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Popiežius mus K sako:

“Kiekvieno kataliko yra— 

šventa priedermė paremti k*- 
ipaudą te ją kuo- 

ptačiaulai paskleisti tarp žmo- 

nių. Geri laikraiči&i yra nau- 

dinftanriu daiktu ir verti dL , 
dži&usio užmokesnio,”

KETVIRTADIENIS, .RUGPJŪČIO 14 D„ 1924.

Organas Amerikos Lietuvių
Rymo Katalikų Šv. Juozapo 
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INDOMUS SUSEKIMAS.

Akron, (X — Šio miesto Pre
kybos Rūmai, padarė indomų 
iipskaitRavimą. Susekė Įtiek 
•yra automobilių savininkų ir 

• k i-k yru inrbme tax mokėtojų- 
1922 m. ineome taksų mokėtojų 
laivo 6.787,481, o liepos 1,1924 

. lųitumobilių savininkų buvo 
15,409.84(1, Nors taksų mokėto
jų skaičius dabar gal didesnis, 
Ind jis nėra daug didesnis.Reiš- 
kiu mitmmibilių savininkų yra 
dvigubai daugiau, negu taksų 
mokėtojų. Ne visose valstijo
se tas skirtumas yra vienodas. 
Štai kaip jis įvairuoja:

PĄGATAVI SKOLINTI.► • ’

New YorkT—Vali Stverto 
finansistai pagutavi Vokietijai 
paskolinti $200,000,00(1, kaip 
derybose Londone sakoma. 
Bankininkai tik laukia dervhn► fcr •
pabaigos.

MOKYKLOS INDIJONAMS.

Wasliington. — Bureau of 
Imliau Affairs Arizonoj ir No. 
Lakotoj steigė mokyklas suau
gusiems indi jonams? Pasirodė, 
kad mokyklos ture jo -pasiseki
mo. Dabar biuras ketina dau
giau tokių okyklų indijonanis į- 
steigti. ,

t

Taksų 
mokėt.
43,612
20,079
31,072

NEGRUMOJO KĄRU,

• Williamstown, Mass. — Poli
tikos Institute kalbėjo Japoni
jos veikėjas Tsurumi. Jis sa- 
kė, kad Japonijos ambasado
rius IVaslihigtone pareiškęs po 
nutarimo neįsileisti japonų 
ateivių, kad iš to bus “'grave 
conseųuences,” negrumojo A- 

' metikai karu.

PASKOLA JAPONIJAI.

New Yorko bankininkai pa
skolino Japonijai $22,000,000. 
Kontrakte pažymėjo, kad irisą* 
rui kilus tarp Amerikos ir Ja
ponijos ta skola bus atmokėta 
pagal sutartį.

9- UŽGINČIJO APSIVOGIMĄ.

Paryžius. — Buvo paleista 
gandų, kad laike amerikiečių 
vaišių liepos 29 d* daug auksi
niųšaukštųbuvodingę. Tie 
vaišinti ameĮrikieęiai buvo na
riai skelbėjų kliūbų. Franci- 
jos valdžia dabar tą paskalą 
užginčijo. -

Auto-
mobilių

154.234
49,161

118,300

Ala. .....
Ariz. ««
Jrk. .
FaliF. ........
( ėlo’
(.‘onn. .. ............
Bei.
Dist. of Uol....
Florida
Georgia .. ...,. 
Idaho- .... .... 
Uliimis ........ 
imlumą . 
lova
Kulisas ... ...j

.1,080,800 420,923
150,425. 67,463
125,072 128.431

■ 31,300 17,141
75,401 77,923

181,490 41,531
107,025 69,988

62,977 23,369
986,480 614,449
581,889: 153,46Q
569,268 131,870’

V AKACIJOS AUDĖJAMS.

Lawrenęe, Mass. — Pacific 
Mills užsidarys rugpj. 2’2 .ir at
sidarys rugsėjo 2 d. '

Everett Mills buvo užsidariu
sios dviem savaitein. Dabar 
•vėl eina. ‘

Kvirtueky ...... 204,079
Louisiana ...... ,145,00;
Maine ., 115,713
Maryland’..... 175,718

fe • * a. » » ■« • 557,223
Mkhigau .. ... 765,044
Miimesuta .. .. 462,777
Mississippi ___ 114,070
Missuuri .,..., 477,056
Montana ...... 73,828-
Nebraska ..... 373,238
Nevada ....... 15,995 -
Noav Hamp. ... 64,375
Neiv Jersey ... 435,894*
Ntnv Mexieo... 35,283
Ne\v York .. . .1,103,3321
N. Carolma.,... 246,812
N. Lakota .... 103,649=
tHilo * «.«>,*»* »<.1,160,00
Okla.,...... ..... 285,40 '
Oregon. ....... 165,962
Penm .. 1,094,647
Kliudo ląland .. 78,469
IS. Cctrc'ina .... 139,245
S. Dakota .... 127,400
Teimessee .. .. 160,476
Tošas .... .... 651,949
x tuii < * 67,133
Vermont ...... 52,614
Virginia ...... 233,450
W lisll b « . M > > M 266,599
Vest. Va. ...... .154,772
WLseD.nsi.n- .. .. 474.063
VVyumin ..... . 37,950

NUPEIKĖ GYNIMOSI . 
DIENOS KRITIKUS.

Camp Devens, Mass. — Gen. 
|Persh-iių5 bųvusis vyriausias 
vadas Amerikos armijų karo 
metu, nupeikė Gynimosi Die- 

360,796 . nos kritikus. Sakė,’kad tas rV-
69,666 nierikos žygis yra taikos žv- 
66j9l2| ouį. , i • <;1 >• , ,
43,041 r '

110,896 “ • • —

Fašizmas
122,885 . .

17:J52S S11P1
38.044 . • . JT
67,5031 ;—- I

9,723 NĖVAIKĖ DEMONSTRA-
31,787 CIJŲ.

115531 -^ymas“Pereitą subatą ko- 
.b munistai buvo sukėlę demons- 

’ KQ’Ann R’aeDas‘ Šaukė šalin Mussoli- 
111 iv saltn rasizmas. Karabi
nieriai, tvarkos, dabotu jai, ne- 

Įsikišo. Spėjama, kad karabi
nieriai .pro pirštus žiūrėję į 

j karšciagalvius, o kitų spėjama,' 
Įkad karabinieriai jiems prita
rė.

ESĄS NUSIMINĘS.

New York. — Mrs. Nancy 
Cox McCormick sugrįžo iš Ne
apolio. Ji sako, kad Italijos 
premjeras po atstovo' Matteoti 
nužudymo , nusiminęs ir- neat- 
gaunąs senosios energijos. Sa
ko išrodą, kad Mussoliht jau
čiąs žeme slystant iš po jo ko-

UŽSIDARĖ BANKAS.
Putnam, Ct. — Užsidarė vie- 

los-Firšt-iNational Bank. Pa
sirodė, kad trūksta $225,000. 
Ten buvo valstijos pinigu 
$100,000.

GAVO ĮGALIOJIMĄ.
Paryžius.. 1— Franci jos pre- 

mieras Hertiot’as vėl grįžo 
Londonan, pilnai įgaliotas pa
sirašyti sutartį, kurios sąly
goms bendrai pritaria tarptau
tinės konferencijos dalyviai, 
ypač anglai jr arnerikiečiai.

Ministeriaf savo specialiame 
susirinkime feaip vienu balsu 
pareiškė savią pritarimą pre- 
miero Herrioto ir jo draugų 
darbams Londono reparacijų 
konferencijoj.

Kabineto posėdin buvo (atvy- 
:kęs .ir maršalas Foch. Po va
landos jis-betgi apleido ininįs- 
terių susirinkimą-,— labai blo
game ūpe. ,

KaPpvemięras Herriot’as su 
finansų- . nijfeteriu-b.......
tePiu ir karo r ministeriu -gen. 
Nollet’u sugrįžo iš - Londono 
Paryžiun—stoty ir gatvėse iki 
Quai d’Orsav jį pasitiko minių 
minios žmonių,, .keldamos jam 

.didžiausių ovacijų ii* šūkauda- 
os: ‘‘ Valio, Herriot’as!” “Tez 
gvvuoja. tailta IV ‘ ‘Šalin. Poln- 
carė!” . ^‘Šaliu Rulirasl” :

Ta demonstracija parodo, 
kad premiero Ilerrįot’o politi
ka turi Francuos žmonių prita
rimo.

PASIŪLYMAS LENKAMS.

Varšuva. — Lenkų atstovas 
Paryžiuj p* Cįilapovski spau
dos žiniomis gavo diplomatinį 
patarimą, kur siūloma Į^mkijaT 
užmegsti su Lietuva konsulari- 
nius, diplomatinius ir- preky
binius santykius. Cįilapovski 
Lenkų valdžios vardu atsakęs, 
kad Lenkija mielai sutiksianti 
sn Lietuvos palankiais Lenki
jai pasiūlymais.

---------- —-. i

TRIUKŠMAS PORTUGA
LIJOJ.

Portugalijos sostinvj komu
nistai bandė sukelti maištą. 
Keletas bombų mesta, Kele
tas asmenų suareštuota. Poli
cijai talkon pasiskubino ka
riuomene ir tvarka sugrąžinta.

MAIŠTAS EGIPTE.
Egipte, Kartumo mieste, bu

vo ištikęs susirėmimas tarp 
Egipto ir. Anglijos . kareivių. 
Anglijos vyriausybė pasiuntė 
ten daugiau kariuomenės.

Degtinė nuvedė į kapus.

Ramygala. Ramygaloj šiuo 
laiku vienas, pilietis, Keliuška, 
degtinės mėgėjas iškrėtė tokį 
šposų,

Vienų kartų jis kreipėsi į 
-tul^nlietj^akydamasr^^Duok 
baltakės bonką, aš suvalgysiu 
džiovintų gyvatę,” . Prašoma- 
sai žmogelis, netikėdamas to
kioms keistoms štukoms,- suti
ko pastatyti degtinės bonką* 
iš tikrųjų, pik. Kelniška, išsi
ėmęs iš kišenės džiovintų gy
vatų, beregint pusę jos suval
gė, ir gavo sutartą bonkutę 
degtinės . Bet nelaimė, — nuo 
tos užkandos žmogelis taip su
sirgo, jog minėtas žmogelis-, 
greit nukeliavo pas Abraomą.

štai prie kokio juokingo 
anekdoto privedė begalinis 
troškimas baltakės r— net su 
nuodais nebesiskaitoma. Žmo
gus tą valgė, ko gyvulys ne
drįsta liesti.

žesni, kaip 1 ()()() Frankų, nebus 
apmokami nuošimčiais. Vy
riausybė mano imtis priemo
nių, kad pinigų perteklius ras
tų sau sunaudojimą užsienyje..

aJ

;Glenren--p----Ttalija- vis daugiau užsako 
anglių Bilv.,jV’alstijose. ' .

I I I... II .

SUTRUKDĖ.
Amerikos lakūnai^ lakusieji 

aplink pasaulį ir pasiekusieji, 
Islandiją,, ten apsistojo, ir ne
sijudina. Taip yra dėlto, kad 
mato stambių kliūčių. Jie ke
tino lėkti į Grenlandijtįy bet ten* 
dabar pakraštis apsiklojo le
dais. Lakūnai jau šneka,- kad 
gal prišerti atsižadėti' 'kelionę 
baigti oru.

Naujas Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo Viršininkas.

Liepos 15 d. kalėjimo virši
ninku paskirtas p. Juozas Mi
kuckis, Jį paskirti kalėjimo 
viršininku sukėlė, nė senai bu- 
vusiš kalėjime įvykis, dėl ku
rio visuomenėje kilo nerimo’ ir 
dėl esaųios kalėjime netobulos 
tvarkos, kurios vaisius yra ka
linių saūžudybės

Baigė Leipcigo konservą- : 
torijų.

. Šiomis dienomis Leipcigo 
Konservatoriją baigė du. muzi
ku: Jonas Benderius ir Vladas 
Motiekai tas i Jiedu teb vieši 
Vokietijoje, bet netrukus žada 
parvykti į Lietuvą.

18,750
364,988
72,063
61,879

587,770
50,076
26,230 P
21,465.1
63,5551

186,865
27,325 Rymas.
17;9OI Į penkis mėnesius Itali ja impor
71,523 Į tavo iš Jugoslavijos daiktų už

123,216 Į190,000,000 lirų, o išgabeno į 
69A01

160,519
21,943

ITALIJOS PREKYBA SU 
JUGOSLAVIJA.

Per pirmuosius

----- ------------------------—
SUAREŠTAVO LIGONĮ.

. Pereitos savaitės pabaigoj. 
Sornervillej ištaką piktadary
bė. • Pas uošvį gyvenęs David 
M. Noble tapo nugalabytas, o 
sūnus Dr. Raymond D. Tibery 
buvo sunkiai sužeistas. Spėta, 
kad piktadariai pabėgo, bet 
pedženklių nesurasta. Dabar 
daktaro kambaryje rasta šau
tuvas ir pplicija spėja, kad be-, 
ne bus čia daktaro’ darbas. Po
licija sužeistą daktarą areštu* 
vo ligoninėj ir kai tik pagys, 
tai bus jo tardymas.

Jugo-Slaviją savo daiktų tik 
už 148.000,000 lirų.

NELAIMĖ KASYKLOSE 
JAPONIJOJ.

Tokio, Japonija. — Įvyko 
baisi guzų ekspliožiją Irijama 
anglių kasyklose, Fukušima 
[sprorincijoj. Ekspliozijos vie- 
Į toj dirbo penkiasdešimt darbi- 

— jie turbūt visi yra žu- 
Tki Šiol išimta, dešimt la- 

Su’v. Valstijų karo laivas Įvonų.
Galvęston išplaukė į Hondūrą- ■ ■ ■--——
so pakrante^ saugoti amėrikie- Ispanijoj pragyvenimo bran- 
ėių, nes ten maištai padidėjo, gumas tebekįla.

DAUG PINIGŲ KELIAMS.

