamai gražios, ir-gi t ,
būtų gerai kad turėtų’ gražų hal-j p | G I A U Š I A P R E K E 
sų, bet dėl to nėra baimes — ne1 
visą akys vienodos.

Praeitą savaitę matėme planetą 
Marsą, Nekuria buvo užlipę ant 
stogų, kad geriau pamatyti. Vie
nas lietuvis astronomas visą nak* 
tį su spaktyvmnis ir kopėčiomis 
vaikščiojo, gt kiti sekiojo ir klau
sė molcy to žmogaus; “Ar nieko 
nematyti ten?” 
matyti naują gamtą.

t-

**•

AKVIETIMAS
I POKYLI *

gelbėti YbdDdntatti lt Ubai 
tetakraują.

86 WINDSOR STREET OAMBRIDGE, MABS.
Gink Jį Pas Savų Krautuvininką 

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

NUSISEKI.
L. Dukterų pr-joB piknikas,

buvęs rug&į. 24 d. gerai nusise
kė* Pelno liko ^125. Rusėtos 
sumos paskirta parapijai.

.*

f

I

SuUuktuvių gerbiamo kun. F. JUSKAIGIO, sugrįžtant po sun
kta ligai dirbti į parapiją ir iMehtuvšs gerbiamo kun. F. JU- 

i RO po sunkatu darbo mūsų parapijoj, koris bus

WT ATTftWT*P 3 <■HbJuUMr ©■ 3C- J» Jw * .
Tautiečiai ir Tautietės! Ger-^! 

kitę Totali, nes nėra geresniojt|| 
gėrimo, sveikesnio ir gardesnio S! 
ant svieto. IŠ žolių ir šaknių JĮ 
padarytas* Sveikas tonikai - 
pataiso vidurius ir prie to la
bai geras*

Visur galima gauti. (S.6)

I 3 šeimynų, 18 kambarių namaa. su 1 
maudynėmis, pečiais, skalbynėmis, plia
žais ir tt.,. tirti karų, krautuvių, mokyk* Į 

| lų, Jūrės Ir So. Bostono. Prekė tiktai I 
$t0,5«R ‘ 1

AIVAS
361 W. Broadway, So. Boston. Į 

I (S,—9) I

PAIEŠKOJIMAS
Ignotas Augulis, apie 1913 m. 
atvyko Amerikon iš Kokšių so
džiaus, Kamajų vai., Rokiškio 
apskrities. Kas turi kokių nors 
žinių malonėkite pranešti Lie

tuvių Biurui, Foreign L an
glinga Tnfonnation Service, 119 
West 41-st Street, New ATork 

. City, -

VIETINĖS ŽINIOS
PO BAZABO. .

Pereitą subatą ir panedėlį į- 
vyko bažmas, kurį buvo su
manęs LDKS. l-mosios kuopos 
pirmininkas p. J. Jaroša* Ji
sai ir tos kuopos raŠt. M. Šei- 

į kis daugiausia ir pasidarbąvo 
rėngiant ir laike bazaro. Lauk- 

I tų gausių vaisių bazaras neiš
davė ir.tai ne dėl rengėjų kal- 

|tės. Pasitaikė tomis dienomis 
Buvo

r

«

I

PARSIDUODA ;
Du stiklini^ show case’iai, La- 
bai tinka saldainių krautuvei, ^1 
Parsiduoda labai pigiai, Kreip- -č 
» į “Darbininką,” ’366 W, |

'aĮr=i

I

i

Bažnytinėje Svetainėje
WIND8OR STREET, CAMBRIDGE, MASS.

Gerbiamieji:— Iš po sunkios ir 'pavojingos ligos, grįžta 
prie parapijos darbo mūsų numylėtas klebonas* Kad pasidali- 

utarmtiko vakare, užėjus vė- Įnns džiaugsmu, ruošiame vakarienę su programų* Dalyvaus žy ■ 
mūs svečiai ir iš' kitų miestų. Bus dainų, deklemaciją, kalbu, 
muzikantą ir visokią linkėjimų musų gerbiamam klebonui* Tad 
gerbiamieji parapijonai ir parapijonkos, malonėkit atsilankyt ir 
sįtikti savb>g^rb.|IJeh(mą o 'Kitą išjėįstlj nuteikdami jain dide- 
lę ‘padėką ub jo pbkUafbavifaą pėr tūlą laiką mūsą parapijoj. 
Taip pat kviečiami ir Brightoniečįan prisidėti ir paremti mūsų

