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Organas Amerikos lietuvių
. Rymo Katalikų Šv. Juozapu / 

Darbininkų Kooperatyvta' ! •

B I N;’tN K A' įl- j

-Elnfc - ’><— ’ ’ '
ŪTARNINKAIS, KKTVERGATS iii ; 

8UBAT0MIS
ifeUtiinn .4.r.....
tlirubėly Ir Bostono ^lellnkŠMi 

DtldftmR t « i i . p . .. a a v. aStlaSP
*2 “Darbinmliįm” |;

366 Broačhvay, So. Boston, Maw. 
TeT. South Boston 620,

-4:

Popiežius FIUSIX lako: .

“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją* kum 

plačiausiai paskleisti tarp Įmo
nių. Geri Iaikraičiai yra n&u- 

dmgtaūitadniktair rerti di- 
džiausią nžmokemlo.“

•*r
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REZIGNUOSIĄS KARALIUS

Anglijos laikraštis Liverpoo! 
Post skelbia, kad Ispanijos ka
ralius . ketina atsisakyti 
sosto. '*?t

nuo

DERYBOS PABAIGTOS.
' ...  -

London. — Žįjantą-vokiecią 
konferencija pasibaigė, Visi 
susitaikė su tam tikromis išly
gomis. Prancūzai pasižadėjo 
pasitraukti iš Vokietijos Ruliro 
nevėliau kaip rugpj. 45 d. 1925 
m, . .*■r

Konferencija tęsėsi ištisą mė
nesį.

Prancūzai ir vokiečufi aplei
do Londoną. Dabar Vokieti
jos Reichstagas ir Francijos
partamentas tari tas sn.tartis [ pAGERSĖ MISIJONIERIŲ. 
ratifikuoti, tai yra patvirtin- ;____
ti. Svarstymas Reichstage ir Į Paryžius. — Francijos pre? 
parlamente prasidės be- atide mieras Herriot pasirašė dekre- 
liojimo. Jei abi valstybės pri- [tą, . kuriuo misijonieriui Mon 
ims tas sutartis^’ tai rugpj. 30 signorui Gronardui suteikiama 
d. Paryžiun savižinos dėlega-j garbės Legiono- karžygystė. 
tai išnaujo' ir tam kad parira-Į Pagerbtas kunigas per 60 metą 

. syti ir nuo tada prasidės sutar- [buvo misijonierius, o dabar 
,čią vykinimas. Šventasis Tėvas jį paskyrė

Alijantą-vokieeiii konferen- apaštališku vikaru Athabas- 
oija pavyko^ ypač Anglijos pre- koj. Kanadoj.
miero McDonaldo dėka. - ■ -- —•— s ,

; Į ,AĘSIREIšKė MALAKIJĄ,?
PRIVERTĖ ATSISVEIKINTI ■ ir a^inkP.

London.*^ Kai alijantį-vo-Įse apsireiškė malarija./ Visos 
kiečių konferencija j/a'sibąigė[ligonines ptfkintštos sergančią, 
ir delegatai atsišveikinėjo, tai Daugelis mirštu. 
Ąnglijos prenūeras MeDbnald į , *——■—-ė-1

• paėniė . vokiečių' preinieroj. KIEK ŽUVO. 
Ma^o' rąytajttMVede ten,
■far He- la{ke TevoliMijos. žuva 1J0(i
mot drangų ap«. kalbėjo. ofieijaliai pa-
McDonald paėmė Kernoto ran-| i 1K-, XT . , \ '
ką, siidejo su Mary o ranka įrUnry ■

. z šypsodamas pasitraukė. Vo
kietis ir francūzas širdingai 
paspaudė viens kitam rankas.

• Anglijos karalius George ir 
gen. Davės, autorius pieno ali- 
jantams su vokiečiais sutaikin-| Tas neapima okupuotą Vokie
ti mušė' pasveikinimo telegra
mą McDonaldui.
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VALSTIEČIAI NERIMAUJA
* T’”J ..
Stockholmas, Švedija.—Lai

kraščiui Tidningen praneša iš 
■Maskvos, kad Volsko apskri
ty, Saratovo gubernijoj, kilę 
valstiečiu neramumai, šešiuo-

l

U

I Žemės bankas. '
Valdžios įkurto Žemes Ban

ko akciją*, daugiausia išpirko 
. | Žemės Ūkio Stiništerija, Ji į- 

nešė bankam penkis milijonus 
1 (J [litą, kas sudar0 Ū8 nuošimčius 
^[tisą banko akciją (bilietą). 

} Viena'akciją kainuoja 4000 li- 
. Į tu. Respublikos Prezidentas

VOKIETIJOS BONŲ ' . • Žemės Banko Valdytoju pasky-
PIRKSJAI PELN®. rf D-** KftrveĮi: Aktoriais 

........ . išrinkti p. p. Giedraitis ir Duls- 
Ifev YOrkas..— Žmones, k u- kis. Žemes Banko tikslas y ra' 

rie,kadaise buvo pigią pigiau- kelti Lietuvos ūkio kultūrą, 
šia kaina pirkę vokiečių karo Kada bus skolinami pinigai, a- 
bonus -—.mokėdami 5 dolerius pie tai praneš banko valdyba 
už milijoną markią vertės karo laikraščiuose. . 
■bonų — dabar daro didį pelną, [ --------------
gaudami už juos šios dienos ’ Finansų ministerijos Mokes- 
marketo kaina $1,750,150 Mų Departamento Direktoriu- 
dolerią brangiau nei praeitą [rimui vieton atsistatydinusio 
savaitę. Dr. Karvelio paskirtas p. J.
’. Priežastis tokio kainos pakį- Tamošaitis. 1889 metais bai
linto esanti 'palankios, žinios a- Lęk Petrapilio universitetą dir- 
įpie . Londono • konferenciją h)G tiesioginių mokesčių srity 
DawesTo planu. Rusijoj. Finansų Ministerijos

, Patarėju pakviestas buvęs ;Fi-
DĖKOJA UŽ .GRAŽŲ nansą Ministeris p. J. Dobke- 

PRIĖMIMĄ. Į vir ius,
Washingtonas.—Meksikos. ------ r----- 1-

Darbo. Fėdęrąeija atsiuntė A- ‘ žuvų perykla, 
menkos, .įarbo-. Eederaeijai| Ąntalieptea miestely (Ežerė- 
šveiitinimą ir padėkos žodį fnž ūtį'a^.JuBidęif^-ržūV-ą^pie5yiL 
gražą*’ ’ ir nuoširdų priėmimą Ji pavadinta “Pirmąją 
naujai išrinktojo Meksikos pre- Į Lietuvos t Povilo Matulionio 
zidehtd . Plutaų‘0 Calles’o. [vardu žuvų perykla.” ' ; ‘
Calles yra socialistas ir Muksi- ——— ------' '4" ' *
kos Darbo Federacijos Vadas. Vyžonos. Kunigiškių kaline

-—1 pasimirė jauna 23 metą mergi-
IthaęarN. lk — Rugsėjo nię- na. Susirinkę kaimo .žmonės 

nėšio 8—13 dienomis' Cornell pasimelsti ir pagiedoti negalč- 
Universitete įvyks Amerikos jo, nes ketvirtame kieme dalis 
Cheniikii Draugijoj’suvažiavi- .jaunimo sutaisė vakaruškas, 
mas. Delegatą laukiama dau-|]Jętuvoje, rodos, iki"šiolei to 
giau nei 1,000, ne tik iš Ame-[nepasikartojo, bet Kunigiškių 
tikos ir Kanados, bėt ir išEu- kai kurie iš jaunimo noriąves- 
ropos. ‘‘ - (i naują madą.. D - ’

IŠVAŽIAVO VAKACIJŲ. Į Užpaliai (Utenos apskf.). A- 

. Washington. — Prezidentas Ipvlinkėje kalbama, kad Užpa- 
Coolidge su savo šeimyna ir ke-TIhj jaunimas nieko neveikia ir 
lėtu narių Baltąją Rūmą atvy- apmiręs; -Jokios nuomones žirni
ko į. Plymouth, VL dviem Sa- nes visai klysta taip sakydami, 
yaitėm. Jis vyko specialiame Kas gį įtaisę žydeliams’ tokius 
vagone, bet tas vagonas buvo [namus, kurie puošia visą mięs- 
prikabvtas prie paprasto trau-|telį’ 
kinio, ■ Vos susilaukę šventadienio

----- - ---- — : būriais bėga pas žydelį, kad 
IŠPILDĖ REIKALAVIMĄ, [atsigaivinus sąnaryes .skystimu 
Knoxville, Tena. —■ Nedaug Hr paskui apkvaišus pasivolio- 

tokią valdininką yra, kur pa-. U graviais. Daugeliui nerei- 
tvs reikalautą, • kad jiems hū-[kia jokią draugiją, kurios ve- 
tą numažinta alga. Bėt toks Ja prie doros, .nes ne tame ją 
yra Knoxvillės miesto advoka- siekimai. s , 
tas M. W. Egerton. Jo algai Smarkiai .plečiasi alkoholio 
nustatyta $6,000 metams. Kiekiapidemija Užpaliuose, o gelbė- 
iaiko atgal jis pareikalavo,kad [f o ją toje srity visai mažai. Bu- 
ji jam būtą sumažinta tisu l vusioji “Pavasrio” kuopa ap
tuksiančiu dolerių. Dabar jis mirė, nes išrinktoji valdyba 
atrado, kad ir 5,000 dolerių mė- nesirūpina atgaivinti (matyt 
tanas jam perdaug, ii‘pareika- neužjaučianti).
tavo dar labiau sumažinti. Rei- L Nežinau ką mano vietimai 
kalavimas išpildyta, ir dabar inteligentai. Argi jie nemato 
miestas mokūs savo advokatui [žūstančio jaunimo, to tautos 
tik $3,600 metams. I žiedo, nuo kurio pridera ir vi

sa mūsą tauta,, • '-> *
Laikas, jau laikas kinkyti į 

darbą savo jėgas, nse gyveni
mas neatsigręždamas bėga to
lyn.

(Kauno “Vienybė”)

. IS KLAIPĖDOS KRAŠTO
MĮLTi.n,,.

Klaipėdos galvijų paroda.
Į šią metą kumeliuką ir gal-

%

SUKAKO 10 METŲ.’

Panamos kanalui sukako 10 
metų. Per tą laiką kanalas 
praleido 2.8,100 laivą. Iš tų bu
vo 2,500 valdžios laivai. Kiti 
komerciniai laivai prekių per
gabeno 111,000,000 toną. Jie 
užmokėjo’ ųž patarnavimą 
$400,000,000.

‘I—

viją parodą. buvo atvesta 22 
žinduoliai (15 premijuota), 19 
mitulių kumeliukų (15- premi
juota), 16 dyeigią kumeliukų 
(13 premijuotų), 2 treigių ku
meliuku (visi premijuota), 1 
-eržilukas.—Be tapremijuota 
13 galviją, 2 avys ir 1 kiaulė.

Klaipedoskapelija.

Klaipėda, 21-VII. Kadangi 
simfonijos orkestras, šiandien 
trėjaip vadinamas būtent, tok
sai, kurs yra kokios nors orga
nizacijos vedamas — simfonija, 
f Harmonija arba kapela -—tat 
■bus vadinamas prie Klaipėdos 
Muzikos Mokyklos steigiama
sis simfonijos orkestrais-T-Klai- 
pėdos Kapela.

J

■se. valsčiuose sukilę kaimiečiai I 
išplėšė, valdžios sandelius javų, 
kurie buvo skirti eksportui.