(Iklahonmj automobilinių 
'naujų vieškelių sumanyta pa- 
statyti-350 mailių, o So. Dako* 

. ta statys (>,000 mailių tokių 
vieškelių. (Įkinko mos valstijai 
tie vieškeliai atseis $9,959,000. Įninku -

BULIUS NUDŪRĖ
' # . KANDIDATĄ

‘So. Dabotos valstijos demo
kratai partijos kan.didatas į gu
bernatorius Andreyr S. Ander- 
son sutiko liūdną galų. Bulius 

subadė ir nuo to mirė.ii 
,u

PINIGAI KĮL A.

PATENKINTI.

Maskva. — Rusijos valdžia 
patenkinta iš padarytos su 
Anglija sutarties. Sovietų au
toritetai tvirtina, kad jų buvo 
viršus. Rusijos delegacija sto
vėjus už tai, kad būtų pripa
žinta, Sovietu ekonominė siste
ma, kaipir kapitalistinė siste
ma. “Pravda” rašo, kad se
niau karai tarp katalikų ir pro- 
t’eštonų baigėsi vienų kitiems 
laisvės pripažinimas, taip da
bar atsitikę ekonominėje kovo-’ 
>.

BOLŠEVIKAI NAIKINA 
-BIBLIOTEKAS.

Maskvą. — Sovietai Rusų 
spaudoj pastaruoju laiku eina 
polemika, kai dėl tikslumo 
perdirbant Į popierį seniau iš
leistų knygų. Kol buvo per- 
dirinnejamos vien bažnytinės 

'knygos, tos polemikos'veik ne
buvo, bet dabar nef komunisti
nėj spaudoj ji ėmė kilti,. nes; 
jau pradėta vežti perdirbimui 
garsiųjų rusi} rašytojų veika
lai: (lorki, Čecbov, Garšiu, Ko- 
ro lenko ir kt.

ve

New York.—- Europos, vals
tybių pinigai greit kjla, kuo
met Londdne alijantų-voikečių 
derybas eina prie laimingos už
baigos. Kila netik FrancijoSj.

CENZŪRUOJA BADO 
ŽINIAS.

' Maskva, Politinis biuras, 
išsiuntinėjo visoms .Sovietų 
Rusijos laikraščių redakcijoms 
įsakymą,' kad visos korespon
dencijos apie sausmetį, derlių 
ir jo perspektyvas būtų siun
čiamos į tuo reikalu stiorgani- 

, ir

1 •

Belgijos, Anglijos, bet kįla Ho- zuotą ekspertų komisijų, 
landi jos ir kitų nekariavusių ateity tebus galima skelbti tik 
tautų, j tos" komisijos pranešimus.

—------Senaspiliakalnis. .
Kupiškis. Kupiškio vai, Mi- 

rahelio dv. lauke yra didelis 
piliakalnįš: Žmonėse yra daug 
padavimų apie šį. piliakalnį, 
kai kurie liečia net stabmeldžių 
laikus. Kai kuriuose padavi
muose paslėpta tikra teisybė, 
būtent, sakoma, kad jame esą 
didelės rūsys, išmūryta korido
riai, paslėpta turtai ir t, t. liti 
šioliai turtų žmonės nerado, bet 
raod iš visų šonų ir viršaus sto
ras, gilyn į žemę įeinančias 
mūrines gan didelių degtų ply
tų, sienas iš kurių ima plytas 
ir veža į namus. Belupdamas 
plytas, viepus tenykštis gyven- 

i tojas radęs auksinę grandinelip 
Šalę piliakalnio smiltinuose, y-1 
ra labai, daug žmonių katilų; 

. čia rado seną diržo sagtį-, Pi
liakalnis, gan platus, kvadra
to forma, aukštas. Jis yra pil
tas nes rodo jo struktūra ir šą- 
le didelis duburys nito iškastų 
žemių. .
j Dabar kalnas nesaugomas ir 
ardomas.' Reikėtų, kain nors 

, tai sudrausti.

Gyvulių ligos Lietuvoj.

Veterinarijos Direklijoj bir
želio-m. įregistruota 11 susirgi
mų arklių- įplatimų, 26 — juod
lige, 5 snukio ir nagų liga, 
35 — arklių susna, 402 — kiau
lių raudonlige ir 9 — pasiuti
mu.’ Visų sirgusių gyvulių lie
pos mėnesiui liko 7 arkliai su
sirgę susna, 1 .

f

Tranzitas per Lietuvą.
Nuo 1924 m. pradžios iki bir

želio ui. per Lietuvą tranzitu 
pervetaž 10,500,000 klg. prekių, 
iš jų 3,500,000 klg: gegužės 
mėn. • .

ŽEMĖS-DREBĖJIMAS 
TURKESTANE. *

Maskva. — Kosta” prane
šimu. Ferganos provincijoj, 
Turkestane, dėl žemės drebėji
mo suvįršum keturiasdešimt 
žmonių žuvę ir 3,100 namų esą 
sunaikinta; Be to dar 1,200 na< 
imVFerganoj esą visai ar dali
nai suardyta’žemės nuo kabių 
slinkimu. Pakroysko mieste
ly! kurs buvo katastrofos cent
ras,, iš 600 namų tik keturi iš
likę sveiki.

Kiek Lietuvoj prekybos 
įmonių.

1923 metais Lietuvoje buvo 
20,453 prekyiios įmonės, iš jų 
I rūšies — 400, II — 5,612, III 

10,858, IV — 2,385 .ir V — 
1,182 ir 16 sandėlių. Tais pat 
metais įregistruota -5,896 pra
monės įmonės*. iš jų II rūšies
— 1, IIT — 15. IV —71, V
— 286, VI — 1,050, VII — 
1,108 ir VIII — 3,395.

Pinigų perteklius Šveicarijoje.
Šveicarija turi sunkumų su 

savo pinigų perteklium. Bau- 
kaų neturėdami kur dėti pini
gų nusprendė, kad indėliai nut-

Suimtą 5 Kauno kalėjimo 
pabėgėliai.

• Radviliškis. Š-. m. liepos 13 
d. 8 vai. rytą vietinėje Polici
jos Nuovadoje buvo gautas 
^pranešimas apie apsistojusią 
ties miesteliu, viename, ūkio 
vienkiemy, 6-8 kilometrų ats- 
tmne, plėšikų gauja susidedan
ti iš 10 ginkluotų žmonių. Vie
tos Policijos V-ko p. m. Budrio 
iniciatyva, skubiai buvo su
šauktas vietinių šaulių būrys ir 
pakviestas vienas kareivių bū
rys su p. vvresn. Yeiten. Baltri- 
rnu prieky. . :

Nuvykę į vietą. Buvo skuy 
biai paruoštas suėmimo planas. 
Po neilgų pastangų suimta 5 
plėšikai ir vienas rusų tipo šau
tuvas su keliais šoviniais. Tar
dymas parodė, kad suimtieji 
visi yra pabėgę iš Kauno kalė
jimo atvyko čionai šešiese, iš 
kurių 5 liko suimti, gi vienas 
pabėgo. Visi mėginę pabėgti 
Latvijon. Sėkmingas plėšikų 
suėmimas pakėlė ne tiktai su
ėmimo dalyvių ūpą, bet ir tarp 
gyventojų, kurie turėjo progos 
įsifikrintiv kad jų raumas yra 
sergimas.

,,.ir I« 1,'V;'...... ..b

Generolas Nagevičius š. m. 
liepos mėn, 22 d. išvyko 6 sa
vaitėm atostogų. Karo Sanita
rijos skyriaus Viršminlvų pava
duoja gydyt, pulk. Sližys, In
validų Komiteto pirmininko 
pareigas eis pulkim Įeit. Acta* 
kas. Karo Muziejaus organi
zatoriaus yarei-gas — maj. Bo
belis. Karininkų “Ramovės'* 
pirmininko pareigas —puikiu. 
Žukas ir Jūrininkų Sąjungos 
pirmininko pareigas .— pulk*; 
Daukantas.

(“Lietuva”)
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Lietuvių laisvamaniai nuo' 
senai yra Rymą padarę baubu 
nesusipratUHiems žmonėms gasę 
dinti. Jie to buitim puši gauna 
nuoltttai. Nuolatinis laisva
manių prieįauštaš katūltlūlms 
yra tai vergavimas Ryiilui, pai- 
ayniūs 'ką sakysritymas Lietu
vos- reikalų kaina ir tt. ■ Tas, 
Jfc. iš.• TamVąiminŪĮ raštų ir 
kalbų susidūrė apie Rymą opi
niją, tai jis be abejonės misi i ja, 
kūd J^ymaš, tai balsiausias pa- 
šąuly daiktas. Bet kai toliiain 
žmogui atsiranda proga Rymą 
pažinti kuo jis tikrii'i yra tai jis 
painūtž, kad jo iš laisvtumuiių, 
gauta nuomone mpieJRymą yra 
kartu'be* gįfliiikfiMn^a, ir be 
krąšt'oiįkMt&l* • >7‘ J$ .

*»d*m ’♦ r t' •* >5 >! •^t. ątr.c j* įr? •?>f * • 
^^įum>{g^.(pkiepie 

^nuplešrii ,piw f akm*įųm-

iw?wodo.O’ *l>Drimg»i’ *
& >
Tečia. Škaitvkite kas* šėla:■ ■ • #«. ' 
. -' ‘įLatvijojjvatalilnj 

rija 
ĮjdeŠimtą" daHw 4 TtųHųe

i i)tašri'ne*jų balsais prr- 
Įiiųflfe ir*Jie jry.srfkd y^dną- 
miūš'Z Tai tiara reli^iniai'įį- 

J-.“-. 42 « < 7 V *.

. diferentai ir laisvamaniai. 
** stipresni-patriotai, negu fa

natikai.
» • * • r ■ - « j i

“Mūsiškiai laisvamaniai 
lermą. pakėlė, kai iš Kąra-

' liaųčiąus atvyko Lietuvon 
‘ -trys vienuolės slauguti)jo$ 

Latviai laisvamaniai meke
no nespiriami duoda pilniau
sią laisvę atvykti Latvijon ir

’ steigti ten vienuolynus -vi-' 
-siems katalikų vienuoliams, 
net jėzuitams, kurių mūsiš 
kiai laisvamaniai dar nema
tę peršigąsta. Mūsiškiai 
.ašarėles laisto, kad valdžia 
žemės iš kunigų neatima. 
Latviai duoda po 9 dešimti
nes Mekvienain -driebomd ir 
toje vietoj kur jis išsirenka. 
Mūsiškiai * laisvamaniukai 
randa, kad Lietuvos katali
kų vaikai mokyklose moki
nami religijos, o latvių kata- 

Rikai turi visas teises nekliu
domi mokyklose (pradinėse 
ir vidurinėse) savo tikybos 
mokinties ir jų prieglaudos, 
valdžios užlaikomos, tan
kiausia prižiūrimos valdžios 
apmokamų kunigų. Mūsiš
kiai laisvamaniai įdek agi
tavo sūvo‘ spaudoj prieš ab 
gąs Lietuvos kunigmus, o 
Latvijos kunigai, vyskupai 
if jų kapitula gaus pridera* 
mas jų vietai algas, pačių' 
laisvamanių.pasidėtas. (400,- 
000 Latvijos katalikų turės 1 
arkivyskupą ir 2 vyskupu 
sufraganu). Mūsiškiai pyks
ta, kam valdžia šelpia dva
sines seminarijas, o Latvijos 
valdžią laisvamanių pritari- 

; mu užlaiko katalikams ir ku- 
f nigų seminarijų h" gimnaziją. 
' Ųž visuomeninį ir valstybi-

>

»
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Mūsų atsiradimas Ameriko

je visuomenėje ir spaudoje su
kėlė įvairių, spėliojimų, o kai 
kam ir nerimo, Laikraščiuose 
paplito netikslios Sonios apie 
mus ir musų planus. Kad to 
išvengus turime pasisakyti: 
kas esame, ko norime ir kur ei
name.

** i
Pirmiausia dėl mūsų pavadi

nimo.-' Tūli. laikraščiai spėja 
mus “Vllkolakieciais,” kiti gi 
šiaip“štukoriuis” bei “spėsi* 
ninkųis,” o treti dar kįtpkio 
plauko menininkais esant. 
Klystama, bet apie tai žemiau. 
Mudu, Dineika ir Vanagaitis, . 
esame Lietuvos Valstybinio 
Dramos Teatro artistai, o Ol
šauskas “Vilkolakio” ir Tau
tos Teatro ratištas.. Mes trys 
nesudarome nei Vanagaičio, 
net Dineikos, nei- Olšausko gru
pės, kaip tai minima.spaudoje. 
Asmm^nėrąį-yrarasmenys^ at
skiri individumai. ’

Ką esame nuveikę Lietuvai ' 
ir ką davėme menui Lietuvos 
spaudos ganu apsčiai paminėta, 
tad neišpuola apie tai. kalbėti. 
Ką duosime Amerikos broliams 
nesigįrsime, spręsite iš mūsų- 
darbų, Mūsų atkelįavimo tiks* 
Jas parodyti rimtų menų ir to
bulų vaidinimų. Norime pasi
rodyti jums, broliai išeiviai, 
ką esame-nuveikę menui, kurs

*•—* - >«! ' « *• 

tus, formaliai pasmerkė Ku 
KIux Klanų. Sake, kad esųs 
priešingas skirtumo darymui 
dėl tautybes, tikybos arba kle 
sos.’ -

apr eiškia Pupos vardu, kad f 
Ryga vėl pakeliama į suvys- ' 
lovčs arkivyskupijos sostinę 
ir metrapolijn. Valanda be, 
galo iškilmingu. Visiems 
klausytojams suvirpėjo gįs. 
los tautines didybes paju
dintos. Legatui atsake ark. 
Springavičius. Apylinkes 
gatvėsjuodavo miniomis 
žmonių, negalėjusių bažny
čion sutilpti. Per. žmonių 
jurą išsitiesė ilga procesija 
pralatų, kunigų ir daugelio 
aukštųjų Respublikos valdi
ninkų Į arkivyskupo rūmus, 

•'kame buvo iškilmingi pie- 
ktūs.