A^VtBO-

' Kaitros per keletą dienų šu
tinusios Bostoną pasibaigės

Tel. So. Won 2W5—IV,

M ARI AN W| BARTUETT [nepaprastos kaitros.
Mat tikėjosi pa-Į 765 BR0ADWAY' [taip kaista, kaip nėra buvę 

Į Piano lekcijos Naujosios Anglijos Kon- [ per 43' metus. Žmonės nį bu* 
Senas narys* į ^vatorijos metodą. ■ (S-»1 b flran traTjk- 0 atsiv^

DAKTARAI SAKO, KAD PRAS- Minti. Per tai baZare žmonių 
TAS VIRŠKINIMAS IR UŽKIR I nedaug tebuvo. ' Tečiau iš at- 

t- Įsilankidsių užsiinteresavimas 
[buvo labai didelis. Kadangi 
daiktai buvo tikrai geri, tai ir 

[Visų pasitenkinimas buvo pil- 
nas. Tas yra geru ženklu, kad 
ateityje rengiant tokią pramo
gą vėlesniii-vėsesniu laiku pa- 

Isisekimas' gali būti tikrai’ ge-

*

£

KVDIKlv

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ • 

ĮKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Tel. So, Boeton S70

Galima SuUkalbčti ir .lietatrtifcui 
omo tAUMDOi: Rytalg Iki 8 vai

Po pietų nuo 1—-t

šiam lietui.. » ?
.. ------ *—: ’
DARBO DIENOS

i Vakarais nuoO-0 i ;
HM I. Sro*dway, 80. Bortoa Į

MBHaRSšiašžaĮasa&s"T^ Arr lį'iTii—IT '
'i

* i
’PAMlirt JIMAS.I

Bostono* Centrai Labuti I
Union vietoj paprasto marnavi- [ kuo tik baigdami su aukomis, su darbu arba su skatt.
O gatwwLDMto
\O SXO*tl-OHtlSL XjOSvOX1 r i t, * *** *• y i j *Ai* a*i * x r * i *vt

Čbmmon rnaarfimg®. Kalbt ' ,K«n*W vatoje d<dyWi, tikietus pabirkite ISkal. 
jo miesto majoras ir senatorius [no> P"e <lnrii nebus pardavmejaim.
Wlieeler, kandidatas į vice-pre- J , Įžanga: suaugusiems $1.00r Vaikaųis 50 centų.
žideųtus nuo progresistų parti- , 
jos.

______; [•
svkmiTS. ■. ’

LDKS* 22 kp. mėnesinis su
sirinkimas. įvyks rugsėjo 5 d.
Lietuvių salėj, 26 Lineoln St.

T6JIMAS VIDURIŲ PAGA
MINA DAUG LIGŲ.

Tie visi nesmagumai dabar yra 
lengvai prašalinami su pagalba 
naujų gyduolių.
.Tel jūsų diiktaras dar nėra Iki Šiol

I Janis užrašęs jų, tik nuetklt į aptieki!
ir nusipirklt vienų butelį, JI vadinasi
Nuga-Tone. .TI maloni vartojimui ir jus I ' ' ~

[galite gauti visam mėnesiui vartojimui l1'^* .
apie už $100 Jei jus turite neyirSfei-1 Nedėlioj ant Old Codman
nfmų, užkietėjimų, neveiklų skilvį iri,. , r t .-i -rr. v I
žarnas po valgiui, gaivos skaudėjimų. |formos įvyko So.^Bostono ir L. Į 7:3(1 vai. .vak. . Yra daug švąY- Į

K. S. kuopl} piknikas. Nu- bhjreikalu aptarti. .Prašomi
kėlus rytmety bandykite Nuga-Tone. jdsėkfc pusėtinai, nors diena bu- visų nantį atsilankyti, . f
Ji padarys asvo darbų ir padarys grel-j ; • *7 , ■ .. . » .1 Nuga-Tone suteįiką daug mnjosįvoicaitrL Dainavo So. Bosto- ■ ;; , .Valdybą, f

to parapijinis elitas; pi M. . T-,.
dei toiimešnio gyvenimo, suteikia stip- Karbausko Vedamas ir Caitt- 7 L iffms i