Visos komunistą įstaigos iš vEnniS, Airija.-- Airių res- 
provincijos tapusios ^ perkeltos ■^u-į)Įįi<i1įinką vadas Earnon de 
į Volską. Visi milicininkai ta-1 ya|era< .^xtrs metai atgal buvo 
pę tame rajone nuginiJuoti, _^’[’Xjais4vosios Vajstvbės vvriausv- 
mOkesnią inspektoriai paliovę Ms. į klėjiman pa
savo durims. siųstas ir tik dabar iš nelaisvės

Būriai apsiginklavusią vals- [ - j *
tiečuj pardėjo pulti sovietą į- įlaužomą 'aI 
staigas, bedarbiai gi darbiniu-,v 
kai veda .energingą .PrQP^^n~‘ jamjį KnniSyJį^^pstitįko minjos 
dą* prieš komunistus^ ^^’^femoniu.’ > Savo kalboj de Valė 
gims telegrafu ir telefonu »m’|ra pareiškė,’ kad rytoj pasaulio 
žmojimąs su neramumą ujnm- [tautos atsižinosiančios vėl,, kad: 
tomis vietomis esąs nutrauktas. U xespuW
1' Koniuąįstų rateliai Chari^o-Į^- apįę kurią many ta, kad ji 
ve. begalo susirūpinę dėl ^n-lnnkrvžiuota ir žuvus,, esanti 
tos. is pohtbiuro telegramos,! •
pranešančios Ukrainos .kpniu- , Re Vatepa „a jsitildnęs, 
nistij partijos centraliniani ko. kad , ateinanžiaįš „visuotinais 
nntetai, kad eksportas negaljs rinldnlaijį kova
būt ir nebūsiąs sulaikytas. sia :

Ta žinia buvo pačią komu- - u ... 
nistą pranešta .fabriką darbi- PADEGĖ. ŽAIBĄS.' 
ninkams, ir tą patį vakarą Į- ______
vyko masinis susirinkimas Tulsa, Okla. — Martin;Bros. 
tikslu protestuoti prieš tolimės- [žibalo šuliniu trenkė perkūnija 
nį'jąrujnksportatiiną. Kalbė-lir žibalas’ užsidegė. Gaisras 
tojai ragino darbininkus pa-[pridarė didelių nuostolių, 
skelbti visuotiną streiką, jeigu Į ——:—7—
valdžia nepaliaus gabenti sve-r DARBDAVIAI LAIKYKIS./ 
tur javus iš Ukrainos. Į

Per kelias pastarąsias dienas Į , , , n. .v..
į Archangelską atpalukė du r81’ kurią darbininkai išėjo 
laivu su. šautuvais ir kulka- susirinkime nu-
svaidžiais. Oficialiais šldpe- Į . laikytis. P*ms strei niū
ri ą raportais tie ginklai atga-l^18 ir į*p;rel^aa-
benta iš Skandinavijos..,, Ko-P?111^ parbinmlęai teip-gi pa- 
munistai giriasi, kad'nors jie Į S11‘yz° stovėti ant savo, l odė 
ligšiol ir negalėję gauti užsiė-|s^le^<as &a^s užsitęsti.

[SUSEKĖ KONTRABANDOS.
I . ;
I New York. — Muitininkai 
peržiūrėję . laivą President 

I Hayes'rado ant jo opiumo už 
l $20,(X)0 ir 200 uzbofią kynišką 
| svaigalą; Kapitonas pašauk
it as išaiškinti, kaip kontraban- 
Įdos daiktai atsiradoa nt jo lai- 
įvo. Tas laivas yra plaukęs 
[aplink pasaulį.

j ■ ■

ŽEMĖS DREBĖJIMAS/
Tokio. -— Tokioj ir. įvairiose 

kitose Japonijos’ vietose įvyko 
stiprus žemės drebėjimas. Ža
los betgi nedaug padaryta, tik 
(žmonės buvo labai išgązdinti.

Stipriausias drebėjimas bu
vo jaučiamas Fokušinioj, mies-

Į VĖL. STOJO KO VON UŽ 
i RESPUBLIKĄ.

į

paleistas, savo kovą už nepri- 
įrią respubliką, 

iš iaujo. Atvykus * a r •. • • «,

>

J
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KIEK BEDARBIŲ. J

Hamburg. — Vokietijos-val
džia- šelpia 700,000 bedarbių.

*
LĖKS KITU KELIU.

♦ Amerikos lakūnai laukė
■ togaus oro ant Islandijos saloms Į11 

ir nesulaukė. Pasiryžo lėkti 
ltitu keliu, kurs yra daug ilges-.Į 
uis.' Bus 825 mailių ilgio. Tai] 
bus ilgiausias be pertrūkio lė 
kimus. /

pa-

tijos kraštų. Be to bedarbiams 
ne tuoj darbo netekus mokama 
pašelpa. .Todėl bedarbių skai
čius Vokietijoj daug didesnis, 
negu minėtas skaičius šelpia- 

*mąją. . 5
♦-

SUSEKĖ SĄMOKSLĄ.

Sąryšyje Su Egiptiečių susi
rėmimu su Anglijos kareiviais 
Egipto sostinėje susektas są- 

, mokslas prieš Angliją.

' SUSTREIKAVO
ANGLIAKASIAI.

Belgijoj, .Mons apskrityje iš 
36,000 angliakasių sustreikavo 
20,000 darbininkų. * Sustreika
vo dėlto, kad nesutiko ant nu
muštą 10 nuoš. algą. Kompa
nijos sako turinčios numušti 
dėlto, kad neišlaikančios kom- Į ko gyvena, 
peticijos su vokiečių ir anglu Į 
anglimis. 1I

Z'

SUGRĮŽO DARBAN.

Varšuva. Tęsęsis ilgokų 
laiką visuotinas fabrikų darbi
ninkų streikas Lenką Silezijoj 
pabaiąta. Darbininkai ir sam
dytojai sutiko priimti valdžios 
arbitracijos komisijos sprendi
mų. Streike dalyvavo. 200,000 
darbininką.

Streikas buvo kilęs dėl to, 
Ikad samdytojai norėjo įvesti 
[ilgesnį darbų, fabrikuose.

ny paskolos, jie betgi sugebė
ję pasipirkti. Europoj ginklą. 
Mes turime Jurėti ginklą, — 
sako jie, — nes turime būt pa
siruošę tisam kam.

SKAIČIUS “MIESTO” 
KARVIŲ.

/' - » - - ■
. Ir dabąr mes turime “mies
to’* karvę. • Tai yra ta kuri gy
vena miestuose, ir atskirta nuo 
“kaimų’’karves, kuri antlau-

TURĖS AUKŠČIAUSIĄ 
RADIO STOTĮ. !

Miunchenas. — Bavarija tu
rės aukščiausią Europoj radio 
skleidžiamąją stotį. Ji steigia
ma Alpuose, Herzogsstand 
kalno viršūnėj, 5,600 pėdą virs Į 
jūrių paviršiaus. •. Antenos bus 
3,200 pėdą ilgumo, nusidrie-Į 
kiancios iš kalno viršūnės į 
klonį. ' I

Yra 1,200,000 “miestą.0 kar- 
[vią Suvi Valstijose, ir 25,556,- 
000 ‘‘ kaimą” karvių. Perei- 

ŽŪVO ORLAIVIS. t tais kietais visos karvės davė 
Ispanijos orlaivis krito jūren lip,000t000,000,svarą pieno ar

fa* žuvo,. Lakūnai vargais ne-|ha kiekviena karve f -----
galais išgelbėti.

- i-

po 4,260

. Paterson.— Šilko fabrikam

•l

1

SĖS DAUGIAU,KVIEČIŲ.

Wašhington, ’ — Fermeriai 
ketina šį rudenį sėti daugiau 
kviečių ir rugių. Ketina kviečią 
plotą padidinti ant 7.5 nuoš., o 
rugių plotą padidinti ant* 14.1

PAŠAUKTAS ATGAL.

Washington.—-Vokietijos am-1 te, tūrinciam apie 43,000 gy- 
basadorius AViedfeldt atšauk-[ventoją, 200 mailių nuo-Tokio, 
tas. Spėjama, kad jo vieton o taipjau šiauriniame Tokio į-rnubš. Apie tai žinias gavo 
buriąs paskirtas Ganoj buvusia lankos krašte, kame buvo tie- Agrikultūros ■ ’T'T 1- • X • * * " » • 1 •• - -a- ~ A

*

■>

ž. ū. Ministeris Šilutėje.

Klaipėda, 21 VU Ž.Ū. Mi
nisteris p, Krupavičius “KL. 
Žiu.” korespondentui apie Ši
lutės suvažiavimą pasakė, kad \ 
suvažiavimas, apskritai imant/ 
į jį padaręs gero įspūdžio. Kiek . 
'.nemalonaus įspūdžio -darę kai į 
Įdirbt inteligentą kalbos, ku- 
riose nebuvo jaučiama nė vals- 
’tybėš i.<įhft>iiės, nė vidaW stip
rybės. '' Užtai laukinjnkn kal- 
bps clayę daug sveikos medžia
gos. , Apskritai imant, tąš su
sirinkimas p. M misteriui’ davė 
tos medžiagos, kurios jis norė
jo Klaipėdos, krašte surinkti.'

TM “M. Rundseiiau” paleis
tos žinios kad p. Ministeris gi
lutėje pareiškė norįs . kalbėtis 
tiktai su lietuviais, p. Ministe
ris pareiškė, kad jis žadėjęs iš
klausyti visus Lietuvos; pilie
čius. Tačiau Šilutėje iš’ vokie
čių pas p. Mini storį niekas nė
ra buvęs atsilankęs. Iš.Šilu
tės p. Ministeris važinėjo. į kai
mus, ypač į vietas, nuo potvy
nio nukentėjusias. Tautinis 
susipratimas pas ūkininkus au
gąs, ir tai galima su pasitenki
nimu pabrėžti ...

Be to, dar p. Ministeris pa
stebėjo, kad jisai matęs didelio 
reikalo varyti darbą Didžio
sios Rietuves ir Klaipėdos 
krašto ekonominio susiartini
mo reikalu. Čia būsią dedama 
pastangą, kad Didž. Lietuvos 
ūkininkai galėtą daugiau pirk
ti raguočiu Klaipėdos, krašte, 
ir kad klaipėdiškiai ūkininkai 
gidėtą plačiau eksportuoti savo 
produktus į Didžiąją Lietuvą 
ir į užsienį.

t

Y

Orlaivių eskadrilė.

• Liepos 19 d, atvyko iš Kau
no į Klaipėdą orlaivių eskad
rilė — penki orlaiviai.

Kai kurie vokiečiai, matyda^ 
mi, kaip gražiai lekiojo orlai
vis, lydėdamas Amerikos lai
vus, tikrino, negali būti, 
lietuviai taip mokėtų skraidy
ti, esą buvęs tikrai vokiety*.’

Turime progos' pažymi® 
kad tai buvo lietuvis vyt. U® 
Gustaitis,

(“Lietuva”)Vokietijos premioras. '' nuo 19,000 farmevią.svarą.«
lcarvė

ni namai sugriauti.
Departinentas

J

* 1 t
1
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 NARIAMS SVARBU.

• .. ........ i pAone piklvti į

savo pirmiau pratartus pareis-Į 
kimus— konsolidavimų nari

nio organizacijos stovio. Tų 
dto.tne reimlauiies konstituei- 
ja, setmn TW‘mi<IaviuHUs‘ir lin- 
kejtmn orgamzacijm aiškesnes 

.rAMKituuee for nmmng at speciai rate ot poatiiKe provided for iu aeętion 110® l.u„u. *
Act of Oct. 8, 1917, authorls*!! un Iitly 12, 191a* ų •

’ ” ' • * I Kiekviena atviresne, didesne
SUBSCRIPTION KATES: L . . .• ^Knirteismgesmeorganizacjjūne-Band aubui'bs ___________________.................. .*5.50 sidi <An savo atskaitų viešai pa-

countries yearIy,......o....-.»**.*-***«***«*--’»--iū,5GLMkelbtL Kiekvienas plačių pa- 
_ ... .................. - - uolus organizmu jos nu-.

' [rys nesijaučia užsigavęs, i
- MITARAI ę(lT ARIA lda luesti “M* I jo vardas (kad ir per klaidų)

URMAhA'I nuwr«nwt {rines” “ jonines,” “kazimieri- tampa pagaivintus kaltųjų na-
■ ' -- ._____ teį^autįeęmi’jmdm-y^^

X3ncagos dviejų milijonieriui^tikrai kultūringų ir sveikjnti- tai nėr nei ko kalbėti — 
žmogžudžių Loebo ir LeopoidoĮuų žygį. M pdsak “Vieny- jie patys kalti (ypatingai turė- 
byloje svarbių rolę lošia proto [bes ” tautiečiai” neprivalo gai- damiM>b-mesnių paraginimų).