■“Pietuose dalyvavo vy>-
* ūpai, pralatai, Kelmo pinui- 
ninkas, Ministeris Pirminin
kas, buvusieji ministeriai 
Ulmanis, Maieroivies, Pan
iuks ir luti, daugelis žymių 
Seimo attsovij, Rygos bur
inis! ras, . diplomatų korpu
sas ir daug kitų aukštų svė
rių, Laike toastų visų domę 
ątkreipe Sidnio pirmininko 
ik kVesmauo JcalbiL-kuruv;|k 
atsakė Į Ipgato Zecchini kal
bą bažnyčioj ir prašė per
teikti Romos Papai Latvių 
Tautos širdingus pasveikini
mus, Ministerių Pirminiu 
kas Samuels kalbėjo klasiš
ka luti n ir kalba ir valdžios 
vardu reiškė širdingą padė
ką šv< Sostui.

“Galop svarini, pabriežti, 
kad Latvijos arkivyskupo 
sostas yra. vięnintėlis visai 
plačiai Baltijos sričiai, kuri 
susideda iš 7 valstybių- Lat-' 
vi u valdži a stengiasi gauti 
net latvi kardinolą, kad tųo- 
mi dar labiau užakcentavus’ 
savo svarbą visam katalikų' 
pasauliui, Taip, ją" mokyti 
laisvamaniai yra plačiii. pa- 
žiių'u ir. supjauta kame glu
di ją tautos .ateitis ir didy-

“Kaip būtų malonu, kad 
ir mūsų laisvamaniai šviės- 

' Vūst it mokintusi, siektų uni
versiteto mokslų. 1 Kultūra 

Mr mokslus sušvelnintų jų bū
dą ir sumažintų jų fanatiz
mą. . Tuomet ir mes su‘ jais 
lengviau susikalbėtume ir 
nusitartume.. Dabar-gt sun
kios su jais“ rokundos.’ ”

PASTABĖLĖS
■i. ij ■ ii iii‘i i i ui n. *

New Britain’o laisvamaniai, 
kaiji “tSandara” praneša buvo 
surengę mitingą, kur kalbėjo 
tūlas Tulvs.’ Išnešta keletas 
“rezoliucijų” ir užuojauta ko
votojui prieš “ tamsos ir burtų 
palaikytojų minią” Dr. Šliu
pui. Viena iš “ rezoliucijų ” 
yra prieš gerh. kun. Bučį, Lie
tuvos universiteto. rektorių. 
Prašo “gerb. Meimo 'paveikti 
visais galimais būdais Švieti 
ino ministeriją ir visus tuos as- 
enis, nuo kurių priklauso Uni
versiteto Rektoriaus paskyri
mas," kad būt paskirtas kitas 
rektorius, svietiškis.

Niekas kitas negali taip .pa
žeminti sandariečiit, kaip to
kios jų kvailos, rezoliucijos. Pa
sirodo, kad nei to nežino, kad 
nei “gerb.” seimas, nei Švieti
mo Ministerija nieko neturi sii 
universiteto rektoriaus ‘rinki*, 
mu; Rektorių renka universi
tetu profesoriai,, O* Lietuvos 
universiteto profesorių didžiu ' 
ma nėra katalikai, vienok, iš
rinko gerh, kun. Bučį rekto- 
riuiu. Sandariečiai panoro ir 
UŽ Šįiupą laisvamaniškesniais 
pasirodyti. .

*
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nį teisingumų Latvijos val
džia užsitarnauju nemažos 
pagarbos. Lietuvos katali-

. kai su didelėmis simpatijų 
i, mis žiūri į Latvija, į jos vai- 

- džių ir džiaugiasi jos suge- 
bejįnvi vienyti visus puirio*, 
.tinęs pąiėgas. Katalikybe 
paremdami latvių laisvama- 

; niai rengia savo tautai pui- 
, kių ateitį, augina jos galy
bę, kuri mažium mūsų kai
mynui -visuomet bus reika
linga, Mes tegalime linkė
ti mūsų broliams ir toliau 
eiti tais keliais, kitLTais.jiė 
dabar pradėjo. 'Mitsų^pus 
langes vienysis su jųjų vi- 

! silose kultūros, tolerancijos
: ir ‘dradgitigud žygiuose. 

“Majestotingos iškilmės.
, ‘ * Neseniai. Ryga pajuto to?’

kili iškilmingu valandų, ko- 
kių jį .neturėjo jąu nuo 40b 
metų., Latvį jos .arfdvysĮai-i 

. .Pįis,t Si>ringayįčiųs di
džiausiomis iškilmėmis ižen- t

n gė senon £v/ Jokūbo bažny
čion (dabar katedron); kurią 

Atidžia neseniai katalikams 
sugrąžino/ Prieš ir po šitų 
Įvykių' pdšAidlo'šįnūūloj jau 
ne kartą praskambėjo Latvi
jos vardas. Sinoin kartu la- 

. kai gražiui j r plačiai iškil i nes 
aprašo Kanados (Quebec) 

i, ri/Action f Catlioliųue ’ spe- 
eialis korespondentas. Kar
tu- su arkivyskupo sosto Į- 
steigimu Įvyko pašventini
mas naujo latvių vyskupo

" Rancano, labai žymaus,: mo
kyto ir energingo latvių ku- 

‘ nigo — patrioto. Majesto- 
‘ tingose iškilmėse dalyvavo 
Vatikano legatas ariu vysku
pas Zeceliini. Vilniaus vys- 

.kūpąs J< Matulevičius^ vys
kupas Ropp, Latvijbš Res»- 

‘ ’ publiką ir Prezidentą atsto
vavo Barimus (Seimo) pir- 
mininkas p. IVesiiian, daly
vavo Ministerių Pirmmin- 

; kas Samuels. daugelis krtų 
ministerių, profesorių, Baris 
mos narių, rašytojų ir cUpIo- 
matinis korpusas. Per sa
vo pamokslą bažnyčioj arkir 
v.v skapas Springavičius tarp 
ko kito pasalce : •

“ “Mūsų Įžengimas į šitą 
senų bažnyčią nėra nei per
galės, nei galybes įrodymas, 
nei grūmojimas mūsų bro 
liams. Mes čia., atėjome 
vien melstis Dievui ir atna
šauti- Viešpačiui ant Jo pii- 

_ čios liaudies išaukštinto au* 
kuro už vienybę, laime ir ne-' 
priklausomybę Latvijos , . , 
Lai būna šis aukuras svmbo’

■ . . A ’ * *

liti ir šaltiniu vienybės ir ne
priklausomybės mūsų Taip 

• tos!’ •
‘ ‘ Pilnutėlė bažnyčia, kame 

labai daug buvo ir protes
tantų, klausė jo žodžių gi* 
littusioj tylumoj. Paskiau 
pakyla, ’ Jo šventenybės le-

I*

Komunistai jMkia Anglijos 
darbiečių valdžių užtai, kad to
ji valdžia ,kibo į komunistų 
laikraštį už kurstymų kareivių 
nešauti j streikininkus, jei 
Anglijos valdžia ištikro už tai 
prikibo prie komunistų, tai ko
munistai neturi moralės teisės 
guostis. Ką Rusijos valdžia 
darytų tiems, kurie išdrįstų 
raudonarmiečius kurstyti. ne
šauti į streikininkus.

Komunistai didesne laisve 
naudojasi kapitalistinėse vals
tijose, negu visokie neboIševL 
kai Rusijoj. Užpraeitų įiedėl- 
dienį Bortine laike iškilmių, 
surengtų paminėjimui kare žu
vusių kareivių.komunistai er- 
mydei į sukėlė. Kų būtų bolše
vikai-daro Maskvoje, jei per jų 
panašias iškilęs kokie nors gai 
vnlar-būt-sukelfHokį- nnuyde- 
ri? . .

4,
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Kaip jau skaitėte ‘ ‘Darbinin
ko” No. 91' L. 1L K. S. Centro 
atskaitų už 3 mėnesius, kurių 
paruošė Centro Kontrolės Ko
misijos nariai: p. J, Smilgis ir 
p. P. JįMįrtaL , Aš iš sgyo pu
sės turiu pridurti keletu 'žodžių. 

Pirma, tai begalo L. I). K. S. 
organizacijai svarbu turėti cen
tro valdyboj tokius garbingas 
ir begalo pasišventusius asme
nis kaip kad J. Smilgis’ ir- P- 
Kudirka.; Juodu labai akyliai 
peržiūrėjo ęentro .knygas, pa
tikrino kožnos dienos bilas iš«- 
laidas iiųineigas. - ;Lr aš, pilnai 
sutinku šu jų paruošta atskai
ta. Dabartės gal bus visiem^ 
aišku, kur mūsų brangi organi
zacija stovi. Nors pereitame 
seime centro vaidvbu išrinkta 
visa, nauja, vienok, pažengė,di
delį žingsnį pirmyn.' Per tuos 
tris mėnesius, kaip matėte iš 
atskaitos, .senų skolų atmokėta 
$743.16. Pirmo morgičio ban
kui. ir-gi atmokėta ' $250.00.- 
Tad-gi “Darh.” našta paleng
vėjo per šiuos 3mėnesius ant 
$993.16. AŠ pilnai pasitildu L. 
D. K. S. nariais ir “D.” prie

deliais taip kai pats savimi, kad 
mes šuremshne petys i petį ir 
pamatysim už kitų 3 mėn., kad 
dvigubai ‘skaudžiau užvažiuo
sime skoloms ir inorgiiČiams per 
sprandų.. Tad visi prie darbo! 
Aš iš savo pusės atskaitos ne- 
išdiidsiu, nes manau jog- pilnai 
pasitenkinsite Kontrolės. Kol 
misijos atskaita. Aš smulkiau 
perluratinėsiu nekuriuos daly
kėlius sekančiuose “Darbinin
ko” numeriuose. •

V. Sereika,
“ Darb.T’ Administratorius

lovos valstijoj Dės Moines 
mieste 1916 m, divorsų suteik
ta598, 1920 ul jų buvo jau ! ,- 
326, gi pernai ciivOrsų suteik
ta 1,800. Kaip matote progre
sas buvo pusėtinas.

Senatorius La Follette, pro- 
ni ir tvirtu-iškilmingu balsu gręsistų kandidatas į preziden- 

t-

gatas arkivyskupas Zecclii

OUMKal iHr ■- Iii-' Cl? * Tt* W«

Tik 25 inalles nuo vidurio Piilladei- 
pliijos. Arti stoties, gatvekarių ir atei
to kelio, mokyklą prie namu. Miškas 
yra, ir upelis teka, pro namus. Laukai 
aptverti ir ganyklos. Budintai-gėri. 
Šiltas ir saitas vanduo, elektros j&viefcg. 
Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ukėB 
įrankiais. Dėt platesniu informacijų 
kreipkitės pas savininką

C. J, MAJAUSKAS
R, D. No. 1. CoIlegevIIle, Pa.
V" '■■!' .--------------------~------- - ..................... - "■ *

NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHIIADEI.PHIEŪIAMS!

. IHKBA

UETBiBmm
1419 REDG AVENVE 

Pbil&delphia, ?į.
Pas mUS Kansit visokių UetuviSkų val
gių, telp kaip ir Lietuvoj.
/

lyAZtMlEHAS VAITIEKUS U 
PIJUS. JANKELIŪNAS

Praeita* LDKS. .sapnas nu
tarė šiuosmet daryti milžinišką 
vajų. Centro valdyba nu
sprendė joĮMigyti organizaciją 
penkiaia tūkutančiais naujų na
rių ir išsiliuoauoti iš viaų nepa
geidaujamų skolų iki ateinan
čio dešimtmetinio šeinio. Gį 
Naujo* Anglijos apskrity* laiy 
kydamas savo metinį suvažia
vimų nutarė prirašyti du tūks
tančiu (2,000) naujų narių tik 
vien savo apskrity ir šiaurinė
se kolonijose. To darbo sek- 
mingamu! nutarė rengti marš' 
rūtų, gerb* advokatui Petrui B. 
Datižvardžiui, centro sekreto
riui, kuris atlankys visas apy
linkes L. D. K & kuopas, ša
lvys prakalbas, prirašinės nau
jus narius, užrašines “Darbi
ninką,” platins spaudą ir L t 1 
žodžiu sakant, pilniausiainu
švies darbininkų vargus ir pa- 
TOtlys išstliuosavimo būdus. 7

Todcd, gerbiamieji, .gerttt>| 
sidėmėkit.žemiau paduotas dfc F n į^j. Centro Sektorius 
tas ir tuoj užimkit svetaines, Įr , rySius
Tęskit (Udžiausį prisi rengimą ĮbL^r|af^.’ į) kįi daugiau do- 
agitijciją, kad laike , gerk. |u|g8 lįįejptų į viųuoineninį gy* 
Dauzvardzio prakalbų^ kuriosL^^ ir n dlsJmsuotų ne vio' 
Mjs labai. gyw ir ■ svylos,Į.^, Į^nOty, bet:vijose ka: 
prisirašytų nemažiau y,000 fW|tajįįjškuose didesniuose Iąil<- 
nųir kad nehktų 
tuvis, katalikas 4ftrį^fl^^|tų;i^dnodnpms ųe vien laikraš:- 
be gera mkrascm ir knygos, šiuose, bet ir skyrianis prisius.