Irų Ir atšviežinantį miegų, puikų apetl- L . J ' «
.Ita, stimuliuoja kepenis.it reguliuoja| 1 K or . p. | K^ZiAlĖRO RY&0 KATALIKŲ DRAUdlJA

tai.
ambicijos ir stiprumo nuvergusiems, Ji 
padaugina labai pasekmingai stipruma

• t

<

h*

Visus kviečia vakaro RENGĖJAI.

z

. J

I I* *•' I

» « k t

16 METŲ 80UTH BOSTONE

DR. H. S. STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS I 

3©9a W, Broadway, So. Boaton I 
VALANDOS», Nuo 9 r, Iki 7 v* ]įfc j

Tel. So, Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. tASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadway, Soąth Boston 
Ofiso valandos;

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 ir. nuo 6:0O iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas pubatoe vakarais 
ir nedėldienlaia.

Į

i
?

inkstus, skilvį ir žarnas puikiausiaf, Įvedamas. ’ ' ' ’ ’ 1 Į į

p ' — ■ i į--1--■ ’ ; sūnus Jonas mirė Bropklyne.l
PRISlfeUOŠŽ PASITIKTI.' Palaidoti pargabentas Monte- 

:'Bostono niiestaš prfsfrerigė ltoį.f;^dotuv^ bųvu,ląW| 
iškilmingai ’pašitikti AĮiėrikds r _ ‘
laivyno laiminis, ^aplękušnis.buvo susirinkę didžiausios Į 

I aplink pasaulį. Jib atlėks liet- [Ib|di°s. z j

tarnai pasirengtos, svei^h g^t0 Ji^a 3.-
ketvergė.Svečiai čionai bus |670Į0‘ ‘ ' '1
dli-1 dieni.- 1 to<w ij • i ' r - Į

f Paieškau Antano čiupaičfoir Eizbie-porkan ir ten pietaus su Angr ’ J- ‘ 1 į
[tos C’iupaičiukės ;paeina*iš. Kalnėnų Į lijos karalaičiu, Valijos prin- PEDvinilftllA EMM1 RBl 

■u’iliuii p.oirn.t'iiir vn-uį, kur &uuikiuv I.kuiiilu, .i uruiiy-tvu- įi«x*, Raseinių apskį. Į * * * * —i- • ■ . , I 1 flllOIUUUUA I AlllflA UUI
duodama kietesnių valgių. Labai'Svar- į Iš Lietuvos atvažiavę gyveno GMcago- į fett,’ Anglį još sosto* įpedmitl.

Į Pabandykite tik keletą dienų ir jei jus | 
[nesijausite geriau ir. neišrodyslte ge- 
[riau, nuneškite atgal į aptiekų, gsitsl- 
[ fe atcal pįnigujs. , * . . . .. .
I iMmjėjii; NUga-Tone žiiįtjfla>tti ge
rai, mid ji -pagelbės -'tokiuose atsitiki
muose ir Jie yra privertę visus ąptie- 
korius, kad davus garantijų ir sūgrų- 
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. Re- 

[ komenūuojama. garantuojama ir par- 
duodama visų gerų aptiekorių,;

• > •

. r i ; ■ South Boston, Mass.
.........

PAIEŠKOJIMAI
-r:?' • » i

,’Hum iknitj» ■«« itttM
, «w kito rrikaMiiM nl.

tok* ĮMtt tohtHiai 

moIUom MtttaMH

, KUMf.prt'tfatotti*.
•tjbua yrKtolytoa gym 
•varto* Hayaai k UtUl 
k mm JmBum, toi UI 
jr» Myfaa. tor| mm tv 
t<M*Hc«tor**l( So».| 

urpW« •MML<r*Uml 
^rrifctoLl '

k

STRAIPSNIS S3.
. » ———r

Kas Reikalliųia Jaunų Taikų ,
■ Amt'mimui. ;

Dabar pasiekėme vietų, kur kūdikiui Įkalino, Jurbarko pan
r

bu įdiegti maisto papročių kol kūdikis I je. Kas apie juos žino, arba patys ma- 
Nes šiandieninis kūdikio vai- ionėkite pranešti MONIKAI čIUJAT- 
‘ ČIUKEI-ROMIKAIT1ENEI, 48 HO”

St, So. Boston._Mass*t (S—91

ajunas.
gis-.nulemia kokis jis žniougs bus atel-1
ty.