• ligų’ specijalistai. Ikšiol liu-Įšuoti laiko mūsų .susirinki-^ T<>kin būdu, tikime, kad mū- 
dijo keletas daktarų iš apkat-|nuims, inūsij laikraseianis, tai|lyrangu-įi naruti nesijaus už
tintųjų pusės. Jie įrodinėjo,[dar labiau nereikėtų jiems sigave, kadmes fu vardus(gali 
>ud jauni žmogžudžiai esu ne|prigulėti prič katalikiškų <tr« kuiluirių ir per klaidų įsivelti) 
pilno proto, kad jiems .galvoję jų, nes juk ? tautiečiai” turi [peskelbsime laikraštyj Nes mes 

<vienošulo, o gal - kelių*-šulų, savų organizacijų ir tesitlar- Lj darome ne dėl savo naudos, 
t|uk»Ur.į J L-t* [ [kuoja jose. ■ [bet dei visos organizacijos ge-

y^^^ahar tpritdėjA liūilyti mil*[ Įmuksime “titutivrių” vadųL^yes —• dėl pastatymo- visų 
>. tmtojų pasanidytį proto ligų [balso šiame dalyke ir gre)to [ aarių unt aiškios papėdes. Mat 

Į dhlktaraic l ie ištardę žmog- | p,diyprsOY. nuo kattdikiškųj kaikurie kuopų raštininkai yra 
j padarė^ t^yųdų, ka(l[draugijų.. , . . . [pridarę kuopose klaidų — yra

t riedu piktadaritU||^|įtAkie be-| t t Įneprisiuntę centrai! aiškių ra-

“NAUJIENOS” KIRENIE-nmMMvvv. [riųAikrųjį stovį centro. Prie
aiM ‘ ČIŪROIeJ,
/'‘Į , |yra padaręs. 1 at ot sitas per-

’ T" ’ ... * ‘[kratFnėji'mas ir išgvdvs Visas
Kiultotoj Kii-enietid' vardu ;Sitadtos žaiz([clP!. _ pl.ivi>; I)rie 

paisiauodaneių. daktarų, y|; u [buvo priverstas nešti kryžių-[iį’&rojb Taško ’ 1 ‘

mali, .dafeteni verrtffi ffiWo>ljkid 'tAeinart JR-.jr M |.v?nto.
rimtai'skMasū' Jak-plafiai^iilaito.' ;11 ■ ' h0"“9 M 'įvardy-
namas vra faktas, kad daugp “feūjietos- iavo straips- ^uenyszmotųtorjmsto- 
l |rte ^kt«rJ1,K|urpdato!žį>.Lis ! 15 Vilniaus Ltotevių*T 
Lik muarai')«Wto panašu; ?£’, Sekvien^ ‘mm

ko, kad svaigalų vartojimas I Tas laikraštis iaėraljpkisi kuni- v< . -\
gerbėjas, o minėtam-.'.S« tj» «««? 

Vilniaus »»» suspenduotas (jam 
f,jjK kunigams,, iin-spto- tom p. l">k™st.s,lau_relfehj sustab-
' ■ *' Į Kraiijaiiui, kreditas atidumtoM b_ n^unokejęs per se-

' i «Jv * sius menesius lieka išbrauktas* i^upraiitama, katt.iei Loeb irimas:’. - L.w . , .... *•, .
YaivriSLl''-rink vilnį iiiiK įnviitrrrri i ' I-iŠd HaH1Į SKalCiaUS. iOkltl llll-' ŽS t-ūJie m ioldu nroto hU ■ “VnniuJ,! d“5-VU0ja.**«- du,. kurie bus suspenduotu 

- gų daktarų nebūtų ieškota, jiel / -į Vvaibhusiii ta!’?le .uz^ 1 v‘
~ būtų teisti, pagal įstatymus ir nes ris S

n»bn4; ‘ Luisto, lūs jo* zuuoji jia 'Mdaugiau penkių, gi vm is-
“ Pasvarsčius d-d vkn ir šiam l kvuSto 1)rad<?' brauktųjų skaičiuje bus skolin-

7 . r - y PL dant Vytauto ginmazija ir nu> L-į šešių mėnesiu. >Bet to
-IT taip išrodo, kad mrlijonieiTųĮ , . semmariririr barihut h t u A- ii m-■^pasamdytų daktarų Myiiiasl p'audies mokvklomis o'iau- **T.A
■yaSsiduada mokslo prostitucija. Į „ lietuviu atol-vklr Vihiiriir J—Iau 
X • j uUb hetuMų moKyKlų yI ll2s.]in(j;eję, bet jų duoklės da

\ , | v ra'gan daug. Jų skuteris dar [p.lt< kuopų iždininkus arba
žymiai padidėtų, jpi ne ba^'i0S[rastinihkus, o gal ir kur kely.' 
kliūtys. *Byto drau gi B raH- [Tad tas bus kuogTeičiausiai su- 
naši išgauti leidimui? iš Lenkų įtekta. Be to, tikimės, kad tįe, 
valdžios visoms šio kraštu holu-[^urje (įa nera^užsiniokėję, tuo. 
vių mokykloms, ji taip pat du<>- [už^įmokės — nenorės išsiskirti 
ua lėšas.. ‘Ryto* draugijos .vai-kg organizuotų darbininkų' 
oyba susideda iš kelių kim\aj.L|<a|(v4au^ labai inylė
n- didesnio skaičiaus syletiškių jQ K* da tebemyli Lietuvių Dar- 
Daugiausia įtakos šioj draugi- [bininkn KoOperatvve Saįūn- 
jvj turi kunigai, teisingiau, josir jos Hdžianių‘“D-kų,” 
pirmininkas kun. P. Kraujalis | jri negalės be savo ge-
Tai yra todeį, kad kiti Kyto |rojo draugo gyventi, jie pasi 
valdybos naTĮai, Išskyrus pęs^*||as esu atokiitais nuo visuom& 

. lankynup . beveik iiiėku L^ 4^^—ieškos teisingų dar 
prie šios draugijos veikimo ne |bra|iddšku. ekonomišku, ■ poli- 
prisideda. O darbo yra daug k tautišku žinių, bet ne
be posėdžių ir, teikia pripažin- j gedami “Darbininko” nega
li, darbas ne smagiausias. VL surasti. .Papuls į išga-
sokios švietimo valdžios prieka-1 rankas, 
bes, tardymri, bylos vis tai!.. ?..........    .... -
dalykai ne malonūs, kuriui, _ , ... w _ . , \
kiekvienas stengtai. Kvengfl. bes kuttr-
Katbingi‘Ryto’reikštais ,npi- Ra"l.!7 , . ,.
nesi beveik išimtimvi jn Irir.nl- , “tautmeRu,’
nmkas knn. K„ tai jam it- ten.
to riaugiausia iš lenk^vąldžios,Į J?s 11 
ko, žinoma, kiti jam ne pavydi. "‘V“.® “A™* myt'im
‘Ryto’ veikimui' gulima btan P1'1^
sis tas- užmesti, bet ateimlutm f* .' totali-
sulygas, kokiose tenka dirbti, ,P!^ 1,v!'

pt-Mna tylėti. Kas kaltas, jei T ^atotai. IJubar pn- 
Šioj totrbioj draugijoj daburtb M* ’»>»«’>'>’ «• P^.
nėse sglygoso niekas imnori ^^V!?? “S“1“* T“ 
dirbti b jei visa.ataakomybš 8uJ ^on?llsl5,\ N?l s, „‘“‘‘P W 
vetoa ant vieno žmogaus.”' tot .pwo stotuvyhį vi-

• m is vieno emu.” 
uNaiijienos” Jmip anas EI-Į Matote šįin halsas yra bal- 
vangelijos Šilimas Kirenietispas govėde 
bent moraliai ftadeda lietuvy-‘kryžiuok!’*

.Aablislied
«* •

■A

J

•I
*

*'

♦

A

»*

„. „ piktadariiK |į^|tomie be- ] 
prėM :.Mpir--W®sWališ4 
»•
- Daktarų nuomonės, h mato 
skiriasi. Kas čia • yra! 
•daktarai už pinigus pagiitav 
priešingai Ji ūdy t i i

’ *

tai netikint al^jęiL- (Bet yų 
dalylnK’ 'kilt j

- PAMIRŠO AR 
= REPRIMŽĮSU.

»i***. 4*? į'

t -—■-—, ft * r
Brooklyiio “ Vienybė,” rašy- j 

^dailia apie plunksnos'3,6 skardy- Į 
“-ties” be kitko štai kų paieiš- Į 
•įfki&f I

*** prieš inus, tai mes ant |
,?*^;neį[£Ci^ltojaine laiko: neina | 

Ine i jų susirinkimus, neskaito- j 
;*• ntc jų lailiraščių, nedaly «auja I

* me jų parengimuose ir it. T joj 
yį būdu, mes iu1 vedame joki*' imi-į 

w'*.- vino karo.” |
Šičia praleistas vienas labui [ 

svarbus “ tautiečių” veikimas, I 
■ f>>mriam jie sugaišta, daug laiko! 
fr .'ir.kur ne plunksnos o žodžių! 
j 7“skerdynė” eijia. Yra taika-! 
į ialikiškos draugijos su šventų-Į 
t . jų vardais, hite priguli “tau-Į 
pAtlečiai.” Tų.Mraugijų veiki 
į kiekvienam suvirinkime einu I 
' L rietenos ir ^^skerd^mės.”. Tos j
- ” rietenos ypač, pakįlit, kuomet 
•katalikai ineša sumanymų pik 

. aidėti prie katalikiškų kaltūri- 
nių reikalų, arbd kuomet tau- 

..Mečiai tų padaro savo idėjos 
. reikalams- Kiek tada nervų

J ‘ erzinimOf kraujo gadinimo ir 
T. laiko eikvojimai 
į ’ Jei Vienybė” ir kiti *4tau- 
! ■tiški,f laikraščiai pasakys sa-

• viskiams, kad ne vieta jiems 
► katalikiškose draugijose ir ka-

i

šaukn^tos;

(Ii prie progos, m* tik skelbia
miems, bet ir visiems “Darbi
ninko’ * skaitytojams norime 
priminti, kad neužilgo “Dar
bininkas” keis savo formų —• 
taps didesniu. Dabar admmis- 
tracija tvarko stnkų, o sekindo- 
rijutas narius. .Kaip tik vis
kas apsitvarkys, tai tuoj vir^ 
liaujas judėjimo lapas.

Tadgi, gerbiamieji nariai ir 
valdyIjos, dėkite visų pastan
gų,; ne tik patys būkite pilnais 
nariais, bet kalbinkite ir kitus 
■prie LDKS. Nariai visuomet 

kad briku užsimokėkite, o valdybos

i

VIKTORAS DINEIKA
V« Dineika—artistus IS Valstybinio Dramos 'Teatro Kntitie. 1

' ig i i M W—M-—»M—W—!■—I~W——W—1^'

altinius, 9) Prtnaa KaMtinakiUi, 10H 
Juozą* Kaminskas, H) Juozas! 
Jneevičia, 12) Prauciikus Mkke- Į 
ričh, 13) Aiitanas Petrauskas, W | 
Marijona PurUkienė, 15) Pr, S. Į 
Rakauskas, lt) Petras SliktaJ 
17) Vriulė Htankuvien?, 18) Fra J 
nas Stanavičii, 19) Juozas Velič-Į 
Ira. 1 . t

29 kK ŽMffetea, 1M. — 1) Į 
Petras Kakariekas, 2) M. La u-Į 
d&uskiene, 3) B. Romdiejiė. Į

23 kp.t Daįroit, MicK— 1) Kad 
iya Kaitrius, 2) Kazys Labeikia. Į

24 kp., Waat Lyną, Mus, — 1) Į
Mar/Geiievičifenf. I

29 kp., (gifofcg*, BĮ. — 1) Junta į 
Bacevičius, 2) Anįnnas Banaiti*, Į 
3) Andriejus Brazis^ 4) Kantų. 
Brciva, 5) .Jonas Jovaiša, . 6)1 
George Katkus, T) Mikvlas La-| 
sanskis, 8) Junta Vilnonis, A i 
Vine lovas. . ’ I

28kp.,New Hpven, (knta. —Į
1) AL Abuoja, ____ _____ I

Muni-Į
ka Krinecklcnė, 2) Juozas Matijo- į. 
šaltis, 3) Jonas Puišis, 4) Kas-Į 
tautas Stulas. t. |.