Prakalbų maršruto surasasrk^ 1^]^;. 4) kad kongresas 
Rūgs. 27.d, Riimford, Me. — w^spąudos platinimo sąr 

vakare. _ , Įvaitę ir po .tos sąvaitės pa>
Rugsėjo Lesviston, Me.kkeibtų spaudoje, kuri koionį 

— po piėtų. * _ I j* daugiau. pasidarbavo; ' 5)
Spalto_4 d., ^Manehester, N.hC|l(j centro sekretoriui algabūr

V*>^Vv.-x* r ’ ’ VrT1*pusiau; 6^kad(dė^ 
Rugsėjo .> d„ NitshUa, N; ,^Jtų ųjaugiau^pastangų ĮtikrĮnįr 

jpo piėtų ir Lotvell, Muks. ^ėka- Fū| kąjalikiškos. JyįsuonieųpSr 
to v i, 1 ’»ū -'..ir - kiekvienas’\užtabiaująm

r "f ■ |tįš žmogus stengtūri mokėti po
V; , Vto<^ [vieną dolerį i metus Federaci- 

t. J? t L ’t, ... t;..«... t IJPJM? jūsuonmmmins r.eir 
opano rL a., atiioi, 3ia^. [Lalams. , Bų to Jiuvo daug ir 

vaaarc. fkĮtU; įnešimų.
.i. ..«4

Flkllbm»’U G«d,t jr^gi. &&!«►...&
. metams; pjim. ^Abraęinskųs,. 

r .. -Imontellietįst vicę-pirnų. P.,, J?,
avrę 'e, l^tpųietiš;,. raštr

l-M. KąniimduĮis,,, Montenįetis;: 
:«a« — vakare I—- Nęnvpodietis;
'* e r na i -J 1 ,r pždit>.glpbėjąl:.j. Qlinėelqsi, gos,.Spalio 26 d., NoreooA Mi«« 

po pietų. į tis
Spalio 26 d., Cambridgė.T' į„ (7 a V ė- *.Mai — vakare • • 1 -fa®?
r v-s » i wuu . |kad niip šio Fedjiraejjos seiiuo 
1-apkne.o 2 d.. MuMIeboro. Ljiaiomeniiiio ’ veikimo . apara, 

\r t n [tas pagerės,'o.jpi ne, tai Naut
Upknen, 2 d., Monteilo;Loj. /ngiya ate& savoŲžtl 

Mass. — vakare. ’ .
Jeigu kam virstų paduotos U ■ ■

dienos yra nepatogios, arba4-įj 
mažesnėms kuopoms matosim 
kokių nors finansinių .trūkn4»r 
mų ar tam panašiai, arba čia W 
pažymėtos kolonijos norėtų 
surengti prakalbas' darbininkų L 
reikalais, tai kreipkitės pas i 
Naujos Anglijos Apskričio raš- Įį 
tininką ” ‘ „ L

J. C |
Rlū Ghfflry Street, ;

' ' CauWd^ »fess.|i

'Centrtfe padorašoJi. Panašiai Į ; 
turėtų padarytrir Connęcticut, H 
ir New York ir Neiv Jersey 1 
apskričiai (jeigu reikalaus iš H 
centro kalbėtojų). Iš anksto Į j 
susiplenavus ir prisirengus bus Į ] 
daug geresnės pasekmės ir lai* j 
nepažymėtos kolonijos norėtų | 

Connecticut, Nevy Yorko ir|| 
Neri Jersey apskričiai jau yra Į j 
.nutarę rengtis, prie, vajaus irl| 
maršrutų, bet iš kitų apskričių j 
tla nesigirdi, Ka-gi derate t j 

.----------------- -,..v Įi
Gaspadinių Lyga Dalias K 

mieste Įsisteigė tedaunę. II

Lietuvių R. Katalikų Fede
racijos Naujos Anglijos Aps
kričio suvažiavimas įvyko ne
dėlioję, rugpjūčio 10. d;, Mori- 
trilo, Mass. Delegatų iš veik
lesnių kolonijų pribūvu apie 
trisdęšinik 4Visų suvažiavusių 
mintys buvo’atkreiptos linkui 
•mūsų iMvijos klausimo. Visi, 
nora vien darbo žmonės, labai 
gyvai svarstė svarbiosios orga- 
nįaaoijos (Federacijos) naudą 
ir reikalingumą mūsų visuome
nėje. Visi pripažino, kad Fe- 
deracija yra būtinai reikalin 
ga ji turi i būti tvirtu retū 
Žiu visos išeivijos ir tiltu per 
Atlantiką’ — susisiekimu su 
Lietuva. Daugelis išreiškė nu
siskundimų ant centro neran
gumo -— Centro nebuvimo 
'.artimam kontakte su skyriais 
ir visit Visuomene, lįlid ant 
toliau Federarija tokiu vaga 
neitų, tai pagailimo šiuos įne- 

Išimiis:

»>*
Daužvardžio prakalbų^ kurios

* 7

; r ’

Spalio-' 13 di/ Gardnei*/ Masš.
— po pietų. ' 7

Spalio ”13 d.v,
Mass. *—vakare. • ' T

Spalio 18 dų LynhyMaSšj to^ 
vakare. •(t •' ‘

Spalio 19- d;,
Mass. — po pietų.

Spalio 19’ d., So; BOston,|;
- vakare.

■ i*

*

f

Lietuvai daug yra davęs. Lig 
šiol jūs dėjote' aukas Tėvynės 
atstatymui* . gi iš jos dar nie
ko nesate gav<y i t Galimas 
daiktas, kad tų aukų dalis ata- 
teko mūsų meno Šventyklai— 
Dramos Teatrui,. !kurio darbi- 
ninkteis'mums teko-garbės bu* 
ti.l Šiandien viešėdami pas jus 
padirbės.imet jūsų meno dirvo
je, 4<ml tuor būdu- irt jums kuo 
nors '.atsimisus, pakėlus nnūsų 
meAą syrtimtaučlųfakyise imu*

It'IįlEfČ'VAl
t • ’ . Gulite Būti Lie

tuvoj V i e U (J.
* fire t u ♦ puilgl- 
Jl uunt .lvikff <lnr 
B šešleinti uiūiie- 
Įy ’ skirtis - jei- rei- 
^B3^;. krtiŲ.l’usikluuis- 

klt urdauMlrt Unlted Stutes Linija 
ofiso arba jusij vietos ųgento pilnų' 
IrtforniacljŲ. '
‘Tuo.pučiu .sykiu patyrinėkite1 pa* 

ęoguinus vjižluojnut t’nited Htates 
Liniją ’ Jrtivaiįfj svarus, patogus 
kambariai, getas muistąs, patiksian
tis patarnavimas, dideli Uėrth’i, be
rtą koncertai,

Unite& Statės Lincą
45 Broadtvay, NevvYorkCity 

75 Statė Street, Boston, Mase/
Managing Operatore for 

Uuited Statės Shipping, Board
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.-ARfe^®^drilrinWiek s« išradimo g
dri at»augi°s ketfonž# įtaitymais g
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Grace P: Polk iš (h'eenvyoodJ 
Md, sumanė įsteigti moterų! 
dr-ją, kurios narėmis galės bū
ti moterys tik virš 70 m. am-1 

Buvįuiolfai. žiaus.

C SiaUrus, už.veiz<la, Lietuviško Skyriaus Baltijos Amerikon ; k
k pliūjos; getui Žiuuiuus Amerikos Uetuvhtms, važiuos drauge kaipo vadas- i 2 
t lt ptMHŪkėtoki^Žips eki#kurNljo«< Jisai sutelk*felkaUnga* informacijas i* 
h kelionėje, priiluriJb buguž.< lt pusU'UpUm užguii€dintt. kiekvieną keleivį 5 
t inuiniegkii jiems patarnaujant. Moterims ir vaikams keliaujanflem be a 
: globos priĮnurfev kad būt suteikta spėclrtie atyiku .... 8
; ’ 1 Ti'f'fitut Kirstis :g
; Į KtAlvnpA — $107.00. I KAVNA —$W7M 5
r Knr§š Taksai Atskirai'
■ Atsklrmi.k6jimtjį dėl možy ir didelių šelmyioi sb lovoras Vaįtmh. 8

■ jaut visu keliu vandeniu tiesiog į KlnfpMy, yra tai didelis Lietuvlums g
i lųminkuinmjv* ’̂eiejkiu kity šuliy vUy, ginui vien tik lletuvIShiupMspor- 2< 
t ta — Tiiigi v,lai, kurie jau pmdrengčt av manot variuoti llugs$jo m(Hie- S 
t( sį bietitiran, npsjgyveutl ar luisiavečiuoti, vnUuoklt ant laivu.— g

aiti,” lik ti. nes tat kaip tik gera proga, jums paritai- a
j* ku prieš pat Miemy. OeceMi^s nė nelaukit. -8
į” Puikus J G’ouMtiMa į l*ūhW g
į šrui'UUius ir PtiltijĮtiHitis Mttltuiuu PtHUruukitnus S
Į ’ , Krutnml Fiįvelkpliil 8

th kas svarbiausia—Jūsų tiiutletis^vadns inmis, Jttom SmitiNs imvrit į I 
f P«<^1 jiffiUpedV* Mauto imtys Ir gerui suprantat ką tns reiškiu; Jo I>n- i 
F turrmvhims, prlriųrAjhmm ir imsimplnlmus uri&lys Jums daug klupato S

Ir aimamius nuo daug liereikrilmiry llkari'lų ir Irimudolinio.—Tmlel ne- S 
laukit, yes laikys neįiyrilgns.—Tuojnns uiriaakyklt vietas, nuripirklt a 
laivakortes Jr iiprirtiplakit re t kult Hitui* doH’aatrvitatš im* «<» vietini ■ g 

* ttyCiUifrtriH*— • g

BMTIC AMWA LM Į
9 Broadivąy New Fork |

120 jf, La Sulle Street,, Ciųcngin TlUnoU g
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MONTBLLO, MA8&

Montellos judėjimas yra

4 »• '

1 Mwo ritalM.AdoHM, (KmŠ 
nw), Steponsričius, 4ta
bar turėti amžiaus 30*matos — 
vyko į Ameriką į Brooklyn* af J 
Bostoną, prieš karą keliu* xąeR» 
(34) ir buvo parašęs išviso vta»j 
nų laiškų prieš pat karą. Nuo 
laiko aš apie jį jokių žinių nebih, 
turim Jia mrta kae a»te jj žta® 
meldžiu
arba man pačiri-šiuo adresu: 09*/

vritašta*
»r' ' V*.............PV'V-'liy!*11 -riiJ 'Hief—

; PalOkMi Mątttito ŽittatiA »rtaįk* J 
t* jt* gyvsao Hadscn> Mm*., vMtam J 

pats ar j* u^stami mHioufctt* praari* 
Įp'Oart»minl^wmBnMbėwar, B««m 
Bartom Mws* 3w* rariari-svoriam 
Tiia iS Lietuvos.
J.„......   .CM.,,,-,
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S. Bugnaitis,
LDKS. 70 kuopos vice-pirm.

kcMtotai wMtir TM r • Nvl
tišką.Na^irtari*aR«WMta-| FR JI IR A Ig
foraa vaidilai, norite namo risuaĮ, kriktar btetag, ffoyflk A“3 
tuūmhh ittMtait lik■’ Mini,

braukt o savo varna radikalus m* 
sodini ir tada paaivadint grife
liai*
. Kažin ar-gi ilgai* taip bus, ąr 
nepasirūpins kas nors apie tai, ar

Dramoj artistai, pllpos darioj tik reikia viaiema N^huaiečiai kad ’reikatąutų nei- respondęųcija, kuri aiikiai porodo

v

*« ' r

k> vatanumuosta
Ar ilgMt'au jwHW> Saukai kl,M* i’T** 17 d **

___________ ____ _ . .tuoj
Litavai ir mtaų ■1**1***'T*tM,i>

uikiin«kkU Mjngtaii "“T1 irt*—* m*1 j*M| uiantnni M

1 * ' * »

1 AcL Padegimai, 
’ ■ - * ■ ■ " ■ - '

_ s

ž '

ant šio »u*irinkkn«- Kkri* du na-
i
tai utaiBuJcikik di*
■uririnkimą* bu* ipakuUni* pri*š 
Mpend*viia< ia ilfcrmpkfeą, kurie 
neužrinukis -ant' Šio *uritinki|*o, 
bus išbraukti ir

Gerbiami dąfrririąšM nebūsi- 
Mudjtfryriril mieliriitofeitaiL. D.

niekiname katalikišką »>*»dą —

£_

*i^ viąią Mfepaskjitati pri* 
befnertflhri' riea* kitam 

(Jau* kad visokį rifo 
yįydū «ų» imfiti* ir stengtam 

mua petvektoti. Trigi čia yra fito 
baiga ktekvieao kataliko kowti 
lllfež liririiūi teteriri*. Mmtd-išeivijai Ąmer&oj®, Mūsų dar* 

ba* gajutinui tų šunta* kfeuri- 
mų iŠspręs; pagaliau, taipiir 
Klausys ir nuo pačios Am®ri* 

' Koh lietuvių įfehrijte paremųs. 
.. Tasai tikslas sunkiai pasieki** 

mus, tų tvirtina apimkybfie, su 
kuriomis atsėjo jau susidurti. 
Vienok, mes to neatbodamį 
užsibrėžėme sau tikslų “ne pa* ____ _ __ „
špūtatoti’Ur grįžti namo, p Bt^nesupmntame’įvtom 

palikti. NeįrodMsime teatro 
reikalingumų, ne jis yra pri- 

ir gavo ngnd% -de^tą 
visai žmonijai* Belieka pasi
rinkti kelių tiems siekiams, 
-Mes jį turime. Mes nesvajoja^ 
me apie- teatrų ,kurs būtų pa- 
vizdys .pasauliui ir nemanoma 
konkuruoti Amerikos * teatrui, 
bet * einame sava vaga* Jeigu 
sakyti, kad štai šiandien be ka
pitalo ir publiko* sukursime 
pasaulin tobulybę — Amerikos- 
Lietuvių Teatrų — tai * reikta 
pripkžinti teatro vystimoar re
voliucijų. Galėtume* galvoti ir 
apie tai ir gal pasaulį nuste
bintume, jeigu • mes turėtume 
ganėtinai kultūros-»u finansų 
ištekliaus. Mes pasitenkiniL 
me evoliucijos pradais ir gyve
nimo' tipystovomis. Pirmiau
siai teatrui reikalinga publika, 
be jos nėra teatro, o kad jų su* 
sidarytiį tai reikta tokio pat 
žanro! vaidmimųy kuriasi' Anie-* 
rikos vodeviliai jų prisiviliojb*