Maistą kūdikiams nereikia aprinkti 
tik iš vieno ar dviejų valgių, ivairu-

. inas reikalingas, idant kūdikis gantų į- 
vairią budavojančių medžiagų. Vieno
das maistas irgi nusibosta. Paprastai k^uum.***..,■ w.*....... -—
po 12 mėnesių motina turėtų nusistaty-[ kad jis Lavvrence gyveno.. Meldžiu ka$f

<Į ..........................- I . ' '*■■ • ' T- ■ > . ■ l 1

Paieškant Povilo Mačinsko; iš Lie
tuvos atvažiavęs iš Vabalninku miesto 
į Latvrence, Mass. Taip-gl paieškųu jo 
giminaičio Juozo Balruno. Girdėjau

»

- * I Į p W t O

*UiJ‘ .tP—r.v.rrj.. v.**:' (?GefbiWieji-fti6šfošį''šU išMa&avftnhl lkW vienai iŠ ptii- 
| ;• Jei lakūnai ketverge vėlo I Altn!HFIftTWfM!ll?F^MF^lkiausi^-iir svarT>iauai,ž* nes^au W^si vasaros sezonas ir Jau
kai pribūtų į Bostoną, tai jie™ iii' " m i Phii d l s*ausBauw£ur^^WsmetW-tdkių*puiIaij^išvažiavimų, 
Upsistds East Bostone orlaiviųlphijoš. ArtistotS^tvelSiųirūtet- galima pal^yėpupti t^ru orji^vVieta.viena iš puikiausių. dėl 
stotyje, o visuomenei jie pa- fe^į^f^teS, pmĖfc Uiką-pralysti; ^AtHilankę,nęsigailė4te

Skrajotu sekančią dieiuį. Pėt- aptverti it ganyklos. BudinkaD geri, iįdpąri bią gardžių užkandžių ir skaniii gėrimų. Džtikrinąmc 
Įnycipj 12:36. vai. po pietų mą- parsiduoda pigiai su gmliais ir ukes l|ąd4ųusite pilnai patenkinti* Tai-gi nepamirškite mos puikios 

^*.K«*r* Įrankiais : Dėl Platesniu informacliu 11 į,T?■ __ .i -L .-v. . ■ * • « ... i *® fe-«“ r* “*** ir 'pasinaudokite ® jos, kuri suteiks jums natoę ir pa-
naujas valgis tuvi būti atydži&i-pluta- įkas, s Dunhitm pfc, so. Boston, aiass. |Lity Malloj, o • tuoj poto. gar- į c. j. Majauskas « _ remsite šia prakilnia draugija.
romas ir iš pradžių teUkamas tik ma* ls-“"0) hm<n lakūnai1 oeremoniioins at- a’ CoUęgevllIe, Ęa. . “A ,žais kiekiais. Visados reiikapenėti re- . -.. >. - ._ ... _ - ..._--_____ Dingi.lagūnai ceremonijoms ar ? . .............    ~---- Taigi seni ly jauS, didėli -ir mm, VISI ppiK&kąl
gulfariškomis valandomis ir neduoti -įvyks į Boston Common antį i- ■ Br’i't th’i'ftl-l't ' ; ’ ftSnr^AVATnVRAnieko penėjimų tarpais. Pas dauegd LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ i£rl™m Bnnd^nnd ’ LAK Al PIGlAI . • . ' Uzpi aso VALDYBA
kildfkiu šitokį nermaina ir nHDimtini-1 . I rarKUlULl muKtaUtllU. . t !■ rl W fl I I I V I H I . t TTIUT T>nTVFQJ TX A™k«,« S*™™ imtt VFnekmivt.u. JQUa.ukūdikių šitokį permaina ir papratini-, 
mas duodasi sunkiai. Jiė pilnai pie- Į 
nu patenkinti ir atsisako nuo kitų so- r 
tesnių valgių. Tokiais atvejais neduok [šaknių ir žiedų nuo viųpklų ligų. Mesi

Tęl. Brockton 5112—W. ||

DANTISTAS

DR. 4. J.' GORMAN
(GUMAUSKAS) - W

705 Malu St., Montello, HaM.lI 
(Kampas Broad gtreet) ,||

1 Tel. So. Boston 0464-X

JURGISSTUKAR
453 WEST BE0ĄDWAYr 

South Boston,. Mass.
Darom dailius paveikslus. Veselllas 
traukiam vakarais. Užalikom vi* 
šokio# rūšies tapius. < • - r J

. ..........  ,.Jy=i^=s=a^g==sssj -.T?