* I

stengkitės iš savo kuopos narių 
iškolektuoti duokles — nepa- 
4lm>Mte-ne-vieH()-priešdtti’bin«i- 
kiškanrtamsos gaivalui.

Žemiau teikiame visų brau
kiamų narių vardus (taip yra 
centro knygose) ir laukiame 
nuo jų bei jų kuopų valdybų 
gyvo ir 'atviro žodžio. *

Jeigu te bėgy dviejų sąVar- 
Mu nesulauksime, tai būsime 
nrlversti išskaitvti Tamstas iš 
rtganiząotų darbininkų skai
čiaus. ,. ’ 1

1 kĮj., So. Boston, Mass. — 1) 
Jonas Aidukouis, 2) Kazimieras 
Luinis, 3) Aataiias Mankatiskas, 
1) Povilas Miškinis, 5) B. Pau
lauskiene, (į) »L Petkevičius,z 7) 
K. Petraitis, 8)* ‘J. Stukas.

2 kp., Montello, Mass,-—1) Liud
vikas Jundzila, 2) P. Juškaitis,

, J) Juozas Salatka, 4) A Stankus.
4 kp., Athol, Mass. — 1} Ant. 

Baronas, 2) P Indrulis, 3) Juo 
zas KueiilskaS, 4) P. Petrulis, 51 
?. Rimša, G) Kaz. Tamošiūnas.

5 Icp., WatetJįęry, CoM. — :
B. Bivainis, 2) B; Digns, 3) Pra- 
las Guidškis, 4) Jonas Kasinsktfš, 
5 ) Marijona ttašparartienč, B) O- 
la Katiliene, 7) Jomis Makaus
kas. 8) Ignas Rakauskas, 9) Pra
nas Supis. 1U) Jonas Valaitis, 11J 
V. K. Votimis, 12) Liudvikas Vy- 
čas.

6 kp., Hartiord, Coim.—1) Juo
zas Ivanauskas, 2) Marcele Ka- 
l andiene, 3) Helen Lazauniukas. 
4) Tadas Špilis,. 5) Agota Stau- 
kevičiene, G) Jonas Varkolas,

7 kp., Worcestėr, Mass. ■— 1) 
Vaclovus Dzeduliouis, 2) Zigmas 
Juška, 3) Ona Rumšaite, 4) Juo
zas šūkis.

8 kp., Cambridge, Mass. — 1) 
Povilas^ Kavolius; 2) Juozas Šiu
žąs, 3) Antanas Sadentas, 4) Kal
tina Vilutaite, S) Antanas Vit
kauskas. .

9 kp., New York, N. Y, — 1) 
Viktoras Bagdonas, 2) BoL Ra- 
mauauskas. 3) Ona šarkaitė 4.) 
Jurgis Skiižinskas, 5). Karolis 
Vaičiūnas, 6) Juozas ^ilis. ■

10 kp., Brooklyn, N. Y. — j) 
‘Mikas Griškevičius, 2) Antanas 
Kavaliauskas, 3) Antanas Sližy#, 
4) J. Zajankaitskas.

12 kp., Brooklyn, N. Y. —- 1) A. 
Biiidokas, 21 Vincentas Pukaš. 
3) Simonas Pociūnas, 4) L. Šimu
tis, 5 ) K. Žolienė.

13 kp., Philadelphia, pa. — 1)
E. Alekna, 2) iz. Bernotinas .3) 
O. Gttoldute, 4) Juozas Juškaus- 
kas, 5) Praneislms Matulionis’, G) 
Romanas Petrauskas, 7) Feliksas 
povilauskas. 8) J. Pranekūuas, 9) 
Praumškus Pliekus, 10) Jolui 
Sholpz, 11) P. St,atkus,. 11?) Jūrt 
zas žvjrblys. . . .
u kp;, Wark> ,t. t - B Ii,’ 

(laliauskas. .
ja kp.( Bihabeth, Pt. j. —. i) 

Jonas. Jagminas, .2) Antanas Kii- 
vaneekus, 3) Vincas. PjmlaUskis.

18 kp„ jhitersom A J. — D 
Antanas Aučius,

21" kp„ toraii cųty, Pa. —-1) 
Ignas Anėavavičia, 2) Junas Au
drai t is, 3) Jurgis BalitUms, 4) Zu
zana Bįlbnkiviie* 5) Zuzana Bui
vydiene, G) Jonas Bulotas, 7) Ig
ną* Girdaiuka*, 8) Jonan KMa-

Ą

“uu-

• •

1, D. I. $1 Kbunirs I
ii Ylstftmettei

_______________________ . , t l ’ l
MnMttiMnO Virste 

džteiungMu. ■’ - ■ ’* !
•i-4— . ’ J

Pamačius “Darbininkė” cen
tro ' paraginimų prisidėti prie 
platinimo katalįkiškos spau
dos apįfna: džiaugsmas. Į Ži
noma,' tas buvo daroma ir pir
miau. , Centras' ir pirmiausa-a- 
gindavo ir prašydavo kadr w,, «.. ;... .
visi stotume -į darbų, ,bdt ašyttt įrograma, ku
dabai-z centras, pradeda į ne-Į 

ima labai st^knj naštų antį sa 
vo 1

.*•

, & <

I & m. birželiu 24 d. atvyko iš i 
įLiėtuVos artistai: Antanas Va- 
I iiagaitk artistes 1 kompozito
rius, Viktoras Dineika artistas- 
sportininkas, ' abu Valstybinio 
Draihoš Teatio artistiiL ir Juo- I « t 1 *

I žas Olšauskas artistas-kankli- 
Įninkas iš. “Tautos Teatro’’ ir 
Į Satyros Teatro liVilkolakis.” 
I Artistai žada rudenį gastro- 
Įliuotį po visas Amerikos lietu- 
Įvių kolonijas su fum tikra, jų 

i;i talpina sivyjei 'inanologus, 

tiktai raginį,’-'bet ir pats
ima labai stWW našt« auti sa- ,'T F1 ongijiah-liętuviskji. ton 

iro pefh, & į mūžta^te .’CT^'

lei (larbiitiriklį torio pagerini-ĮrlS šutote1. toeij.0
mo - gerb. tom »r. Fabijoimlj^? a ta,p
Kemėšio pradėtos vagos viry- (
mo. Dr. Kemėšis dėjo visas L 4^’, krūvių
savo pastangas; ir visų savo rkolopi jose, . artintai .zadą^ su- 
nergijų dėl pravedimo darbi? Į vaidinti kelėjį originalių lįe-. 
■ninkama šviesesnio ir tięsešnib H?rie didžiau-
kelio, kuriuom darbininkai ei-Kul pasisėKtt<f^7;ėjo Lietuvos 
'darni.' niekuomet nepaklvstų.|Valstyteniaii^_sTeaįtre. Nekm 
Jis paliko mums amerikie- ne vėikalaiiliiM įdomūs k, t.: 
čiams sao darbo pradus ko- ~
operacijų, Kų-gi mes dabar ĮLDKS. šer.tts ir jĮŽrašytumėm 
turim daryt t Sėdėt rankas su- p* Darbininkų. ”■ Jei mes ’šiuos 
dėję ir laukt pakol vėl kunigas darbus pasiryžę * dirbsim, tada 
F. Kemėšis sugrįš. Ne> Ku- įbus ir centrui daug lengviau ir 
nigas Kemėšis jau Lietuvoje, Į mums visiems smagiau ir ma- 
jis ten dirba.- Alės turime jo įloniau. Nors Centras dirbs diė- 
vietoje darbininkų prietelį ir |nų ir naktį, o jei mes sėdėsim ir 
kooperacijos mylėto jų adv. P, [lauksim ko tai; naujo; tai nie-‘ 
Daužvardį, kuris dabar yra! ko nesulaufeun. - Turim visi 
centro'sekretorius ir kuris iš Į stoti į darbų, visi išvien veik- 
pirmos dienos savo darbo pa-|ti, tai tada turėsim naudų, 
rodė sayo pasiryžimus — pasi-Į Bar broliai kartų prašau, 
ryžo dėti visais savo pastangas stokim į. vienytį, stokim petys | 
delei darbininkų geroves. Jis j petį, o vaisius gi^itulaikupa- 
pate dirba h’visus^ ir visas ra-1 matysim, 
gina stot į vienų bendrų soei- 
jalį darbų: platinimų katalikiš
kos darbininkiškos spaudos ir 
kooperatyves idėjos. Kų mes 
privalom daryti? Susidėti ran
kas ir žiūrėti kų kitas veikia, 
o patiems nieko neveikt. Ne, 
—mes teipogi turini stoti į dar
bų, stoti ceiitrtli į pggelbų 
susijungti į vienų būrį ir dirbti 
nenuilstančiai. O iš to vaisiai 
bus dideli.

Matome iš paskelbta maršru
to — praklilhų ghrb. centro 
raųtlninkui P. Daužvardžiui. 
Jis vadines po visas fcūopas ir 
taip kolonijas tdŠkiiLt darbi- 
nltikjį klausimus it jų nathlin- 
gumų.

<Tud’gi mes visi privalom sto
ti į darbų, darbų kuris mums 
.'parodys ateities daibo vaisius. 
Nuo savęs aš sakau kų lesini, 
tai tų ir plaušini; Visos kuo
pos turim rengtĮs prie tos die
nos, kuri yra paskirta ne tik 
jos laukti, bet ir ruoštis prie 
darbo, kad tų dienų daugiau
sia išplatintūmeni katalikiškos 
spaudos, 
K. & ai

. I

■).
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i

M.. M. KamanduliSh
, ■ >Apskr. Pirm.

. „A - - - ■' . *

priratytimiėm L. II
pai^ąvm*tm»&tu ' toUtmą

palydovas..
Bekeliaujanti .vis apie saule 

mūsų žeidė yra Lat ‘saulės paly
dovė, kaipit Mtos -7 planetos. 
Bet kieRviėHa įsirita turi taip 
pat savo palydovų, t. v., ma
žesniųjų ų| jąis sKritiilič kurie 
jau aplink jųskriiĮm ja. Ir mū
sų žeiniMuri vienų tokį paly
dovų; ; Yra-tkimienulis. Jis 
taip pat įvijai ?nė .savo šviesa, 
bet tik yra nOviečiamas sau
les, aplink ttMįir gi kelighja 
drauge su mūšų ?AĮine. Bet jis 
be to .‘aplinkui žeinę.
Tų saVo kriiųįįę aplinkui, žemę 
jis padaro per mėnesį laiko. Tų 
jų nuolųtmęA kelionę pastebėjo 
jau žilos senovės mokslininkai 
ir nuo to nusUtėdaiko skirsty
mų mėnėmjs*. ‘Tokiu būdu 
mūsų metai ym tol htiko tar
pus, per kurįiii.ūsų žeme, pada
re Vienų kartų kėikmę aplinkui 
saulę, o m?l||u yra Hi buko 
tarpas, per > kurį žemės .palydo
vu — rnėnulU padaro savųjų

‘‘Aušros sūnus” — S, lOiutlio* 
nienės-Kymantaitės, “Kęstu
čio Mirtis” — Maironio, u Val
dovo sūnus” — Putino ir kiti. 
Visi tie veikalai paįvairinti A, 
Vanagaičio muzika it daino
mis, ypatingai "Kęstučio Mir
ti^’ ir*s(Valdovo Sūnūs.”

lieto, kaip teko’ girdėt/ ar
tistairašo scenos veikalėlį su 
dainomis ir baletu “Mūnšai- 
nas,” kutį žada, gastroliuoda
mi vaidinti, jei rasis tinkama r ■ i • • < . i ' ■scena.
1 'Gastroles žada' priideti' 'nuo 
Bostoiio apie lTi^sejb‘20 d.1Bos
toniečiams buA prė^tV pirmie
siems pamatyti sdtvros koneei’- 
tus-spektllk litis' ir pasiphžihti 
sti meninirikais, kmie.bvečiuo- 
jasi dabar Amerikoj. ’ ' 1 (

Prie jų prisidėjo seniau atva
žiavęs iš Lietuvos artistas Jo
nas Bikinis, kuris vaidino J, 
Vaičkaus rengiamuose siiek- 
takliuose. Jie keturi yra pasi
ryžę aplankyk visus lietuvius 
Amerikoje, kur tik bus išreikš
tas pageidavimas.