< Tuo pačiu, įmnkiu < jų ateikvie- 
si$ tf& giliausias mūteųi įsitiki-f 

, nimas* Taigi ^kmtausia meų 
teiksimecto, ko^Punanie iAmerL. 
konų teatobsę, tik&inoimuliė-t 
tuvių kalboje ir dtantojejį r Kta 
da susidarys mūsų teatro pub-* 

.< Iika, tada nuolatinio teatro|

ir mes jų gyvendinsime. Kad’ 
* Šitais keliais • eidami užsibriež- i 
io tikslo pasieksime, mes ne- 
ųbejojame ir tai )»t&ravemJ 
io* faktai įrodys,^ w- j 

Šiuos žodžius pasakius išsP 
riša spėliojimai musų koordi
navimo su p. Vaičkum. Mes 
p. Vaičkaus darbų neignoruo* 
jame, net pritariame, nes ir jo 
dirbama, menui, Bet kooperuo- 
tr bei dirbti išvien dri , mūsų 
darbų skirtinos, taktikos ir Ii-'

* njjos galiniybės nerandame.
Suprasdami, kad visas me

no pajėgas Subūrus darbas'pa- 
lengvetų, eiimmeprie susitarL 
mo su tais;’knrie mūsųddejai 
iilinijai pritaria. Tūlų 
liikų : ūšrhę^ gris M Vaičkaus 
Dramos Teatro,’■ / jąų geraį1 žį- 
npma£, artistasi J* ĮMkitas, po* 
*AAngos ’ ’ Draugijos. susirinki
mo (š, m. Liepos m; 2B <L) pa« 
sisakė dirbsiąs kartu SU mumis 
Šitas faktas liudija; bud inės 
pasirinkome tųJinijų kurių nu
rodė pats gyvemmas. Neten- 4^^ reikalų riešąi*siwitikB* Bet* k*ę? D «h£ kito’ meto jau plenua- 
ka abejoti, kad mūsų eilės di- . _
dės ir toliau. Nenorėdami už
bėgti niekam n* akių, savo va
gų valysime niekam nekliudy- 
dsmi ir nekenkdami, jei ir ^il
sų. darbai bus nekliudomi..

^Pirmus darbo žygius pradė
sime nuo lietuvių kolonijų. 

. Pumųms gastrolėms vežamies 
juokų ir murikališkų.vadevilių, 
programų į kurių, retkarčiais, 
dSdė8niuose centruose, įterpsi
me ir didesnius veikalus, tiži 
bųįgę^b kaip ta. ruošos darbų, 
apsirinkę nuolatinę buveinę, ei- 
sn»e prie rimto* teatro vaidini
mų. PlHtostaiį žinių paikai- 
me visų daibų tvarkų sudarius,

A, Vanagaitis,

dii^i ir 
neužmokėję ųž, šiuo* metų* kad 
užrimokėtumėt.

Finansų Raštininkas-

(MJftteAlZk OHKK

“Darbininko” 80 numery tapo 
parašytų koreappndenęij* po ku
ria pasirašo “Tį&ybą- Malinti*-” 
Nors toje koresįpndėncijoje yra 
gana daug teisybės parašyta* bet 
a* išsavo.temtaprim^iaufdaugiau 
ntekata tokių straipMiių nerašyriėt 
dėki šios priežasties, kadangi mea 
per laikražčiiK viens.kiti neišmo
kysime. (F antraįp etaus mums 
labai netinka* vteuwenei. įrpdi»ė- 
ti apie mt&ųpacių nėsuripratimus.1 
Jeigu mes jų Čia pat ant.Wtas ne
galime * išrištų ff/i verčihu dėlė! 
švente* ran^rb^ ir ritau aerovėš 
reikia šiek tiek nusitekti iš savo- 
L j t l »-s •>;»>!' » ■ 1 -.puses.

įsavo 
jir mano ypatą, itaip* veikėjo Gle- 
įvelandiėeių. faritoy’ W- turiu 
Tauriam ir ytekasi 
mano vykimo tikslas yra. ųft. ųęl 
kokios pirkęs, ’liel; yienMk. delėi 
v{sų? mūsų katel&ųgprov^iiįriau- 
doš kasdrimniam* ir visuotiname 
muaų gyvenime. Uztad-gj as yi- _ v»• j,- < n >•. *

4

■' i

laa, tai napmialį būtą,, m jau 
tračią dovaną gavo ii centro per 
vają, nM pnraši 59 naujus na
riu*. Gal bttt gerai kad Vyčių 
sauna* būtų Naahua’oj o naiku*- 
iečiai patiktų *u 2 šimtai* narių. 
Bau tam tikra*

Tai matot ka* Naekua’oj yra, u 
dar kas bus tai pamatysim.

* VMhtti’cM Bipiraa.

ptaariMiu> Ir kaip viriu j m«- 
bljau, a* cfegariM*, bet dėl vinį 

gi* Įrita* kokiems ne*uri< 

su skundu pas laisvamanius ar kur 
kitur, bfo viską reikia užbaigt 
taiamgab neiškraipant taktų. Ži
nome, melas visuomet turi kokį 
kabliuką, paprastai: iŠaugžtintf 
save ir nužeminti kitus. Metas vi-Į 
sueaMt sukelia audrą ten. kur tu
rėtų būti taika. Melas laikinai 
užgteeto ir net geru pasirodo, bet 
paskui gyvatės gyliu įkanda. Me
las saldu* iš pradžių, bet nuodin
gas.vėliau. ’ Teisybė!* pradžių 
sklindi, * bet paskui maloni. Tei
sybė visuomet augštai keliagalvų 
ir niekam nereikalauja nusižemin
ti. Teisybė kokia akyse, tokia ir 
už akių/koki! iš rimto* pusės, to
kia ir i šantro*’ Taigi ir mes pri- 
silrikyhim triaybta. O tuomet jo
kiaužmetiMejimai už mūsų dar- 
bus: tam nutari^ visai n^skaujūs. 
Dėt priešingai; dar labiau irtus pa
skatins darbuotis katalikų1 visuo- 
menėsdir^je: !

» ; ’ ; * * p

LAWKBW0X, MAS8.

17 Rugpjūčio (August) neda
lioj, tuoj po trečių ąiišių, įvyk* 
vkuotiu**, m etinis LDKS. audrin
kime* Kadangi jau baigias vasa
rinis sezonas ir greit užstos lai
kas,kuris sunaikins vasaros grožę, 
atnešdamas ilgus tamsius ir šaltus 
vakarus. Tad kad tuog ilgus ru
dens ir . žiemos vakarus tinkamai 
sunaudojus savo brangios organi
zacijos ir savo pečių naudai, tad 
turime susiėję apie tai pasitarti, 
kaip mes juos praleisime.

Tad padarykime šį susirinkimų 
visuotinu, tegu {telieka nei vienas 
narys, kad šiame susirinkime ne
dalyvautų. Atrineškitė gerų su
manymų, atsiveskite savo drau
gus, kurie dar nepriguli prie L. 
D J K, S, 7Q’kUb^os. Kad virbėto 
drai susirinkę galėtume išdirbti 
gęrijtš ^el'^teinančios žiemos Vei
kimo pienus ir juos pasekmingai į- 
vykinti.

Tad dar sykį visus prašau suei
ti. * ' ■ ’

i 

l 

h*

; Mūsų kolonija po taškutį kruta, 
bet mažai.kas parašo į ‘‘Darbinin
kų ” f Gįų yf* /r veikimo (ir ,de- 
yyn&a galybęs draųgįjų, kurias 
fijltų /uųlp| ..visas j, to įšyajdįnti. 
Bikųi^. ^2*|na^.eiftųyi8ų smagu
mu; katalikai sau, o tautiški sau. 
^Naąh^a’ęj, J^tuyiųbyrų da^ig. ir 
diryų pįaįį.».tik^reikia ąų dirJbti. 

Keletą žodžių t ąpia (įcatalikįskųs 
Jraugįįa^. , Xy$ų> 20 -kampa, igbai 
įkerai gyvuoja. Šv. Kazimiero Įr 

sai jokios domės irekrėtoht ant ko- §¥» Deeįljj9*>ehoraį;gi5ažiai gieda.
Susivienijimo 228 kuopa, Mote
rų šv* Guos- draugija,;Moterų Są- 
juųg*, Marijos Vaškelių Draugi* 
ja, Darbininkų, Sąjunga rengiasi 
milžiniškan 
3MriHtabtaų. kuopos.* t • Paskubki! 
blaivninkai visose kolonijose prog* 
reauoja.; blajyininkai f o musų 
kolonija letargoje, . Tėip-gi veb 
kia L. R., (K Federacijos sky
rių*, kurk, galėtiy tvarkyti drau- 
^ųasir.būtų jų..vainiku. Kaip 
Žmogus be kepurės. negali būti, 
taip koloniją be Federacijos sky
riaus. O daugiausia reikia — tai 
Veikėjų. Rodos kad čia yra, tik 
susirgę tinginio lig** .'
. Tiesa, yra dar ir tokių veikėjų 
kurie veikia. Dar man rodos čio- 

? nai reikėtų moksleivių kuopos, nes 
• čia A4*ug- lįetuvių - vaikinų ir mer- 
; ginų lanko aukštesnes mokyklas 
urjau kaikuiie.išsireiškė pageida* 
vilną. Bravo ! Aš manau, kad 
tas.įvyks tuoj. Parapija Čia gra- 
žwgyyw«k Turi, gražią bažny
čią apie 15 tūkstančių dolerių 
vertes savatoupuĄ parkų pikni- 
ka»s. Dabai' pataisė salę dėl šo-

kilį ,‘užsipuidinejįniiį ir pnękaištų< 
Thš vislteš'prknyk^^vaknfc‘‘‘Tei
sybę 'Mylintis” du«&i pągriktaąi 
Ališrietėnisj,' kad ’jos savo suętrin- 
kimč labai dMug svarsto 
kurie užgauna vietinius* -i 4 ’ * * ‘Toks joms užmetimas gal būtų la
bai ne vietoj,' dėl to,‘kadangi vi- 
•k* draugijai tamfr yiri nekaltų. Jei-; 
gu viena ar kita'nare neprisilaiko 
logikos ir negali šulaikyti liežu
vio aria būnant kokioj, komisijoj 
išduoda melagingų raportą. ‘ To
kiu būdu suvilioja visą draugijų 
ir 1T to išeina nesusipratimai kad 
uet nekuriuos priverčia kad ne
norint panaudotiptanksnų

Broliai ir sesės katalikai, aš jus 
’visuųikviečito prie ‘vienybės, tai 
musų, laikas naujos eros, kurioje 
turi* mitais^ imiįąį|ieiiy-į
bęs ^gjrveų|ųią®5 • Vietoje šmeižti- 
viens kitą/ vereiai stokime į ko
vą su 'toms ypatoms, kurioins nė
ra skirtumo tarp*ir’ 
laisvėha^bąfiL ūeų’ tbktefe ypatų*, 
yra mums pavojingiausios. Jei
gu tikras laisvamanį tai jaų;M’’' 
tas dalykas, nes žinom- so; kuom

ja dar ką naudingesnio Salės 
atidarymo iškilmės įvyks Darbi
ninkų Dienoj, September 1. bWu 

‘gerai kad kitos kolonijos tų dieną 
nieko nemato, ne* meė esamo už-

t* 
lapijų-chorus, kuria žada išpildyt 
programų. Tai ot, ant kiek 
mūsų kolonija jau yra pakilus. 
'Karima’oj lietuvių yra api 5 šim- 

,'tat iįrimynų arba- apie porų-tūks- 
tanriųdūšių- Barti jų nėra. Visi 
sakas esu katalikai. Vaikučių y- 
ųa daugybė. Jaunimo yra galy- 
bfc O džr nevisas organizuotas. 
Teko nugirst, kad už metų 
Nashtia’oj chore ir Vyčių kuopo, 
hw< žimW narių. Kito* kuopos * . • • *T V*. .. »V .1.

blogieji aprireišiHftttd lai prspnnA pas jas, laikytų. Tai jie mano kad 
ln tarpe mūsų. Mūsų rankos yra seimas "jiems narių prirašys, ai -r e ■ i •’i s* • . • . _ *9—mm«

jeigi tarpe mūsų yra. tokių, kurie , 
prisidengę katalikyste, o reikalin- 
giausiame momente, ' kuomet tikr 
nuo,jo gauti katalikišką užtarimą;1

užgtori: “Al iRta čfe vistm Nąi^e* AmgBjo& pa
yrąr'Mgifc’; ” bianfem?
ne, bet tikėjimas turi būt tiesių 
kelių vedantas. Patapė sako, 
“negražu1 Jai# durniem tevy-
įbė O* rinkau, fed
dar negražiąu Jęl^bjtaįą.”’ 
imas parduoti. Taigi dar kartą 
*aka> ųei'ačynSkigi į lmkrašČtas 
jokių ušgasltajgnii*. arba, wi»i- 
pratimų, kurie iškiltų'tarpe mū
sų, bąt stengtakknę* čia tuojau* 
ant vietos juos išrištu Tegul tik 
MŪSŲ geraria* puse* kiti Žino. O Riet ir seimą Vyčių reikalauja kad

Košn^omiu..

Retai iš mūsų padangės pasiro
do žinelių katalikų'spaudoje. O 
bntų^ie kųparašyti. •z * '

■ 'Atvykus gerb. kun. J. Dakniul 
pa’s mtimiš klebonauti'visi dalykai 
pradėjo1 eiti'sparčiai-geryn.'- ! Per 
tų trumpą laikų, kaip gerb. kun. 