DR. PUSKUNIGIS'
' GYDYTOJAS' ii 

VIDURINIŲ LIGŲ ’ 
vaL 9 iki 11 ryte, 1 iki £ po piet* j ■ 

7 iki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 2881.
T

iv. JONO EV. BL. PAŠELPINBB 
draugystėsvaldybos ' 

. ' ADRESAI.
URMININKAS — M. Zoba,

539 E. 7-tlirSt., So. Boston,' Mass. 
Telephone So. Boston 1516—J.

/ICE-PIBM. -r- Kazys Ambrozas
. 492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckli, 
5 Thomas Bark, So* Boston, Mass, 

’UN. RAŠTININKAS — Matas šelkis, 
460 E.‘7-th St., So. Boston, Mass. 

TASIERIUS — A. Naudžiūnas, .
885 E. Broadvvay, S. Boston, Mais. 

ilAIišALKA — J. Zaikis, , '
T IVltifield St„ So. Boston, Mass. , 

Draugiją laiko susirinkimus kas trė- 
• Hų nedėltlienl kiekvieno mėnesio, 2-rų 
/ai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
192 E. Seventh St, So. Boston, Mass. '

y KELRODIS. ’ Iš Andretv Sąuare imti Washington StreHV AISTĮ W V^T A. I' * x |; • ------ - .
* ’ ■. t. ■>.. I Daug armijos ir privatinių barsiduoda vėliavų, kukardų i, . v. ,«.*•*. .* , . .... . .
Ras mus galite gauti v soMų Molių ^i3ua Rootim risi J antspąųdų išdirbysts tik už tris karą ir važiuoti iki linuos galo arba paimti Asinont-Milton ka, - - - -i... . ..j yfc^UH|^Mfe&l6rlamU! išlėkė Bostonan daly Parsiduoda labai I „tt i-put-nf;■ flT£* (ihH’rnftn Sf ir mfii knTn» no dpšrnAr

jjteuo xki nebus suvalgyta kietesnio^ už laikome visokias žoles tik ant I pasitikime garsiu lakūnu, geromis išlygomis ' Išdirbyste Verta w VOdman fct. ir eiti > Kalną, po dešinei*
dūlis. Jot abi dalm duosi sykiu .tai svieto randasi ir geriaugos^taejankos ĮAmurogm  ̂i ų |15,0Q0J». .Daug visokių mašinų, kaip I 
kūdikis pasirinks pienų, o isgeres 3i ne* 60c. su prisiuntimu. Atslųfek 10c. o EPrisirengę . pribūvančius laku- tai: presai špaūzdlnimiil su-auksuotais P 
to kl«o. SetoH ąisttoi Bvelye, grasi tam.MUM* _tt.*®™fuoti ir nuimti iu-1" iKSiSsS&ta“& mtoll-
motinai pabrinkti tinkannj valgiu pe^ ĮReikRlaujame agentų: ir duodame gerq l nus lOEGgraiuou ir nuuiiu ju-Į . irnnkin dėl datvmnl

X Y

motinai pasirinkti tinkamų valgių pe-
* liejimui, Nepatartina daryti permaL r 
nu vallguose labai karštame ore.

• Vienas šaukštukas Eagle Brand kon- 
- densuoto pieno pridėtas prie vienos un

cijos virinto vandens mišinį sotumu 
vertų sveikam pienui. Kur tik avrto-. 
Jauta žodis pienas sistemoje, reikia