Iš anksto galima su jais su
sirašinėti čia paduodaintų ad
resu, kur artistai apsistojo va
saros atostogoms.

J. Bikinis ir V, Dineika, 144 
AVillow St;, Waterbury, Conn., 
pas P. Deveriį.

J. Olšauskas ir A. Vanagai
tis, 41 Plantation St., ‘VVorces- 
ter, Mass., pas S. Piirvinskų.

Kompozitorius 
Antanas Vanigiitis,

' ■ t

kaip teko girdėt ateivei daug 
naujų kompozicijų .solo ir chm 
Tams. Jis tariasi su p. X. 
Štruniskiu dėl spaudos. -Rei
kia tikėtis kad sekančiam se
zonui mes susilauksime naujų 
muzikos kurinių, kurių jaučia
ma didelė stoka tiek solo’, tiek 
chorams.

Koinp. A. Vanagaitis žino* 
mas amerikiečiams lietuviams 
iš. jo išleistų kompozicijų, per 
p. K. Strūmskį, kurios labai 
mėgiamos publikos k, t: "Sta
sys, * ’ • * ‘ Dūdelė ” ir neseniai iš
leisto^ “8 liaudies dainos” clio« 
tams, “8 L d.V lieveik visos 
linksnio ūpo ir gražiai dainuo- 
jasi. Ypač publikos mėgiamos 
“AŠ mergyt?/ “Kunkuliukai- 
Džingeriukai/’ “Driedul” ir 
kitos, Tai pirmas sųsiuvinys 
komiškų dainų mūsų dainų re* 
pertuare. . į

Kaip girdėt.. A, Vanagaitis 
turi‘u* dauginu surinkęs liau
dies komiškų dainų ir žada ne
trukus išleisti. Iš originalių 
fcarmįnteidaina “Ei,
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Jei juaą miegat* nėra geraa Ir atilvto- 4 
MirtkntH ir jąį Jaattatfei nervinga b i 
nuilmuiti rytuieČlulK, tik nueikltej a»r \ 
tieką lr gaukit naują gyduolę, Ntigag ] 

, Tote Ji jHHtarya daaglati aege m- t 
Htebina Juk, kalą greitai ji padaro aavo 1 
darbą, Nuga-Totie nuteikta tttivieHte»> 
tj lalegą, Ntlprhi* noolatlatati WVW». 
gerą apetitą, pulką vltaklnimą, tegulta- i 
rl ajim htak'fa'Mittug Mitthti«amo, įNp « 
yįkrūSo. Tfc riadjif irduoto, Naga-K« 5
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!
■ A. ViinngnULs—kompozitorius ir artistas IS Valstybinio -dramos Teatro
Kaune. ■ .

‘ : v , :...............7 ..1

Į Dėl savo išteistu dainų, aš 
Įnoriu keletą nurodymų duoti.
Į Bilo dainos: “Stasys” ir 
[“Dūdele,” urožytok tenorui 
(Kiprui Petrauskui), todėl jas 

| dainuoti baritonui arba bosui, 
Į peikia transponuoti. “Stagy«” 
[reikia daugiau interpretuoti ir 
[deklamacijos būdu dainuoti. 
Ta daina įeina komiškan reper- 
tuai-an ir todėl ją reikia dau- 

[glau komiškoj dvasioj įspildy- 
ĮU Reikia vaidinti, ‘
Į “Dūdelė,” tai mano pirmas 
[mėginimas rašyti romantiško 
[pobūdžio, dainelė. Ją gali dai- 
Įnuoti ir sopranas tik .vietoj./, 
r - metelė,’ ’ dainuoti, ‘ * daine- 
|Ie’* ir pirmus du punktu. ' Visi 

_[keturi punktaiMainuoti nėgaH- 
[mą, nes per ilga ir ‘darbši įky- 
[rių Vyrulį t dainiidja “Žinau 
[mergelę vieną...” Baritonui 
[tinka “D-dur” tonas o bosui 
t —.u“.” Transponuoti yra 

- pašiąarbuMi* Ameiikos |lęngp totoftųnacijosednes Jga- 
MTi’ i<n»na +cniTl'rt f-i- Tntirzi. lT5iAU5*

$” baritonui 
*0 bosui —

Į
i

L. D. K.“Dūdelę’ - dainuojant reik 
baigiant pirmą dalį suretint ir 
“dul-dul-dul - dul dūdelė. 
dainuoti piano ir linksmai. Už
baiga— forte su ūpu.

Yra keletą korektūros klai
dą kurią galima išvengei forte
pijonu palydint.

“8 liaudies dainos” tai yra 
-pirmas sąsiuvinys liaudies ko- 
mišką-linksmą dainelių. Visos 
daineles, išskyrus “Lopšinę,” 
reikia gyvai, greitai ir links
niui dainuoti. Kiekvienas cho
ro dirigentas turi sugebėti dai
ną paįvairinti tempu. Reikia 
kiekvieną dainos' posmą dai
nuoti ir diriguoti atatinkamai 
tekstui ir minties prasmei.

Pavyzdžiui imsime “ Aš mer
gytė kaip rožytė. ” Tos dainos 
tempas — polkos lempas. Dai
nuojant reikia kreipti domės į 
atskiru; balsą - mėli odrjas. Vi
suomet reik kiekvienam pos
me, ~ leisti -balsui pasireikšti. 
Aš įvairindamas dainą, įdedu 
mormorando1 ,ir “la la,” vien 
dėlto, kad būtą daina įvaires
ne ir klausytojui nenuobodi. 
Negalima taip pat ištisa daina 
garsiai, tykiai arba greitai, lė
tai, dainuoti. Gražumas dai
nos priklauso nuo išpildymo. 
Kompozitorius negalį rašyti vi
sokius ženklus ant notą, nes

moję apkrikštijo du Ltehmįi 
kunigaikščiu Varpodą 
nw knnig. -URilypair 
Iiebavee iunlgk ~ Povilu, ItoP 
pečiu laiku 
Paramoje pMfe jo putou* 
W4tmižkai feinyčiai,

v

vakare, . ’
Spalio 1Ū <Lh LaWren«r 

Mau. — po pietų.
Spalio 19 u; South Bortbn,

Mass. — vakare.
Spalio d., Norwood, Mass.

— po pietų. ‘
Spalio 26 d„ dainbridge, 

Mass, -r- vakare. •
Lapkričio 2 d., Middlebord, 

Mass.—po pietų.
Lapkričio 2 d, Montello, 

Mass. — vakarė.

Jeigu kam viršuj paduotos 
dienos yra nepatogios, arba 
mažesnėms kuopoms matos 
kokių nors finansinių ftūkunių 
ar tam panašiai, arba čia nd- 
pažymčtos kolonijos norėtų su- rverkta ptitkiiU nuo heVIrMtlnlnro, vi- i 
lengti-prakalbtt- dtthtaiftktr ^1?!.% !
reikalais, tai - kreipkitės pas 
Naujos Anglijos Apskričio raš
tininką •

J. V. Smiles, 
,125 0he^ fer< s 

Cambridgė, Mase.

Centro prierašas. Panašiai 
turėtų padaryti ir Cbfmectlcut, 
ir New Yorkir New Jersey 
apskričiai (jeigu reikalaus iš 
centro kalbėtojų). Iš anksto 
susiplenavus ii* prisirengus bus 
daug’ geresnės pasekmės ir lai
ko sutaiipymas. ‘ 
i: ^įįj^4' ’r
New JersuViafiskričiai jau yra 
nutarę roįgtįj pHu vajaus ir 
maršrutų, ,bet iŠ kitų apskričių 
da;nesigirdi., Ką-gį;daroto? į

■ ’.»• T ■ -L

Praeitas L. D. K. S. seimas ' 
nutarė šiuosinet daryti milži’ 
nišką vajų. Centro valdyba 
nusprendė paaugyti organiza
ciją penkiais tūkstančiais nau
jų narių ir išsilluosuoti is visų 
nepageidaujamų skolų iki atei
nančio dešimtmetimo geimo. 
Gi Naujos Anglijos apskritys 
laikydamas savo metinį suva
žiavimą nutarė prirašyti du Į 
tūkstančiu (2,000) naujų narių 
tik vien savo apskrity ir šiau
rinėse kolonijose. To darbo 
sėkmingumui nutarė rengti 
maršrutą gerb. advokatui Pet
rui P. Daužvardžiui, centro 
sekretoriui, kuris atlankys vi
sas apylinkės L. D. K. S. kuo
pas, sakys prakalbas, priraši- 
nes naujus narius, užrašinės 
pDarbiiiinką,” platins spaudą 
ir 1.1,; žodžiu sakant, pilniau
siai nušvies darbininkų vargus 
ir parodys išsiliuosavimo bū
dus.

Todėl, gerbiamieji, gerai į- 
sidėmėklt žemiau paduotas Ja-' 
tas ir tuoj užimkit svetaines, ir 
veskit didžiausį prisirengimą 
ir agitaciją, kad laike gerb. 
Daužvardžio prakalbų, kurios 
bus labai gyvos- ir svarbios, 
prisirašytų nemaniau 2,000 ma
rių. ir kad neliktų ne viena šile- 
tuvis katalikas daibininkas-ė 
be gero laikraščio ir knygos:

Prakalbų maršruto surašąs:
:■ . ■ : ■ i ' t .. ■ i ■'

Rugsėjo 27 d., Rumford, Me.
— Vakare, , }..

Rugsėjo 28 d., Lewistxm, Me?
— po pietų. . .i

Špįdiitj 4 d., Manchester, N.
H. — vakaro ' , ..
.' Rugsėjo, 5 d., Kasima, Ė; K. 
po pietų ir Lowell, Mass., vaka-

- re,. i - '

Spalio 11. d., Hudson, Mass. 
Spalio i 12 d., Worcester, 

Mass. — po pietų.
Spalio 12d., Athol, Mass, — 

vakare.
Spalio 13 d.,

— po pietų. 
Spalio 13

Mass.—vakare.
Spalio 18 d., Lynu, Mass.

C lute nuo bet vienos ift tą bfklų, tas prl- 
Kiill iruo put pačią, kad atam <
Toite bandymai, kaip kad daro tukatu®-/ 
Čittf fcltą kna mėnuo. ,

Išdirbėjai Nuga-Tone žino laimi »> 
rul, kad ji pag^Mš tokltttme ateitljį- - 
muose ir Jie yra privertę vIsum apdo* 
korius, kad davwt garantiją' ir adgm- 
Žlaari. jinrą pinigu#, jei nepkįe«&rtl. C- 
ra labai maloni vartojimui ir JųK gdtt. 
tsita visam mėnesiui gydttolią apib w 
$1, Hekomenduojamu, garatauoppaja 
Ir parduodama vlaą gerą aptlekortą

pasauli! j(JįIes be ^įlūiads ng»įteatro or^iiaato^is. Jo tiks- į“H-dur 
nurimsiinZ.Barašyta mai- las pąši&arbudti* Amerikos Įl<m&p: _.  ___a__
Šytam ir vyrų chorams^ Buvo lietuvių-tarpe, teatro ir muzL-|lmiFlbHįs3pefkeiį is iphcioi

“Vilniaus ųiedžio” sodipįnią. 
Dainavo vyrų choras pčvpildy- 

;tas chorvedžiais kursistais, ku
rie tuo kart lankė “Dainos Die-

» r

nos” kursus. , ,
Turi, taip pat gražius veika

lus parašęs k. t. “Maldą žuvu- 
{siems už. Lietuvos nepriklau
somybę,” “Vėjųžėlis,” “Manjo 

.gimtinė,” “Ątišra,* “Bro
niams vilniečiams”, ir Įeitus. 
Solo kuriniai — daugiausiai ly
riški. t Jie specialiai buvo, rą- 

, šomį.-Įjietovos operos kūrėjui 
;t|prųr Ęetrąųsk.ųt , tYrą kejte- 
nąs romau^ ir isppranųį.Į įGi’I*

- i .&$?’ — £>!<? pūllaą ž.odmi.
’ ,įr “Mamytė” —TysĮiavok 

Turi keletu kpiuiškij. Jpiplętį, 
Iš jų žinomas yra “Litai?’ 
(lietuviški pinigai). Taš kup-

• lėtas bus dainuojamas gastro
lių koncertuose. ■' /5
' :Gerb.’A. Vanagaitis viešėda

mas AVorcesteri Mass., paraše 
tris dainas rekordams “Vič-

' \tor” Co. kurie bus įdainuoti 
per K. Kriaučiūną.. Tai yra 

' komiškos liaudies dainelės. — 
‘s Columbia ’.’ Co., A. Vanagai- 
tis įdeklamavo “Futbolą” jo 
paties pasirašyta ir su drau-

■ gaiš artistais įdainavo “Dzim- 
dzi-drimdzi.” 