Į Ji Dakiiys pais'mumis pradeje'dari 
buotislštai kas nuveikta.' - '■ ' ‘ 
' Atmokėta- parapijos? skolos' dė-, 
lis gana žymi.* lamaliavota 'bažny- : 
Čia viduje ir įsteigti nauji altoriai. 
Pradėjo eiti parapijos laikraštis 
mėnesinis. ‘ Įsteigtas Federacijos 
skyrius J , Susirinkimuose katali
kiškų draugijų gyvumas padidėjo. 
Rengiami vakarėliai gana dažnai. 
?riė Federacijos Kultūros Vajaus 
draugijos prisidėjo1 ^yvai ir jau 
padare gana gražių pasekmių, ku
rios dar nepabaigtos. . Gerb. kun. 
»T. Daknio gražūs pamokslai, ypač 
jo surengtos rekolekcijos atnauji
no žmonių tikybinę dvasią. Para
pijos choras taip pat neatsilieka 
augime. Dabar rengiamas para
pijos bazaras, kurio dar nebuvo 
buvę nuo pat parapijos įšisteigi- 
irib. ‘ ’

Mūsų gerb. klebonų pamatysi 
visur: ir susirinkimuose senųjų ir 
jaunųjų, ir vakarėlių rengime, ir 
laikraščio leidime, bei redagavime, 
ir tiesioginiuose parapijos veika* 
luose.

Suprantamas dalykas, kad be 
gerų žmonių pagelbos sunku ir 
klebonui būtų ką padaryti. Bet 
tame ir nuopelnas gerb. kun. Dali
nio, kad jis savo energija, iškal
ba ir meiliu būdu sugebėjo visus 
sutraukti | vienybę. Ta vienybė 
parapijoj^ taip sustiprėjo, kad 
bhvęk iki šiol parapijos reikalams 
kenksmingas, vienas klubas dabar 
į jau susitvarkė irx pasidarys vi
siškai naudinga įstaiga, šiaip mū
sų tarpe bedievūkaųjaučių kaip ir 
nebėrą. Buvome tiktai trupučiu
ką susivaidiję tarp savęs, buvome 
trupučiukų apsnūdę. Ačiū kunf 
Dakiiitii, kad tuos mūsų trūku
mus ' prašalino ir pamaine į 
džiaugsmą.
* Jau senai mes besidžiaugėme 
tokiu gyvu ir uoliu klebenu.

AušriaH* ąteąkymM “Trisybšs
. WWtoM” ■

Darbininko” 86 nr. tilpo ko-

kad mes vienybės da naanjpimta* 
me ir neįvertiname* 9as®gu* alsai* 
tydama* apie aušrietes, gauni la
bai nemalonų. įspūdį, rodosi, kad 
jos būtų bolševikSs. Negana to, 
matote kaip to* aušrietes prasi
žengė ne tik prieš visuaDiavo pri
sakymus, bet ir prie* aštuoniolik
tų sausąjį prisakymą. Parodysi
me kaip žmogaus protą* galėjo 
diktuoti tokius šlamštus ir užsi
puldinėjimu* be jokio pamato.

Pirmiausia, kas-gi yra tos 
auŠrietčat “Ausrietės” yra tik 
pašiepimas tos senos moterų drau
gijos, kuri yra suorganiauota 1906. 
metuose, po vardu Šventos Moty- 
nos Dievo Aušros Vartų, Ji Šiarik 
diena turi 225 narių. Minėta 
draugija visados buvo ir bus išti
kima mūsų motinai bažnyčiai ir 
mūsų brangiai tėvynei Lietuvai. 
“Teisybe Mylėtojas’* stengiasi 
veikėjus užtarti ir jiems garbia 
vainikus uždėti. Gerai yra vaini
kuotis, bet jeigu sava* vainikavi- 
masis kitus drabsto purvais, tai 
jąu negražu. Mūsų draugi ja visuo- 
met buvo pirmutinė tautai ir baž
nyčiai. Parodykit katros iš auš* 
rievių atsisakėt Paimkit Žinynų 
ir pažiūrėkite kiek kas aukavo 
Tada viską žinosite. Aušros Dr- 
ja yra aukavusi $990.00. O kiek 
“T. Mylėtojas! *’

“Teisybės Mylėtojas” giriasi ir 
begėdiškai meluoja ant mūsų. Te
gul **T. M?’ daugiau pasirūpina 
savimi ir savo visokiais gerumais.

“Teisybės Mylėtojas” ražo apie 
katilėlius ir-degtiną ir užkabinėja 
aušrietes, bet pamiršta save. Aš 
galėčia patį “T. M.’’ aprėžyti dų 
geriau, bet to daryti katalikiškas 
jausmas neprileidžia. Gaila kad 
“Teisybės Mylėtojas” tokius da
lykus ‘skelbia į katalikiškų laik- 
rašt į“ Darbininką. ” Kodel-gi jis 
apto tai nepranešė miesto vyriau- 
sybei? Ta būt apsidirbus apie, 
tuos dalykus. Patartina “T. 'M. ” 
geriaus'užiimti geresniu darbu ir 
veikimu negu šmeižti gerų katali
kių vardų.’* '

, Aušriete,
Red. prierašas. ‘^Darbininkas” 

yra nusistatęs būti labai plačiu. 
Jis duoda vietos kiekvienam išsi- r
reikšti savo mintis. Bet tos min-* f <
tys įr taktai turi-būti teisingi, ne
įžeidžianti ir nemelagingi. Jeigu 
korespondentas neturi gerų ir 
naudingų žinių, tai šimtų kartų 
būtų geriau, kad jis visai nerašy- 
nėtų, Juk. skaitytojai nenori me
lų ir erzinančių pliotkų,

bolševikų tikrojo veido. TaJ* 
broliai lietuviai suripm ir pana- 
kys kad ne bolševikai tą nam* 
statė, bet lietuviai ir.tokiu būdg, 
ji* turi būti lietuvių.

Bolševikų <wžxitaniM.
Pa* vieną bolfevibčlį (K.). klau

sė advokatas: “Ar tu ne komunta 
ttat” Atsakė: “Ne.” 
buvai komunistas!” “Ne ““Ku
kiu* laikraščiu* afcaitait” “ Drau- 
gą’ dr “Darbininkų.” ” Taima- 
tote kokie gaivalai Mosteltoj- W 
agentas ulėin*» pta įjue* užrašyt 
“Draugą” ar “Darb intakų” tai 
tad* jie išvaro jį laukan, o k*i 
jau pHapudži* kas, tai tad* vy* 
ntojarikabkiminas ir- įpunuetarl 
kataliku, . ■ . ,

M

, Kito bolševiko gudrumąų Kai 
karo laiku reikėję.registruoti*, tai 
vienas nabagas užsiaUgiiio barzdą 
ir išspruko kitan miestan. Ir daug 

‘daugiau čia’ visokiųjie pri
dirbo, dabar turės- Visu* parodyt. 
Mat, jau priėjo-liepto galų neturi 
kur cit —> jau pakliuvo kai šeš
kai į slastus

Katalikai- čia lajumi puikiai gy
vuoju turi: «avo getai ta darbštų 
klebonų kum J. Svagšdb kuri* l&- Į 
b4 darbuojasi driM katalikų^ Ji* 
visų katalikų labai* mylimas ir. 
gerbiamą*. . Jis dirba knpuoltau- 
siai, per ja pasidarbaviĮnąjųontu- 
liečiai įsigyju nu**avą Romuvos 
papilį/ * Dabar yšme ''iUįgįfc išva> 
žiaviiiuį' ant * Labui* Day. Apie 
ateinanti pavasarį ‘ imsis naujo* 
bažnyčioj statymo. ‘Kad visos ko
lonijos turėtų tokiu* * ktobbnus* 
tri taRų;kitokm*£< visa*, 
ir stipresne itaįrijoje katalikiško-1 
ji dirva;

Bolševikų,DM&

labai 
žingeidus; ypač tiems, kurie apie 
Montello niekad negirdėjo ir Han
telio niekad nėra matę. Montello j 
dirbtuvės yra vien Čeverykų, ki
tokių pramonių, visai kaip ir nėra. 
Čionai vieni šiauriai ir visi lietu
viai. Atvažiavus i& kitur, labai 
stebėtinai pasirodo, kad kur tik 
eini, ten užgirsti lietuviškai kal
bant, jautiesi kaip Lietuvoje. Vi
sas. miesčiukas apsodintas me
džiais, prie kožnos stubos yra lie
tuviški darželiai, visokiomis gėlo
mis nusodinti. . Tik vienas Čionai 
blogas paprotys, tai kaikurių lie
tuvių paSivadinimas bolševikais ir 
da pusruskiais, nes kaikurie net 
ruskai keverzoja (nemoka gerai), 
Apie Montellos bolševikus būtų 
galima gerokai parašyti ir jų vi
sus darbelius nušviest. -Jjė Čia,.vi
sokių kvailybių ir nedorybių yra 
pridarę. Viena didžiausių ir tur
tingiausių draugysčių pradeda 
žlugti it žolė po šalnai, dėl bolševi
kų pasidarbavimo. Kaip tik bol
ševikai įėjo į valdybų ir užsima
nė įvesti bolševikišką tvarkų ,taį 
draugija atsidūrė ant prapulties 
slenksčio. Jau keli metai kaip 
tąsosi po kortus ir visų narių su
dėtus centus eikvoja, čia buvo 
kooperacija, kurių bolševikai y*L 
<16 ir senai jau jų nuvaldė —- ne
bėra. Bolševikai dabar valdo 
Tautišką Namą, kurį statė visi 
lietuviai, dėjo savo paskutinius 
centus ir darbų. O dabar bolševi-

*

_------- Į924m, .jugp;rirgfefr<L

Lietuvos HeHpublilęoe Atsto
vybė šiko prašo pranešti rieų*. ] 
kas Žino, kur gyvena šie asme
nys: 
( L Jalttjmvičius-Petea^ gy
venąs 120 Paliųen St., Brook-

ŽteitokienebDašktvičac&te

Msi’iįk, gyveiwb Nmririb i
. ... . *

i, **^**'- *

AŽrA^ j *
-r-'-f.     1 ■’į   

... t T“> ■■ 'Į1;1" - ’■ i
Šiomis dienomi*čia lankėsikeks 

valkata bambitėbs. , Atėjęs pa* 
vietinį kuri. Čepanonį sakėsi eeųs 
Rymo Katalikų kunigas ir prigu
lįs prie italijono vyskupo. Bakč- 
si-esųs m Chieagos Krisčiūnaa ir 
norįs slaptai pasikalėti Kun. če* 
panoni* slaptybių stt valkatomis 
neturi, tad jį paprašė per duris, 
Bambizėlis labai už tai supyko ir 
eidamas gatve keikė ir vis kum
ščių rodė. Kurie tai matė, tūrėjo 
juoko. Bambizėlis vaikščioja su 
ilga “ sukniar ’ir net kryžių nešio
ja užsikabinęs. Atrodė labai- ne
patenkintas savo amatu. Mat jau 
neranda kvailių lietuvių kad jam 
tikėtų ir- pinigus, duotų* Vargas, 
bet kų daryti kad žmonės susipras 
to. Ar ne geriam nezaliežninkų 
kunigužiui būtų eit| hur gauti pas 
Vprošepanus džiabį,” gri ten ir 
atrastų kvailių, o ir nezaliežninkų 
“ yiera’r paeina iš pribkųZ*

" WEST LYNJT,

Liafurių Darbininkų^
tyvės Sąjungos 24kųo^tašnarit 
ni* susirinkimas bus nad^kų^ 
rugpjūčio 17 d, pas drauąą W 
centų Viengraitį, J2 Marry* Sti

Visi nariai ir nopnttojį’ prie 
kuopos prisirašyti esat tabainfol- 
ūžianti ateiti susirinkmfek turifo* 
mę labai daug svarbių reikalų 
tarti. •

ą.

4.’

t

. *•* **

> -

.1 '

STItAIPSNIS 80

cuntiw aiiimitii —- NtriMma* . _ 
bėjusieji malonėkite abdtefetk ta* bane^to w 
su penkiolikta diena što rųfciario F L 
pradėsime ritolMi vardu* vtaų.su- 
spauduotų ir Ubamąklų

įvyko Vilniuje antrasis viešas 
mu) «WIPX ^Atųen

vo Mindaugio laikais).

ISrSdinkite &tea#i&Q

Užtektinai švležlo oro gerai vėdina- 
nianie kuiĮibary, arba ant porėtu kar 
yasa^gahtofc sersmuJfo lota. 
ti, yra rėltajing*. ggtkmt blle ligotų 
žiennj, sergant temperatū
ra turi būti vidutiniškai šiltu (60 iki 
68Jaiimių. F.) dtenų bo-
dl; bet naktį galima laikyti ki*k vft- 
SUtU aria*, kada ji*. mie»L
* Kūdikis, Kuris ttų>e pt?al<vintiyj tin- 
kąmų sveikatos iprodų, ip kurie prfp**- 
tę«,-'tod ttafcuBMd je t««*eta*.m 
žiuriums, yra lengviau prižiūrima* n- 
geJe. FktgeJtatl M **diW* tamtita** 
parodyti savo liežiivl bet gęrūflr im- 
velija savo apthirfiti. Ktuhklo ulekud 
nereikia gadint

Komfortas ir laimė kudliko urbti jau
no vaiko daug prlgelbeti prie išgijimo, 
bet reikia prisilaikyti gfteitoii discipli
nos slaugant r pildant gydytojo taąky- 
mus.. Bodas kuriuo kwll««- p*j*ml- 
ma* sudaro daug svarbos tame ta* su 
juo galima pedaryti. Net-lanaiatmia* 
JoMUki*„ptfiat* skiriamą,tarp*raWM»»’ 
kabau* prižiūrėjimo Ir kensftrUlp, 
trluk&artaga. ir gurinau' paJriauaa- Bi*- 
lonaus, susilaikančio budo ,

Visados sayo kūdikiui dnolr gedanti 
matote* Jei >0# sava 
ti, neeksperįmentuok {vairiai* BMurtate, 
bot stok ‘tuoj ant gero kelto — dtak 
maistą, kuri* padaro daugiau attatal 
bei vikrių vyrų hęi moterų ,nte» v® 
kiti preperatal *yHu sudėti — tai yra, 
tawk Ėsta* mfate*-kurte _
daro-stiprias koja* ir sveiku* kURU* 
J ipatvirtiaa ir- ilrtteo gydytojai dft*Jo 
MMta*. taWbtet to vtomda stofetaą 
MllTonal įr ndilouni kudlikų Jtauip I 
*tij^itobHstaate«B dr martutaM imtai* 

priežiūrą w »• 
tuntu. Bbrdėn’s Engto'Pi«w.