. miešti Ęųgle Brand minėtu būdm 
Maistų reikia duoti nuo' 12-to iki In

to mėnesio — po penkis sykius į die

vyti — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštu
kui 0-S uncijose,pieno. Pasenu
si duona Ir sviesto, arba .cttkoriUS 
ir sviestas, 
ryte. — Sunka vieno orknčiaus, 
ryte. — Padfoštuvės nuo jautie
nos, viena sar trys Šaukštukai, 
sumaišyti su tiekų, kiekiu duo
nos, o ivskas pavilgyta jautienos 
sosti arba minkštai išvirintas 
kiaušinis sumaišytas su pasėliu* 
si a duona; šmotukas rūkoriaus 
Ir 6-S uncijos pieno.
po pietų. —• Jautienos, vištos., ar
ba nvienos Imi jonas, įtruplmm 
ryžių ar senos duonos, šešios nn« 
rijos .pieno* jei reikiiinujuma. 
Duona su sviestu, arba rūkorius. 
Daugelis to amžiaus valkų jau 
tins Ir suvirškins obolienę, ar sly
vas. Jei to duodnum, apleisk 
pienų.
vakare. — Du šaukštai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; 
šmotukus rūkoriaus. Pasenusios 
tlnonos Ir sviesto.
vakare. — ‘ šaukštukas košelės su 
8 uncijoms piano.

na: 
■ 7

9
11

3

Reikalaujame agentų Ir duodame gerų 
pelui ant mūsų visokių vaistinių ir 
kuygū.

M. BUKAITIS,
449 Hudson Avė. Roehester, N, T.

1 k’
k

i , . ’ ... ... - i nių klišių, daug Įrankių dėl darymo
įdomiems paveikslams liūnas, gųzikučių draugūomaA Tinkamai yjiti- 
T.nkiinni hm sn tokia tffirhp U11^1 ©ms Nzhk 9 išsimokinimas ĮLjaKimai OUS Sli lOKia .&ar o® [ įaip-gi yra. aukštos vertčs. Dėl platės- į 

į priimti, «kaipir pats respubli- hito sužinojimo krelpkltas ypatiškat ar- 
if - t 1 n . i- < Iba laišku sekančiu antrašu: “DARBI-Įkos prezidentas. Bus saliutuo- Įninkąs,” ąeo Broadwy, So* Boston, Į ‘ 
| jami šūviais iŠ dviejų armotą* PfasSt _
[Bus iššauta 21 šūvis. Niekam r D-Jį D 1 B ll fl’fl A '
Į kitam Suv. Valstijose nesutei- F ® 1I‘v I U U U U A 
Įkiama'tokios garbės kaip pre- OFISUI STALAI (ijESKOS). .
Įzidentui ir dabar tiems drą-tįKam būtų reikalinga, kreipki-[ 
Įsiems lakūnams.
Į Iš Kalifornijos išlėkė keturi iMass. ę
Į orlaiviai. Kelionėje žuvo du h m ti'a w
| orlaiviu. Todėl dabar atlėks p | JĮ OABAR *,***.
Įtik.du orlaiviu.. Lakįtnais yra Les vėliau preke bus angtame, ?*jų Ijauniems ir seniems* 
leitenantas Šimtu rr leitenąn-[^iinynų 9 kambarių »aiu4,i^roj vietoj | .
tas Nėlson.

IV* KAZIMIERO R. K DR-JOS
* VALDYBOS ANTRASAI

: ’irminlnkas J. Jaroša,
562 Ė, 6-th St., So. Boston, Maaa 

Vlce-pirm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So, Boston, Maea 

?rot. Raštininkas ■— A. Janušonis, 
. 1426 Columbia Rd., S. Boston, Man* 

f ininsų Raštininkas — K .Kiškis,
S Katėk Street, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — L, švagždys,
111 Bowen St, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. FifthSt., So. Boston, Mass,. • 

Draugijos .reikalais kreipkitės visa-' 
los Į protokolų raštininkų.

Draugi ja savo suslrnkimus laiko 2-r< 
ledėldlenĮ kiekvieno mėnesio 1-mų vak 
>o pietų parapijos salėje, 492 Seventh 
*t., Sb. Boston, Mass.

■ R . . . . ............... . .2._

mm

—T

*

1

v

Sėt Sq.) * ico’o.