Muzikos mokslus studijavo
. . Vokietijoj. Dresdeno konser-

. . vatorijo.j, karo metu 1918-2.0
m. Kadangi turėjo artisto pa- 
šaiikimą, įstojo į Dramos Teat
rą kuriame.dirbo tris sezonus

A*t T * • .* ¥* ■ f Y i i. * *F'*’ *

. išpildytu Kaune 1 gegužės per
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kos srity. “Jis gaštrplntos su [į viršų.' 
draugais' artistais V. Dineika,[tiks
J. DikiniuTr 3’. Olšausku po vi-1 “ D-dur. ’

* v-- * /. y . i-ui lj—l i *«■/■* ■ I-
]■sus lietuvių kolonijas? .* * '

Iš ba&ytinės'* muzikės A. 
Vanagaitią turį parašęs’ ‘ ‘ Tėyįe 
Afūsų” ir “SveikąMariją’’ ku
riuos pernai gastroliuodami 6- 
peros artistai P. Oleka/ j.1 B>y- 
ra ir M. Lėškėvyčips' koncertą- * ąf » v i «-«< l * * l ’ l 1 • .
vg bažnyčiose, /

Dabar, kiek žinoma, iuri at-Į 
sivežęs ne tik solo;bet ir cho-1 
.linus bažnytinių giesinitį ir jie- U 
tūviškas niišiąs^ JŽaM nęužil 1 •' 
go išleisti jei gaus u^sakymij. /1 j

Lietuvoj yra išleista pradžios l - 
mokyklos ! c dainų /: rnikinelįs p 
.“Dtunuoir” ‘—,piiTOa?daW‘į(p.|‘ • I * - i I ‘ ,,t.| F IfLr '■Lr\X I
Vitkauskytės knygynas ,Kau-iT 
ne). Tas yųdoyė^s\užtvirtm-T 
tąs Švietimo Mįnisiė|ijoš7Aiit-T: 
ra dalis to pĮatįės*vadovėlio ąti-T 
duota spąudon per “ ŠĮ^yturio” f 

! Bendrovę. A, yąnaąaiti^ nuo | 
1921 m. buvo “Saulės” Moky-j 
tojų Seminarijos' Muzikos (ir r | 
dainavymo mokytoju. Nuo j ' į 
1923 m. buvo “Šaulių choro” t 
dirigentu. Organizavo “Dai- f 
hos Dienai” tyrij. chorą1, /bet 
greitas išvažiavynha^ ; nątrąn-ltaį yį.a pasenęs dalykas. Jis 
ke darbą, “Dainų: Dibndj”[(jed^'svarbiausius' nurodyihus 
buvo numatytas “Šaulių Clio-Į 0 smulkmenas turi pats daini-

Lietuvoj ir “Vyrų chdro/’Įūhikąs rasti. Čia tai ir apsi
reiškia solisto ir dirigento'ga
bumai ir menas. Yra solistų 
kurie padainuoja dainelę,“ tai 
negali atšigesėti o yra ir tokių,

kos kūrinius išgirsti bėt, ir jįįkad nėsižinai kur dėtis. Ta
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'Gardner, Mass.
»■

p' * r į ‘JUOZAS,OLŠAUSKAS'
I J. Ol&taskmL-artlstas iš “Tautos Tesitio’* ii* “VUgoIaklo” Kauiie. 
K .

4 • ' - . 1 ... b . ’ .
ta ■■!■!- iii ’ ■■ * nl IMI * M r— ~rw — l|i'—-M ■ -T.'—'-^—1*.:——

d., Fitchburg,

J -.' - p i.
, y^ųphųd^b^ „J,

Seserų Brigitiečių mažosjds 
bendrijos Via delle Dčie, Rį- 
moj, ■ 'koplyčia buvo ‘$aęiųisį- 
serų pastatyta tik' su pagalba 
vieno darbininkol '•

: * ■

I LIETUVAI
Gulite bųti Lfe- 
tuvoj vieni 
m ė t iį . pitįt- 

A ■ iimit kilią 
« ‘ Ht’Sleins mep^| 
B,-». hIhirh- Jei 

kHtn.L’iiHilElntiiP* 
kit arčiausio Unlted Httftfei 
Ofiso arba jūsų vietos agentą pilną 
lufonnacljįj. •

'tuo pačiu sykiu patyrlnčkltfe pa
togumus važiuojant Unlted Statyk 
'LfhtlU- lulVaU: fivmn|Kį patogi}* 
tanflmrial, getus niHIstns, iratH^iaa-: 
tls .paUrnHyhitaH, dideli deniui, lie- 
uy Koncertui. >
. 1" I Uųited Statės Lines * j
45 Broad.way, New York Citjš I

75 Statė SUėtJt, Boston, Mate ’ I 

” MknagMi (Wktl<s for "J 
tlmied’ Statea Shipping Boardl 

ItetadiateBiaii r.iiil'fi "TrriV-^j

*

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA

Tas mus galite gauti visokią Bollą, 
šakalą ir žiedą nuo visokią ligą. Mw.‘- 
užlaikome visokias žolės kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios itejankb* 
60c. su prisiuntimū. Atsiąsk 10c. o 
gausi visokią žollą ir knygą katalogą. 
Reikalaujame gagentą, lr duodame gerą 
pelną ant mušą visokią vatstžollą ir 
knygą. .

M. ZUKAITI8, .
449 Hudson Avė. Rochester. N. X. it D. No. 1,

.■■iJrJitrtitmltfri rTiiiTaiiihii j j r • Ti'SAraA—

AKERIŲIRDVIMKiEatti
Tik 25 naftos nuo vidurio FMM94* 

phljos. Agti stoties, gatvekarUj ję jfer 
to kelto, mokykla prie namą. Mtntos 
yri, lt upelis teka pro namus. Lategi 

‘aptverti 4r ganyklos. Budintai gal, 
Miltas lr Saitas vanduo, elektros Ivtote 
Parsiduoda pigiai su gyvuliai* ir; 
įrankiais. Dėl platesniu infornlaCiją 
kreipkitės pa# savininką

1 C. J. MAJAUSKAS 1M _
Coliegeviliė, tok

i 
B 
I 
1 
I 
«

• ■ . ■

nuodamį, jūs turėsite pasiseki
mą ii’ užganėdinsite ne tik pub
liką, bet ir save.

Dainininkas yra sielos gydy
tojas, o. daina — vaistai. Pub
lika lanko koncertus ne sma- 
guriavymui,. bet ieškodama 
sielai peno. . .Dienos rūpesniai 
ir vargai užsimiršta išgirdus 
dainą. Tą visą turi dąinmin- 

r*. , .. . - _v _ kas suprasti ir dainuoti o ne
nors imk ir suplėšyk. Man pa- rykauti.

rų”
dirigentu.

Reikia tikėtis kad Amerikos I
lietuvių visuomene ■ tinkamai į-1 
vertins A. Vanagaičio‘darbus 
ir turės progos netik jo muzi-|kurie tau dainąvtaip padainuos: 
kos kurinius išgirsti^bėt ir jį Įįad nėsižinai kur dėtis. L 
pamatyti Scenoje kaipo ūrtis-įpįj-} daina taip sudarkoma — 

ne tik kaipo artistas, bet ii to tą. • ‘ X4nors imk ir sunlėšvk. ■ Mauna-
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JONAH lUKlklg'- ‘ \ '*7' \
•T, bikinis-nrtlstiiM, < diįI'vh X V'nkkuuK jtrttįft ’ Ąiiiądkėj.
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čiam prisėjo panašiai pergy- 
Įventi.

‘ Gerb. solistus ir chorvedžius 
bei choristus, aš prašyčiau pri- 

I silaikyti čia paduotų nurody
mų ii’ dainuoti ne gerklė, bet 
siela. Dainuokite ii* jei jūs 

/randate kur nors reikalingu 
r pakeisti ritmą ar , t. p., labai 
Įprašau, bet pirma negu dai 
Į ntiosite, ’ susipažinkite su dai
nos tekstu-turiniu. Išmokite 

Į atmintinai žodžius ir dekla- 
| muokite, o vėliaus įnokmldtės 
Į dainuoti. Choras turi pirmiau 
1 išklausyti dirigento naujos dai- 
Inos tekstą, kuris turi paaiškin
ti ką daina savyje turi ir ką 
kompozitorius nori pasakyti 
sielai. Dirigentas privalo pa
aiškinti svarbesnių, žodžių pra- 

I suię, kad choristas dainuoda
mas žinotų: ką jis dainuoja, 

Į Svarbiausia, tai *yra dikcija — 
įtarimas žodžįij. Dainininkas, į 
nors jis gražiausia balsą turėtų 
ir taisyklinga i riŠpildytų visus 
UUtodytmts, l^et jeigu jisui 

Į “ sugrumuliuoją * ’ žodžius, tai 
I viskairveltui. Reikia žodį tar- !*...• k k

A* 

dai
ti taip, kad jis luitų sųpmnta- 
;mas klausytoji^ Taip

i

Baigdamas, noriu jums pa
linkėti kad sekančio sezono 
koncertai turėtų- dar didesnį 
pasisekimą negu 
Augkime patįs ir 
mūsų visuomenę, 
publikai koricėrtųs, 
sužavėtu,

buvusieji, 
auklėkime 

Duokime 
kurie juos 

Geriau keletą kuri
nių sudainuoti gražiai, .negu 
daugį.— *1 taip-sau... ” Mažu
tis gabalėlis hrilijahto daugiau 
įvertinamas, 
geležies.:..

negu “šmotas” 
z

. A. Vanagaitis.
U. VUI.24m. . • L
IVorcester, Mass. \
41 .Dlarttation St.

Ieškau brolių Povilo, Jono, 
Antano Kazio Metinių, kilusių iš 
Vailabų kaimo, Viduklės pa^, 
Raseinių apskr. Prašau atsiliep
ti adresu: Pranciška MelinikS. 
Skliausčių k., Eržvilko vai, Tau
ragės apskr. LITHUANIA.

Mano Sūnus Adolfas, (Kazio sū
nus), Steponavičius, — galįs da
bar.turėti amžiaus 30. metij,.—iš
vyko į Ameriką į BroOklyną ar 
Bostoną, prieš karą kelius metus 
(3-5) ir buvo parašęs išviso vie
ną laišką prieš pat karą. Nuo to 
laiko aš apie jį jokių Žinių nebe
turiu. Jis arba kas apie jį žino 
meldžiu pranešti “Darbininkui” 
arba man pačiai šiuo adresu: Ona 
Steponavičiene, Mažeikių kaimas, 
valsčius ir apskritys, Lietuva?

NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHILADELPHIEOIAMS I 
‘ TtKttA.

LIETUVIŠKA VALGYKLA
1419 RĖDO AVENUE 

philądelpMa, fa.

Pus mus gausit visokią lietuvišką vai* 
glij, teip kaip ir Lietuvoj.