... *r'".si' n t \'š

’ W«dte*tte.vriltaW tatafe fe ta
ria gerų priežiūrą, kaip Jr kpdilta 
nu**' M ntetata fek ji* pmtaM 
pa mužj to'M'uikafe Huso mate. 
iijoje7 patirta, kad m paokly. vyrą 
imNfetmmrbfe Bfemtateitatefc W* 
He būva daromi mektideta laji- sfe 
taiF, tiktai «5 ntaUmfe w* ’

fem* tov* priateurtta OJtabiitata maa tiuiniitiitita
..... ;.. matota

" -»ė- -

m tMatata vatutaut. Itaote 
atea po pietų. Kiti vaikai j| ą 
mtarta «u glnger ate, vateių mmH 
supykto kiauliniu Ir skamtkonim

8*0* rtratRHta* imt Mrafeto 
ta steFtal

)
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Viėųą Anglijos finansistų 
firmą paskolino Lenkijos cuk
raus pramonininkams $7,500,- 
000.

to ‘ -f 1

BROABWAY TAiLORIHG COMPANY
*

412 West Broadway, , South Boston, Mass.
1 ¥

k t ■)

’ ’H-i

192^
Naujos Kankles, šį kartą

. \

I*b»i priimna* gerti, mikM, gelbsti virildnimui ir labai 
taiso krauta.

86 WIND8OR STRIKT OAMBRIDGE, MASS.
&ank j} Pas Kavą Krautuvininkų

LIETUVIS DANTISTAS

DU. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)' • 

425 Broadvay, South Boston 
Ofiso vąlandottt 

nuo S Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30. 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vnl. vakare. 
Ofisas uždarytas subaigs vakarais 
Ir nedsidlenlais. . f

53«Cill»Mata4,U»l 
*5Z VubiigtMi St, C, 
1342 tacu ta? Č.iiii

- k

^^JtGMETŲSOUTHBOSTOKR

IDRiHiS. STONE
I AKIU, SPECIALISTAS

1899a W. Broadway, So. Boston.

LDKB. bfturo rengimo ko- 
i ' mirijų, 1-inos kuopo* narių ir

t i . .

PA RSIRUODA
DORCHESTERY — 4 šeimynų na 

mas/2 Storu, ‘Savininkas išvažiuoja ir 
rtori greita laiku parduot. Klauskit 
platesnių paaiškinimų per laiškų ųybn 
vakarais nuo 8 per telefonų: ROKBU- 
RY, 27^8—fr. X Bėmlorls, 45 Thorn- 
tob Št., Bofcbury, Mass. (A16)

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 pa plet 

7ikl9,vafc
889 Broadway,' So. Boston.

Tel. So. Boston 2831. •

PARSIDUODA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ‘

Visas tavoras naujai .biznis išdirb
tas per keliolikai metui, tabal geroje vie
toje. Turime parduoti greitu laiku* 
neųsaviniiikits turi važiuoti i Ltetuvijft 
Krelpkltes t “Darbininko" 366 
Bruad'ft'uy, Suutli Boston, Mate (A21)
vrr- .-------į- —..................................................- >-.į-.-į-------- t -
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'r^įjį-i

LIETUVttKŲ ŽOLIŲ 
VAwmnrdijL

Sakalų Ir klodą nuo vtookią Ilgį* Mm

jrrteto randasi ir rerlausio* trejunko*

4 
f

vtrfcninėto darbo pristeHų su- 
mtiiikidmui nūs otverge, rug- 
įUtifo 14 d. parapijos svetainė
je, ant 7-tos gatvės, 7:30 vaL 
vikiu.

Malonėkite visi ir visos pri- 
b«L Atsiminkite, kad šis su- 
Įtrinki m** jku bus paskutini* 
prieš baiarą. Nazaras gi nebe 
taB, uŽ poros’sąvaičių, Neuž- 
BunK.

«

Valdyba,

L. D. K. a. 1-MOS KUOPOS 
NARIAMS.

Darbininkų Sąjungos 1-mos 
kuopos uariį kurie jaučiate, 
kad Tamstų narinė mokeetis 
jau yra užvilkta, tad itengkL 
tSa iki ketvergo vakaro atrily- 
ginti, nes aubatos ”Darbinin- 
ke” bus paskelbta visų spau
duojamų ir braukiamų narių 
vardai.__ ______ *._____ -____

Bostoniečiai, Darbininkai, 
dėkite visų pastangų, kad pir
ma kuopos numeris reikštų ir 
pirmos Mėsos narius. 
' P. Daužvardis, sekret.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS.

Ateinančią nedėlią, Tugpiū- 
čia 17 d. bus iškilmingiausias 
piknikas ant Old Co'dman ūkės. 
Į jį rengiasi • guvąžiųati visos 
Nąųjąą Ajigli;įįą ^viešieji. įmo
nės, Jį rengia Naujos Angli
jos Pilnųjų Blaivininkų apskri- 
tyį, ’'

Ž^igeidu, ką ten jiamatyši-

4 'jįnb^as. 
i • i.i’i'i 1/

t • . į ,

me.
‘r’> U

t(swųio i* nosiai,..
„ Visiems žinomas bizmenus 
Kazys Pocius sugrįžo iš Lietu
vos. Jis Vešėjo Lietuvoje 8tt 
iisa šeinnnaHris nfetus. fJkpie 
-./.r-.U-ri- vĮįni.Liy.< C1Lietuvą pasakoja gana gražiai.

$! WBe 
Road. Kadangi jis yra Šaukė
nų valsčiau^dr su ta apielinke 
gerai apsipažinęs, tai šnūkemš- 
kiąms bus svarbu žinoti apie 
savo kampelį. Kitą syk pla
čiau parašysime.

1 . x t.

'.į* ■ l* - ■ •-

B0WEN STREĖTO ŽAIBŲ 
JASEKMSK

• , -.1 • . ■ I n \ •.

Moterėlių pakeltan karan į- 
simaišiusiani J. B. teisėjas Lo- 
gan uždėjo bausmės ‘$35, o' F. 
J. pastarasisapelia
vo, mat jo moterį buvo užpuo
lę kiti, tai jis turėjo ginti. To
kiu būdu neturėtų būti kaltas.

fc ' . 'k, Į I Ii IĮ I II ,

SVEČIAI 1 r 1 
’Šįomis dienomis “Darbinin- 

ką” atlankė kun. A* Milukas, 
Mbspetlrio, N. Y., klebonas; 
kun, v A. - Vasys; • Westfieldo; 
Massr klebonas; Lietuvos dra- 
mofe artistai A.: Vanagaitis ir J. 
Olšauskas ir studentas Juozas 
Štrelčiūnas iš Lawrence,. 
Mass. ' ■

Seredos ryte atsilankė “Dari 
bininktf” redakcijoj gerb. sve
čiai iš Lietuvoj.— kompozito
rius‘Antanas Vanagaitis ir p. 
Alšauskas. Jie yra artistai ir 
nuo rudenio pradės lietuvių vi
suomenei rodytis su’savo vai- 
dihimais. Pradės nuo Bostono; 
Pfrmutiniai gerb. artistų vaidi- 
riiūiai Anierike ir Bostone į- 
Vyks rugsėjo 20 ir 21 d.

Iš pasikalbėjimo apie jų. vai
dinimus, matyt, kad * viskas 
pritaikinta plačiąją! Amerikos 
lietuvių liaudžiai. Daugiausia 
bus komedijų, juokų, šposų ir 
visokių fonių. Paįvairinta vi
sokiais muzikaliais instrumen 
tais.

pagelba, vieną kataliką pada
ryti laisvu arba bejėgiu. Tik 
dėka salos sargų ar kareivių 
tapo išgelbėtas.

. Jo Draugi.

Per liepos mėnesį Bostone j 
Family Welfare Society pagel
bės kreipėsi 192 asmeniu. . 47 
kreipėsi dėl nedarbo, 44 dėl li
gos, 20 dėl vyrų pabėgimo, 16 
dėl senatvės-

STAMBI KLAIDA.

Joe Ward buvo pasamdytas 
prie namų statymo' darbo So. 
EndM, Bostone. Pasirodė, kad 
jo nereikia ir paleido užmokant 
čekiu $560. Bet taškelis tarp 
5 ir 6 nebuvo aiškiai padėtas ir 
jis Hanover St. banke išsiėmė 
juomi $560. Netrukus jis bu
vo’ suareštuotas. Jam buvo pa
aiškinta, kad darbininkai -A- 
merike neuždirba po $560 die
noj, Jo byla padėtą “on file.”

OAMBRIDGE, MASS.
_ *j'. j i_rtir.y į

LDKS. S-tą kuopa turėjo su
sirinkimą i2-tą dieną rugpjū
čio. Kaip paprastą! Cambrid- 
ge’io LDKS. kuopos susirinki- 
mai huva labą! gyvi taip ir šiuo 
kartu. Nutarė kuopa leisti ant 
tikietų auksinę plunksną ver
tės $9.00. Pelnas skiriamas 
centrui. Taipgi jau rengiasi ir 
prie šokių. Svetaine jau paim
ta. . Su visu smarkumu rengią
si važiuoti į rengiamą pikniką 
rugpjūčiu 31, kinui rengia su
vienytomis spėkomis 8 kp, su 1 
kp.

Cąmbridge’io parapi^js cho
ras rugpjūčio 10-tą dieną turė
jo savo privatjšką išvažiavimą 
i'New Hampshire valstiją; kur 
labai linksmai praleido laiką ir 
laimingai sugrįžo1 namo. Da- 
bartės(rengiasi važiuoti*vėl į 
Nashua, N. H. su programų ant 
atidarėiW parįii još phrko per 
Laboi* Day 1-mą d. rugsėjo.

i Į / I į| ?eP°rteris.

Per visą praeitą sąvaitę, 
kiekvieną vakarą skambėjo 
mano ausyse neapsakoma eks
kursija. IŠ pradžios nė many
ti apie tai nemaniau, visada at
rydavau, kad tokių “ekskur
sijų” nepageidauju, bet suba- 
tos vakare papuoliau tokion 
nelaimėn, jog išsigelbėti nega
lėjau; apspyto it kokie varnai 
begėdžių agentai. Vieni sekė 
paskui mane, o kiti gaudė ki
tas merginas. Neapsikęsdama 
visų zaunų, ėmiau ir prisižadė
jau važiuoti.

Nedėlios ryte, apie devynes, 
išsirengiau kelionėn. Prieinam 
prie hubnyto laivo — nugi, 
žiuriu, botas, kuriuo mėšlus 
vežioja Charles Rive.. Jau no* 
Tėjau pamest savo “kavalie
rių” ir ausis suglaudus, • neat
sigrįždama dumt namo. Bet J. 
jis patverė manė už rankų ir 
pamėlynavęs, apsiašarojęs pa
sileido maldautu kad nedary- 
čia jam (mat didelis asaba) 
sarmatos. Na, ką-gi daryt, su
tikau važiuoti, mat jis labai 
iš aukšto, poetiškai nupiešė iš
važiavimo role. Maniau sau, 
paskursiu laive, bet turėsiu 
good time ant salos. Taip, po 
kelių valandų pasiekėm ir sa
lą. O-gi salos... poetišku- 
mast. — Kur kumeles plauna 
ir jų kaulus šutina.

Man^ vadinamieji draugai, 
poetai, istorikai, mokslinčiai, 
rašytojai gėrėjosi net paraudu
siomis akimis. O jau prasčio
kėliai, kurie 'neturėjo laimės 
išlavinti gomurio prie mauki- 
mo “moonšainėlės/? - tai turėjo 
tikrai pakutavoti) Nuo tyro
jo” oro da ir dabar kaikurie 
negali nedirbti nė valgyt. Vaiz
duojasi- laisvoji kelionė ir po
etiškai* skurlupiškas rojus; 
' Jau ką ką, liet daugiau supo 
Broadwe 'lakstančiais šarlata
nais f nekelsiu laukan nė: kojos.

i'. ; *. Magdalena,
■ > • > fj-.r............. • į i ] i i ' r

SANDAROS PROGRESAS;

^Prąąitą jsękniadięPl ąaųdąrie- 
čiai turėjo savo “garbingąją” 
ekskursiją' Prie jos? prisidėjo 
ir kaikurie katalikai; -Mat pa
tikę jo sandariečiiĮ • žinomiems 
pažadams — jie žadėjo* begali
nius i “good timus. Tad gi ir 
ravo “good times. ” Sandarie- 
čiai išmėgiiib savo1 progresyviš- 
kas jėgas,, parodė ką jie gali— 
išsivežę laive keletą katalikų, 
nutarė jiems padaryt kaput. 
Da laive tebesant jau pradėjo 
;en esančius katalikus drasky
ti. Žinoma, kurie buvo kan
tresni, kentėjo sandariečių 
“progresiviškumus, tai tiems 
čielybe nebuvo ant aiškaus 
pavojaus, gi tiems, kurie ne
norėjo būti sąndariečių pąntap- 
liu paminamais, tai tų didžia
jam džiaugsmui gręsė pavojus. 
Vienas i štokių drąsesnių buvo' 
A. S. Jis buvo pradėtas dau
žyti ant laivo, o išlipus ant nių, kad,Danijasiūlanti Nobe- 
laivo, o išlipus ant salos tapo lio taikos premiją paskirti 
apstotas prašmatniųjų kumšti- Anglų premierui MaeDonaldui.