So. Bostone, arti Columbia Road. Sa
vininkas važiuoja { Wanhlngtoną, tad

Jtes 366 Broadvay, SOį BoštcmApimin kartu šioj vietoj, prie upes, gražios girios ir pievą dide- 
[lių uogynų. Norinti prisirinkti uogą-ir grybą, gulėsite ją čia 
rasti tiek kiek kas norėsite. Kas dalyvaus šiame piknike; tu' 
gėrėsis šia vieta. Patogi žaidimams ir smagiai laiką praleist

’ s

10

Valkai po lfi-tam mėnesiui reikalau
ja daugiau prldėčRų prie valgių. Kita
me Btrafpsny apie tai pakalbėsime. 
Skaityk čltiios straipsnius kės satailč 

ir pasiitčk ateičiai.

D. L* K. KEISTUČIO DR-GIJOS j

J

*

I

S Naujos Kanklės* Šį kartą 
8 leidžiama knyga — “Trejų 
I Metų Kanklės,“ už 1922-3-4 
įmetus*

Į “Trejų Metų Kanklėm* 
8 bus atspauzdintos Lietuvo- 
S je ir išsiuntinėtos visiems 
į į užsiprenumeravusiems' Ka
lį ledoms, 1924 m. Prenume- 
dratos kaina už Trejų Metų 
d Kanklės du doleriai, o vė- 
| J liau bus brangiau.
I į Antrašas i
r MIKAS PETRAUSKAS 
d Laisvės Alėja,' 60. Kaunas.
Č Lithuania*

8 P. S. Pinigus siųst pašto 
S money tfrder’iais.

Rengia Lietuvių Apsvietos Draugija

| h'ŪĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 7 DIENį, 1924
Ant ANTANO STAROSTOS UK£S, STOUGHTON, MASS.

e J

Sis piknikas .bus vienas iš geriausių ir gražiausioj vietoj

Bus visokių valgių fr gėrimų, taip-gi bus speciališkai lie. 
’ -- -------RftvaIt^ ^^ ^ ^'^Itiivišką dešrų, visko kas tinka skaniai pavalgyti.*

i .NAUJAP0BA. • 'I. IVAB 1

Pereiti, panedflį buvo Sau- 361W. Broactvay, So, Boston 
nios vestuvės. Jonas Skudria 
tapo surištas su pJe S* Matie-Į D E I E Al 1 U I II jUl 

[jimaite. Abu gerai žinomi Bos-[ R E I ėnL A I I ffl Al 
tono lietuvių jaunimui* Vestu- Tuojaus reikalaujame stiče- 
vės įvyko parapijos salėj ant rių vyrų ir moterų reinkotų 
7-tos gt. Dalyvavo teip-gi [dirbtuvėj. Kreipkitės į Boston 
gęrb. klebonas kun. Vrbonavi-1 Coat Mfg. Co., 24 Sudbury St.,

I TROBAI išeis kaip 10 vai. ryte rilio Lietuvių Svetainės, 
kampus E ir Silver Sts. .. - -

KELRODIS: Reikia važiuoti iš Bostono ir apielinkes i 
Stoughtoną prie Stoughton skvero^ nuo ten važiuoti Wayman 

I Street’u Bi Morton St.; Morton Street’u iki Plain St, gauti 
IV-est Street ir važiuoti iki 1212 \Vest Strėet, ten rasite pikniką 

[ PASARGA: Jei lytų/tai piknikas vistiek bus, nes-yra gei 
[čius ir kun. Juras iš. Lawren- Boston, Mass. (netoli H&ynxar-Įrn vieta nuo lytaus apsisaugoti.

i

VALDYBOS ANTRAŠAI 
i’Irmlninka* — Antanas Pastelių 

146 Bowen St., So. Boston, MOM 
Vlce-plrm. — Martinas Knlstnutas, 

4062 IVnshington St, ItosUndala 
Protokolų Rašt — Antanas MočejunaB, 

450 E. Seventh St, South Borto* 
Fin. Raštinirikns — Juozas Vinkevlčltla 

. 006 13, Breadvay, South Bortoa 
Karterius — Andriejus Zulleckas, 

307 E. Nlnth'St. So. Boaton, M*M 
-MhršalM — Aleksandra Jalmokaa 

115 Granite St, So* Boston, Hua 
Draugystė D* L. K Keistučio lattbi 

nčneainlus susirinkimus kas pirmų na* 
lrtdtenl kiekvieno mčnerto po No, 
IVashlngton St, S* Boston, Mum., - 
valandą po pietų. Ateidami atrtvaataLA

KviaMa im'GBJAI.» »'>• ««•*•>*,

t
I

kepenis.it
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