KAZniIEUAS VAITIEKUS ir 
PIJUH JANKELIŪNAS
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NEPRALEISKITE TOK
Ką tik atėjo iŠ LtotaVfe Idėtuvot

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, t Vytauto ir Lietu- 
voi senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastaigražūsženklaiyijA atvirlaiškiĮų 
formoje, kilrii| ėįhA 401 vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtasžėhklai, reiškia kol^į žu>fi M|kif|tnife- 
ią, pilį apskritį, Lietuvių Vahfybij ir kup 
rituos mūsų tauto* didvyrius.. Štai tų isioriikų ttf

M » 
A 
U 

. fc:
A itte
Sr* WWDKMt 

*. ’ «a afcaML \ - 
, M miiiiii.' :

. . SU WM*W»

Paleškau Mateušo Žitkaus. Prie# ka
rą jis gyveno, HtidHvM’e, Mafesų vėliaus, 
girdėjau, gyv?ho3Vorcester, Mass. Jis 
pats tlr Jo pulĮstuml malonėsite praneš
ti “Darbininkui,” 360 Broadvay. South 
Boston, Mass. .Tam raudasi svarbi Ži
nia Lietuvos.

■ ■■—■ ■— —_» !■'-■*!  ! iw.n. Lr -ii   

Šiuo paieškoma:
1. Justinos - Tainuliniutūs-Za- 

bloiiskienes.
2. Aleksia-ua Zablonsko.^
3. Jono Blekaieio.
šie asmenys kilę iš Nemaniūnų 

valsčiaus, Alytaus apskrities. Ieš
komų asmenų prašoma atsiliepti, 
arba visų, žinančių juos, praneš
ti Lietuvos BaSnintiuybei AVash- 
ingtone. ..

Lhtuvoi PMitinUnyH 
AmlrikU.

.Uvniktanr.v,
L Lirtar*, foakL-Vytis.

t. Gedimino įOMMbH
4. Vytauto fedcU-feyfel* 

[ fcVlHMi,
.|g OMMb- '

- 7. GardhMte •
' y.

- I. '
10. fertiMfefe

13, VtekfaM 
į4. Aliotais.
15. tėfnata. 
<<• 
lt !
lt. Hjtfe
10.&ML
90. Alfailfe

•4b
- f

<x

' fe Mifeilfe' t
5 i * *I^S * . ‘ 5 i b *

I
" Nelabai tonai gavome naujų tų albumėlių to

tinį ir gavę pigiau parduosime pigiam DabSrifei 
jų kaina bus (RK iš tiemą AgfeMft ittb&ml 

] SQ%. narįamš 60c. Hnigtu MiįUtel— 

r “DABRiMNl&S'”
Jteatai MmIfe TF. BrefeltoMi
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PIGIAI

ir Justinas Mickevičius, biznierius.

t

• į

bar prisidėjo labai stipri nauja pe- 
ga — Jonas Banys, vargonininkas

iridgelečius.
parapijos choras apsiėmė dai-

rus jo gerąsias ir blogusias 'pu- —
‘ 1922 Haynes Tourlng nutomtiblUs n

‘ ' .paHiiŽterlų. naujai impontytuiįi, geri tu*
ertai, nauja ekstra mašinų laimi geru. 
iPiitalduodit visai pigini. Mntyt gulite 
kožni} dienų po vai. vakarė. ,T. j. KAK-* 
VELIS, 805 IVashington St, t’am- 
dirtage, Mass. (A,—231
t

>>
, i

šeimynų 14 kambarių

................ '■■■įnirai ■1ni|
D R. H. S. STOHEl

AKIU SPECIALISTAS I
S&a. W. Broadvtay, So. Boston I 
VALAND08:Nao 9 r. Iki 7 v, ffi. Į

K.
»

PIGIAI PARSIDUODA
S šeimynų, 18 kambarių namas, vis 

įtaisai (improveriieAtsj geriausioj v!6 
tof arti, jūrių, karų ir South. Bostomir 
prekė tik $10,000 Irj^OOO 
įneMi; geros randos; atsišaukite ko- 
greičiausia pas; •

A. I V AS
361W, Broadway, So, Boston

Tel. So. BoatoM 0828
.* LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
" (KASPARAVIČIUS) 
<25 Broadway, South Boston 

____ ■ Of lno valandoBi----------- — 
ntfo # iki Į2;00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 įr nuo 6:00 iki 8 vat, vakare.

. OflsaH uždarytas aubatos vakarais 
Ir nedčldenlfilg, ‘

aš.... ’-‘t„

7u
t '

■ i ■
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KAS GUDRI LĖTOM MLBfiJOSE.
e »ji i 11

MOMTMtaL, GAMADA. .

Vkriam “Darbininko” numery 
tariau “Viturėlis” aprašydama# 
mtteų koloniją ūbai prasižengė su 
teisybe — kabinėjosi prie vėikė- 

, ją, šaknijo nelemtu balsu, ,rodė 
Mvo biaurius dantis ir purviną Šir
dį Mūsą kolonija labai pasi
piktino “Viturėjio0 koresponden
cija ir melagingais apražimais.f

Mttaų kolonija mato “Viturė- 
Ko” asmeny katalikiškos Ir tau
tiškos vienybės ardytoją,, karjė- 
p*atą’ ir didelį iiįalieŽuvį, 

’< Šhriliai lietuviai montrealieOiai, 
daugiau susipratimo, daugiau vie
nybės, daugiau organizuoto vei-c 
kimo ir: teisybės ivertinimo,’Kup- 
met mes stipriau susiorganizuosi- 
me, tvirčiau rankas susispausime, 
plačiau akis’ praversnn'e, tuomet 
visi vituriai“; nęturės vie
tos mūsų tarpe; negalės jie savo 
purvinomis, uodegomis drumsti 
mūsų ramiojo išeivijos vandenėlio,

Tad prie darbo Broliai, 'o a^ti- 
ma Steitirparodis vaisius;

: t Ę. Derbaiuk&s.
. - V ' f ,

HARRISON, N. J.

* Birutės ir Vyčių choras buvo su
rengęs labai gtažų išleistuvių va
karėlį p. 'Kamilai,. rugpjūčio 6 d. 
Jąunimo buvo gana gražus būrys,

*• - .

Mat Kamila buvo uolūs vytis ir 
nenuilstantis darbininkas. Jis pri
klausė 'prie Choro per keturis me- 
tiis 'ir: tiek pat ilgumo buvo L. Vy
čių’ 96 kpi 'finansų raštininku; 
Bė to ’būvb tikras-scenėls mėgėjas, 
imdavo’sunkiaiisiaa roles ir atlik* 
davd ’jaš kuogeriausiai,' Kamila 
biivo Čia augęs vaikinas,, * bet labai 

. Atsiėjo lietuvių kalbą’ ir * tėvynę 
LijtW'ri‘ <■ * ;

1 ’Batfi^ohiėėiaulinki p. Kamilai 
g^rikiisiųbisekniių jotūaąjoje šie* 

' fdje7’",*'f • • IlS 5 ’! ’ ’ ‘1" • a-• ’<

rter !•* p Reporteris.
~w .I^i- -* ta

** *-va.-

NEWARK, N. J.

JĮWBwvUnj IvjuSt
a

Vienas hedievukas rastas savo 
kambary negyvas, daktaras sako, 
kad tas įvyko dėl pergigčrimo. Ne* 
naujiena- Montellos bolševikus 
parkos užpuolė. Dabar bolševikai 
negali nuo raudoną vabalą atsi
kratyt. Jie sumanė pastatytH šau
dę” ir viriųti joje mūnšainą ir 
nuodyt vabalus.

Ar tik nebus klaida, ar nenusi
nuodys patys. Mat jie patys to
kius nuodus naudoja.-

Kalakutas.

VIETINES .ŽINIOS
Bubėtoje tankfai Butone 

gerb. kum prtrf. Pr. Bučy i, Lie
tuvos univerziteto rektorius. 
Jis dabar jau kely į brangųjį, 
kraitelį — Lietuvą; šią ląvaitą 
lis laivan ir ptadts Lietuvon.

Visi gerb. kun. prof. Pr. Bu
čiui linki laimingos kelionės ir 
sėkmingos darbuotis jo dide
liuose darbuose,^ vadovavime 
Lietuvos universiteto ir auklė
jime Lietuvai šviesią žmonių,

žada suvaidinti “Jovalą 
“Tarptautinis Absurdas’* ir 
scenos vaizdelį — “Laisve 

dm piknike rugpinčio 31 ~ AbiS

progresuojan- *1^ Kan.
ja. Cambriage deda vlL, £ .‘Vilkota-
sų pastangų sumušimui Bosto-.[^ „ *
«j, o Bosto»ie#w Caru- tirti

Cambndpausl^ Ma m įdomūij {r gana 

iViitraui telūri su dainomis, dėklu-

“šposais.
Vaizdelis “ Mūnšainas ’ ’ kiek

esgw m r............u
TtVAttTAVTyAT

%

Cambridge’iaųs ir Boston4o
LDKS..kuopij rengiamas ben-|^2į“’ „ airtrame

-nmrAb.u Oi j | Auriu va, antrame
ir “XJlmgat”K

Blogai žmogaus prigimimas 
visus beveik į tai Veda, kad ki
tų kaltes rašo ant akmens, sa
vas užrašo ant ledo. J 1

Linzo vyskupas pasakė: 
“Mftsą priedermė blogai 

l&ikražčius p&keiati gerais,” 

~Farsiduodr

PARSIDUODA
Du stikliniai show case’iad. La
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Klip
atas į “Darbininkų/’ 366 W. 
Broadvay, So. Boston, Mass.
...... n.„ .—.-n , , -..į------------------ ---------- ---

ui ii' 'j1 "r^i

m Bo. Boaton 870

J. MACDONELL, M. D.
, GoW«w MMšalMU <r IMhvUM 

tania vasakdoiu Rytate Ud 9 vaL 
Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuoO—0

M8 E. Broadvay, So, Boston

(.

k

%

J

k. 
k
5
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k

LDKS. 14 kuopos reilgtassciijš- 
vaŽiavimas rugpjūčio 10 d., Bloom- 
Beldfe,' l&bh? gražiai pavykb.t Pob 
no kttdpai’likš $32.$6.} v • i r;s • 

‘ Tų dieną buvo keletas ir kitų iš- 
vaSaviirių, bet mūsiškis buvo ge- 
Haušiaš. Mkt žmonės jau-prade
dą suprasti ir įvertinti L. D, K. S. 
ir’ jos* “darbuotę Tadgi rengimo 
komisija taria-širdingą 'laČiil vi
siems‘darbininkams, sveeiains, i- 
dėjinėms’ organizacijoms už atsi
lankymą ir gerb. klebonui kun. Ig. 
Kelmeliui už’teikimą Savo .para
mos, garsinimą bažnyčioje.

Turiinegarbės ‘ priminti, kad. 
likęs pelnas būs sunaudotas ap
švietus platinimui. -■ .

; Komisija.

OFISUI STALAI (DESKOS), 
Kam būtų reikalinga, kreipki
tės 366 Broadway, So, Boston, 
Mass.

/ ■ ........ ................................... *" ,
? ■ i .

ceremonijų, iu diditaturiū entu- 
ilfumiū ir paairižijnTi paiirody-

Stai«ta p^r. 