: AR.iViiin , i .......... ir.., ■ „„.nr. ■ I , .1
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Maskva; — Prof. — Polevoi 
tyrinėjęs Sachaliną sako,»kad 
ten ! esą milžiniški > 'anglių 
sluogsniai. ' Dabar Sachaliną 
valdo japonai ir pasak prof. 
Polevoj visas Japonijos laivy
nas Sachalino anglimis aprūpi
namas. '

MAŽIAU TEUŽDERŽJO,
t • t ■ -

A ■“ •■-,•■ , ■

. Ottawa, Kanada. Apskai
tytą, kad kviečių šiemet Kana
doj bus prikulta 282,042,000 
bušelių. Tai ant 40 nuoš, ma
žiau, negu pernai.

MACDONALDUI NOBELIO 
PREMIJA.

Stoękholmas. — Čia ,yra ži-

t

Pekino. — Kynijog valdžia 
auritaikė su Vokietijos valdžia 
klausime tvokiečių turtų Kyni- 
joj. Karo metu vokiečių tur
tas Kynljoj buvo konfiskuota*. 
Dabar Kynijos valdžia sutiko 
sugrąžyti tuos turtus. Konfis
kuotų vokiečių turtų Kynijoj 
buvo už $70,000,000.

8ODIMA DATO MKMIU

Airijos valdžią pernai paso- 
dydino 4,000,000 medžių ant 
1,098 akelių. Šiemet valdžia 
tikisi; kad bus apsodinta me
džiais 1,000 akerių. Kad pa- 
akstinti piliečiun prie medžių 
sodinimo valdžia duoda $100 
dovanų už kiekvieną akerį ap
sodintą medžiais,

ąn r -j > Mm >»-^iiii -m M

KIEK I&LEID0 STREIKAMS

Torontą — • Intemational 
Typograpliioalmnijos preziden
tas savo raporte pažymėjo, kad 
Suv- Valstijose ir JKAnadoj por 
keturis metus, streiko benefi- 
tais išleido $15,391,342, Dabai- 
unija turinti dar $5,158,984.

PAKELĖ MUITĄ.

Rumuni jos valdžia pakelė iš
vežamąjį muitą ant kviečių. 
Pakėlė 50 nuoš. Tą darė dėlto, 
kad užderėjimas buvo men
kas.

i: .4
P*» dum galit* gauti vlaokhj Bolių, j 

iaknlą Ir žiedu nuo visokią Ilsu. M«a •, 
nealkom* YitokItM Žol«« kokio* tik art < 
artėto randa*! ir rerlauaio* trejanko* J 
Oc. im prialuntimu. Atolų** 10c« o ' 
isan*l rtaoklę *olh Ir katalogą 1 • ■——— •-«---------*
B*tkaiMjom. »«*»tųĮ» duotom. «h | ; leidžiama‘knyaa — “Trejų toliu mt meni ,l»Mn ..l.Unlin ta . , •« “ “ » M - J*

i ’ Mėtų KauklėS) už j.922-3-4 
f metus.

"Trejų Metų Kanklės” | 
bus atspauzdintos Lietuvo-ž 
je ir išsiuntinėtos visiems® 
užsiprenumeravusiems Ka- ® 
ledoms^ 1924 m. Prenmne- 
ratos kainą už Trejų Metų S 
Kankles du doleriai, o ve-S 
Imu bus brangiau. ---------- jį

Antrašas: a

pelnų ant musų visokių valatiollų ir 
knygų.

M. KUKAITIS,
440 Hnd»o* Ate Rochaster, N. Y.

SEPTYNIASDEŠIMTS— 
. PENKI CENTAI 

Įdeda šį vėliausios mados 
GAS’U Vandens šUdytoją j 
jūsų namą: Maža mėnesine 

mokestis.
, MatykJį Šiandien 

By Kurtam iš^Slų Ofisų 
14* TraiMt ta, tatai M VaatSt. tataa 

2*2 HaMvarSt, tatae 
S CnUMgaSt., Baitai 
11 Ratbary St., RacUry 

■ ZHamrita. BraaUiM Vulage 
43* CataHa tai, UAaaa’tCar., DartkaaUr 

*L_f ^adaua ta, Dartkaatar 
M Frea,a<tSt.. pardratar

Baacaa ta, Caalita Caraar, Brukta 
3*> BrM4vag,S<ath tatai 
*73 Caafrata, JaaiaUa Km 
' 3M VaaMigtaita .Ntvrtai: 

M3Mai«St., W«1ttai 
38 Caatral Sg,. Eaat tafM 

30* taadwa,. Chalata 

BOSTON CONSOLIDATEąGAS Cp.

Linzo vyskupas~paSakėr 
“Mūsų priedermė yra blogus 

laikr^O^j^kBtt gerais.” »
- . ' -1^1’^- ■

NAUJA CBHTRO
/ VaĮiABa: 5 7

Dvasios VAbAs,1— , . '
Į •. KrnL(N. Ųrijonąytolus, ■ ■ 
i ' .50,yv. .ądi.ąt, So. BostoA Mass. 

PIRMININKAS — ’
A. Vąislauskas, 1 
' ’’ 711 'Čairibrldge St.‘, '

Cambrtog®,; Mate 
vice-pirmininkIsi— 

Vincas širka,
49 Lincoln Street.' 

,, Cambrldgė, Mate

SĖKRETORIUS — P. Daužvardis, ’ • 
" . 5 Thqipas Park, So. Boston, Massw 
IŽDININKAS r—A, Patembergas, 

877 Cambrklge St.,
Cambrid^e, Mass. 

KONTROLES KOMISIJA- — . :
J. Smilgis, 127 Cherry St, 

' ’ Cambridge, Mas».
•P.; Kudirka, 31 Franklfa St, 

Norwood, Mass..
M. Klovienę, 14 Waverly St, 

Brighton, Mass.
NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS—J. Glineekis 

5 Thomasr Pk., So.J Boston, Mate
P. Vlrakas, 366 Broad\vay, 

South, Boston, Mass.
- P, Gudas, 366 Broadvvay, 

South Boston, Mass.
ADMINISTRATORIUS — V. Sereika, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Visi tekiai, pagal seimo nutarimo, tu
ri būti siunčiami kasieriaus vardu; A. 
Potembergas.

nj^nprci^Į^npn}gj^i^4^nūnEn|SnfanC3nc3nt?fffi3n* ■ ’

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
-———Bengi*——— . ■ ■ ~

NAUJOSIOS "ANGLIJOS PILNŲJŲ BLAIVININKŲ APSKRITYS

Nedėlioję, Rugpjučio-Aug. 17 dieną, 1924
OLD CODMAN UKAJE, ASHMONT, MASS.

Toks išvažiavimas didžiausiu naudą neša kiekvienam darbininkui, lietuvių tautai ir 
visai žmonijai, nes ten suvažiuos tautos Šulai, darbininkų vadai it Išreikš savo mintis, 
pasakys kaip mes darbininkai turtinė, žiūrėt į ateiti ir kaip elgtis sū išnaudotojais. 
Taip-gi bus dainų, kurtos darbiiiInko nuUudtrsifj. širdį palinksmins. Bostonto ir Cam- 
brldge’lo janpųjų blaivininkų benai grieš. Išvažiavime dalyvaus kun. J. Jakaitis, taip
gi yra pakviesti kun. Garmus, kun. Urbonavičius, kun. Strakauskas, daktaras Landžius, 
kun. J. švagždys, kun, Virmauskas, Ant F. Kneižys, kun. Pr. Juškaltl8, Petras Dauž
vardis, kum, Pr. Jurus. Yra viltis kad inteligentijos dalyvaus apie pusantro tuzino. 
Taip-gi bus žaidimų; lenktynių ir virve trauks Worcester’Io blaivininkai sii Boston’o, 
Cambridge’io, Montello ir Lnivrence’o blaivininkais. Bus ristynčs blaivininko su girtuok
liu. Taip-fei bus svarbus iš Lietuvos daiktas ant išlainičjlino. Bus visko užtektinai pa
sistiprinimui, įžanga veltu. * *

Įlh^iavimo Renginio Komisiia,

KELRODIS. Iš Andrew Šų. imti IVasliington Št. karų Ir važiuoti iki linijos galo, 
arba paimti Ashmont-Mllton Įtarų ir išlipti ant Codman -St ir eiti į kalnų po dešinei. 
Važiuojant karu kainuoja 10c. ’
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PARSIHUODA
Du stikliniai show case’iai, La 
bai tinka saldainių krautuvei. i 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės į “Darbininką, ” 366 W, 
Broadway, So. Boston, Mass, į

‘ Tei. 8o. Boston an

J. MACDONELL, M. 0. ” '
Galim* mtifaMietl ir lietMniiJcai 

oriBO viUwiw«‘ Rytai* IkL 9 vai,
Ro pietų nuo 1—4J 
Vttkwai* nuoė—9 i

586 1. Broadway, So, Borton

'f

A

P, S. Pinigus siųst pašto* 
t money orderiais, i

MIKAS PETRAUSKAS | 
; Laisvės Alėja, 60. Kaunas, į? 

Lithuania. . &

PIGIAI PARSIDDmF
SO, Bostone 3-jų šeimynų namas, įso 
W. 7-tli St. Kabia $41100. Lengvos Iš
lygos geroje vietoje ant tyro oro. TVI. 
Uni.0355.

i

Tel Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAŠ)

705 Main St, MonteUo, Jffass. 
(Kampas Broad Street)

PIGIAI PARSIDUODA
S šelmyibj, 18 kambariu namas, visi 

įtaisai (improvements) geriausioj vie- 
.toj arti jtn’ių, kary ir South Bostono; 
-prėk&iti^ $10,000 ir $2,000 ar mažinti 
įnerti j geros raudos ; atsišaukite ko- 
greteiiiusia pas;

A, I V A S
361 'UIT. Bi;dadwžy, So. Boston. 

r«.»l,i'lĮ jg ,į,f-Į i i*n'nW 11^411 >■!!■»; —t*i i,j—* ' i

■^TUVIŲ

Tel. So.’ Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS
’-FOTOGRA-FaS

453 ĮVEST, BR0ADWAYt 
South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. VeseUlae 
traukiam vakarais, IMHkojn vį-

»it
, r P *' į t£ fe- 

*1
DRABUŽIŲ DIDELĘ 

KRAUTUVĘ
Rugpjūčio 16-tą dieną 1924
Gerb. vietos ir apielinkės lietuviai:—

Šiuomi pranešame kad atidarant šią‘nau ją drabužių Krau
tuvę dafome ’ didziausį išpardavimą nupigintomis, kainomis. 
Taipgi daro siutus ant užsakymų pagal naujausios mados.,'

* . ’ z

PARSIDUODA | 
NAMAI l 

« . į
g 2 šeimynų ii’ vieno Stora namas, šalę to 2 maži štoreUai, f. 
| < atskiram name ir 4 kambarių grintelė, prie .to yra virš | 
s 5,500 pėdų žemės pačiam centre South'Boston’o. į.
I: Metinių randų įplaukia virš $1)4001 Didžiajam store per | 

j; virš 10 metų buvo grosernė ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, jjį 
g $ad nupirkus galima būt tuojaus biznį pradėt. PBEKk -J- 
g ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS. ' - $
g . ' .7 J
a Pirmu kartu parsiduoda nuo oiugių|il|Ško savininko ku-.
i j: ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šia pro- $

ga. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

. REYNOLDS |
| 6 Beacon Street Boston, Mass. |

Tel. Hnymnrket 5840 arba vakarais galite rusti K, Šidlausku uptlekoj.
4 * . įft e?u nnum liauju .

Sijos prl»lra>rtl.
■ » »

ŠV. JONO EV, BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

. ADRESAI.

RIRinNINKAS — M. Zoba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

Telephone So. Boston 1516—J. 
YICE-PIRit — Kazys Ambrozas

, 492 E. 7-tlt St., Ko. Boston, Masė.
I’ROT. RAITININKAS — J. Gllneckla, 

5’Tliomas Port, So. Boston, Mate 
FIN. RAŠTININKAS — Matas šeikiė, 

46t> E. 7-tti St.j So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

835 E, Broadway, S. Boston, Mass. 
.MARŠALKA — -T. Zaikls,

T VFinfiPld. St, So, Boston, Mass.
4 Draugija laiko susirinkimus kas tre

cią nedčkliėnį kiekvieno mepesio, 2-rę 
vat po pietą Sv. Petro parapijos salėj, 
492 B Sevimtli Sts So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO8 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša,
562 E. 6-th St., So. Boston, Mate 

Vice-plrni. — J. Grubinskas,
157 M Street, So, Boston, Mate 

Prot, Raštininkas — A. JanuSonls,
1426Columbla Rd., S. Boston, Mate 

Flninsij Raštininkas —‘K .Kiškis,
S Hateh Street. So. Boston, Mate 

Iždininkas — L. švagždys, ' '
111 Bmven St, So. Boston, Mate 

Tvarkdarys — P.Dtmška,
395 B Fifth St, So. Boston, Mate 

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos f pųoCokoly raštininkij.

Draugija savo susirnklmus laiko 2-rą 
nedPldtonĮ kiekvieno mėnesio 1-mą vaL 
po pietų parapijos salTJe, 492 Seventb 
st., So*. Boston, Mate

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Antanas Pūstelta,
140 Bmren St, So. Boston. Mate 

Vlce-plrm. — Martinas Knistantns,
4062 \Vashlngton St, Roslintlale 

PratokolŲ RnSt. — Antanas Macejunaą
430 E. Seventh St, South Boston 

FIn. UoStininkas Juozas Vinkevlčin* •
00(1 E. Brotulvvay, South Boston 

Kasierius — Andriejus Zalieckns,
307 E. Nlntli St, So. Uostau. Mate 

Muršatka — Aleksandra Jalmokas, -
11S Granite St, So. Boston, Mate 

Draugyste D. L. K. Keistučio lai lot 
mėnesinius susirinkimus kna pirmi »•* 
dėldienl kiekvieno mėnesio po ~No. <W 
AVashington St, S. Boston, Mate. 3-^1 
valanda po pietą- Ateidami atslvraktto 
su savim naują nartą prie mumi dra* R 
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