’wr |»'atoraM patiems artistams jo 
Gerb. naro .v«q*j ' p. {®*|titaWtty|įje paragavus ir ištv- 

K&rbaUlk&S rangiaM naimmn- . . . .. . , ‘******"-™»^™’' • °į ms m inwfiHifi.H ir hlnirn.sins rnt.
kui išmokyti naujų dainą, oi

Kadangi artistai pradeda fimokld..Law gistroles £ t 
afi«.un., Bortoniečm »n-Į w mnms & w tw 

laiOdSiDorchaahaie^M, kaiSaLĮrn]Įejns panlaty+j, svečius ar- 

tįstas sn jų tikrai lietaviSkta OrgaidnoKme *tipiiui<kMs ps.LQ0];a.^ jįjasą
jėgas Į via&a grupes. I nno darbą valandėlę linksniai

* IpfeflsetiL Tik nepraleiskim ton
Blamninkų, Nau josios progos nes dar pirmi svečiai su

MoALapskrita-jss^^  ̂ --------- —“
ant Old. Codman ūkės buvo ga
ila gražūs ir įvairus., žmonių 
btiVo pusėtinai didėlis būrys, I Kardą tegu karžygiai varto - 
ir jau nebe Vito iš Bostono, ja! Mes eisime broli, plačiau 
bet MonteUo, Lawrence, Cam-1 pasaulin, tėvynės takeliais 
bridge’iaus ir kitur. siauraisiais, plačiais vieške-

Valglų, žmoniškų gėrimų liais : eisim nuo krašto iki kraš- 
huvo užtektinai ir pigiai par- rto, kur. tik skamba tėvų kalba, 

' duodamų.' Darbininkai dirbo ir £ skelbsime :viena saule dan- 
išsijnosę, gyvi, linksmi ir man- guje, viena tėvynė žemėje . -.. 
dagūs. Vistiš * atsilanlduslus V. Krovę,
pilnai patenkino. ' ' —----------------

17—7- . DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
Ateinanžią r^e.lrjlįjj. bus Lie- ReIųrįa,I)r.ja Lietuvos Dukterų 

tavos , Duktenj įvažiavimas, gjoįa Svd.
kurio, pusę pelno bus skiriama . 1 >

iiw&- X‘. .■ NEDĖIIOJ, RGfJUčIO 24
BOSTOMlBraS CHrCAGOH. **

■ r’-’ ■ ' Asinnont, Mass. r
Gerb. A. Strakauskięnė ir M. Į i T' T .r. ■

Sakalauskaitė išvažiavo Jubi- ■ P?’^ sfc“'ama pa-
‘ i’c?; ,J„• Irapijos naudai, už tai yra.kvie- 

Įiąjmin įot^rjlW^|ėiami.,Ylsi;,seni ir jauni, dideli' 
Chieag^m"‘kVa,ypatingai Jtyie- 

»k .II?1. i i? ię <•'TF", Ižiamos visos .atattgjrgtės nares 
, „pinkune jyms, ęeriaąs^,^- L :
Ul^ir, l^te ątymauojąnt Tikies, kad vi
są^vnsioims WWis.t įo;?-a^. p. Stauskui 

j turėsim juokų iki valiai. Teip- 
gi bus visokių gaidžių valgių

BAZARA8 JAU PRASIDĖJO

Praeitą snbatą keletas ypatų 
susirinkę * Darbininko9 9 ofise, 
pravėrė bavarui duris — išlei 

_________ ido vieną auksinę rašomąjį 
rmriMTtiTu t. (plunksną. Laimėjo Seikis. .0 
rMiLADELrHiA, fa. Į nedėlioję, parapijos choro išva-

Aušmc žvaigždė. I žiavimę, da keletas išleista.
| Baz&ras atūžia.

Ne prožalį buspaminė jus ir pa-Į __ ...... .., ■  
aiškinus kas šviečia mūsų koloni-Į BETNYČIOS' IŠKILMES, 
joje ir taip sakant tarpe mūaų lie- j ——•
tuvįų, Visiemįsuprantama ir m&-1 Praeitą petnyeią buvo šven- 
toma kad aušros žvaigždė žviežia pč - Dangun—Bipimn-- Panelės 
nakties tamsumoje ir tuomi žmo- |Syenciausios.» Per misiąs buyo 
nėsatranda sau kelią, kuris vedai Pilna bažnyčia žmonių. Pir- 
paklydusius j šviesos plentą ir pa- Imas misiąs, ant 6, laikė kun. 
gal aušros žvaigždės nurodymą I P- Strakauskas, e.o antras, ant 
prieina linksmą ir laimingą 'gyte- klebonas*. kun: *K*.
nimą. Kas f a aušrosžvaigždė?!. I Urbonavičius. 
O-^i visiems gerai Žinomas ir visu Į ■ Vakare buvo pamaldos, sv. 
■mylhnaš kun. J. Koncevičius. Tai Panelės Sodely tęs-priėmė pri- 
vienas- iŠ Žymiausių veikėjų, ktt-|s'e8lb tapo i šventintos-52 jaii- 
ris Šviečia tiesos mokslą. Dirba I n°s merginos. Kun. K. Urbo- 
nenuilstanČia ir netižgestančia e- havičius pasakė joms pritaikin. 
nėr gi j a. ' Jį ir “Darbininkas”!^ trumpą pamokslą.. . 
pripažįsta esant geru prieteliu- ir į 
darbo-žmonių užtarėju. M D.’1 sa-Į šv. Pętro parapijos elibto 
ko/'kad Philadelphijos padangė- privatinis išvažiaVimaš būvo 
je tik*vienoje' savaitėj prishjšta- praeitą nedėlią,*1 ‘Bielarieoje, 
^Darbininko “ platinimui $30.-00. Įant. Martintf ūkės. ■ Choristai 
Tad tokiš gabalas (šmotas) hemą- jautėsi it'Lietuvoje: oyas grą
žai nužydės katalikiškos spaudos klg> gaįptn maloni/ Šfiežiopiė- 
pajėlgą.’ -o*’ . Ino, vištų užtektinai; 'dainų;

Dėlto toums phitadelphiečiams žaismbą iki kaklo. Daininih’- 
lietūviams Št; Kazimiero parapijoj kai sugrįžo muilšę ir kaikurfe 
linksiria turėti; tą’žvaigždę, kuri Į gerokai sušlapę ; mat, kelionė- 
Vis^doS'dienom* ir naktimi darbuos I je pagavo lietus, o omnibusas 
jasi ir kiek suprantama ta aušros Į buvo atviras’. . . •
Ži'aigždė!"tWta ^MladelpMjos " 1 ' i f > . i

itoivius nušviesti šviesa c— saiv Į' 1 ‘ 'rri ’ ' *;; • ! ' ‘
Ws spinduliais?.r 1' v! 11' n [žus, švarus miestas. Oraš' sait-

Gėrb: kun.1-J. Koneevitois dar- pas, labai Sveikini TragyWriMs 
hiodamasis tarpe visų,, be skirtu? nebrangus.1 Per 75' metus/ toro 
trio, visados .linksmas, smagus ir pat įsikūrimo; gyventojų'pasidait- 
tisados ffc visur yra godojamas. I gino 85,000.1 ’8aoux Gity $ęa apy- 
Kiėk teko girdėta-M jis neran-Į linkės didelis centras kur susi jum 
dąs blogo Žmogaus. Visiems? at- į trys valstijoj Vitėnt-Kebraš- 
mėnama jo atvykhnas į Ameriką..|ka, S; Dakota ir Iawa. Stovi airit 
Nekurie visMp manė ir kalbėjo a-4 kranto Missouri lipęs. Kalbama 
piė gerb. kun. J. KOnceVicių. Bet kad toj upėj eis kada laivai. Žiū- 
kun. J.'Koncevičius. nutylėjo ir Įrint iŠ gamtos., surėdymo apielin- 
tuomi šiandieną pasirodo jo vai- kės šią miestas galės turėti gerą 
šiai, kurie bus ilgam atminimui, t ateitį. ,
Jis. skelbia tikrąjį mokslą, platina Darbų Čionai yra visokią," bet 
katalikišką spaudą, dirba su vi- daugiausiai žmonės dirba sker
sais. Jo darbasphiladelphiečiamsldyklose. Kas nematė skerdyklų, 
buš ilgai atmenamas. tam būtų įdomu žinoti kaip gyvu-

• ' •••” Syzakhius muša, tūkstančius į dieną,
... . • I kaip mėsa gaminama, oda, kaulai

• įsiąpgailes yom. . I įr 11, sunaudojama. Žmonių atva-

Gerb. kun. J. Koncevičius buvo Įžiuoja iš kitų miestų pažiūrėti, 
ligonbuty. Teko girdėti ne nuo I Kaip kalbama, Čionai yra di- 
vieno apgailestavimą kun. J. Kon-1 džiausią “creamery” visame, pa- 
eeviciaus. Jis1 turėjo operaciją [ šaulyje. A 
išėmimui tonsilų. Bet ačiū Dievui, [ Statoma, dabar už tris ir pusę 
kun; J. Koncevičius, su Dievo pa-[ milijonų dol. elektroFir gazb ga- 
gelba', veistojoį darbą su visu Imyktas.
smarkumu; parapijos naudai. Die- Dabar Čionai yra 4 dideli ligon- 

[bučiai — 2 katalikiški, ir tuojaus
Džird. J bus statomas kitas, už pusę mili- 

~——-——- • [jono dol. Gera vieta daktarams
SI0UX CITY I0WA, rr ^UTa^ms- K lietuvių dar nėra

’ [nei daktaro nei ’nursės. Būtų ge-
Daugelis žmonių rytuose nežino [ra proga geram lietuviui daktarui, 

kaip vakaruose yra/ bet vakaruo- ypač, kadangi šiame mieste lietu- 
se yra nemažai iš rytų atvykusių [vių yra nemažai, arti dviejų šim- 
ir apsigyvenusių. Iowa valstija [tų Šeimynų.
daugely vietų peržengia kitas val4 Lietuviai’beveik visi turi savus 
stijas. Įndijonai senai pavadino [namus. Vyrai jr^ moterys dirba 
ją ugraži žemė.” Ji yra “kornų’1 [tankiausiai skerdyklose. Gyvena 
valstija “Iowa that’s where|arti savos bažn^ios. Bažnyčia 
the tall corn grows.” Toji valą-[mūro, graži, švari ir puikioj vie- 
tija yra labai derlinga žemė, kur Į to j pastatyta; Po bažnyčia yra 
viskas auga. Auginama taip-gi[ didelė svetainė, kur rengiami į» 
daugybė kiaulių, karvių, avių ir vairūs vakarėliai. Prie bažnyčios 
arklių, taftoje yra mažiausiai [ didelis plotas parapijos žemės, 
nedirbamos Žemės, kaip kitose vai-Į kur daromi piknikai, Lietuviai 
stijose- —* 97 nuošimtis yra dirba-[ jau seniai čionai apsigyveno, jiems 
mos žemės, ' [čia viskas sekasi ir gyvenu sari ra-

Vienas Žymiausių miestų, tojo [miai, -
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namas, su visais improvemen-
tais, parankiausioj vietoj So? 
Bostone; arti karų, krautuviųi, 
parko Įr jūrės; preke $8,200. •

A. IVAS
361 W. Broadway, So. Boston. 
<A.--19) ' ; • ; '

1 #

® įduoda drapanų
KRAUTUVĖ '

( Visas "tavomis naujas .biznis iSdli-lĮ- 
tasper kellollkų nietip laba.1 geroje vie
toje. Turime parduoti greitu' laiku, 
bes savltonkag tuil .važiuoti Į Lietuvą š 
Kreipkįįeš “Dar luini niro1’ o£isi|. 
Broadvįiik, ^uųt^-Bošton, Mąss.' (A2t)

-l-r
Ali

yl'

ZJ

HMMBSBBBaeSMS
Tai. Brockton5112—W.

DANTISTAS

DR. 1. J. GGRMAN
(GUMAUSKAS)

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

Tel. So. Boston 04G4-.T.

JURGISSTUKAŠ
F O TO GRAFAS

, 453 WE8T BROAOTTAT, 
Bouth JBoston, Mass.

Darom dailius paveikslus. Veselllas 
traukiam vakarais. Užallkom vi
sokios ružles rčmūB. -

•e''

t>

vDR. PUSKUNIGIS , 
' GYDYTOJAS 

VIDURINIU LIUV 
vai. O Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po pfet. • 

7 Įki š vak.
389 Broądtvay, So, Boston, 

Tel. So. Boston 2831.

I
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J Naujos Kanklės. Šį kartą f I 
!į leidžiama knyga — “Trejų!! 
j Mėtų už 1922-3-4?
jį metus, ’ ‘ . Jį
jį '^^ejų Metų Kanklės” į! 
į į bus atspauzdintos Lietuve- į į 
jlje ir išsiuntinėtos visiems į į 
! t užsiprenumeravusiems Ka- j. 

ledoms, 1924 m. Prenume-Jj 
ratos kaina už Trejų Mėtų i j 

p Kankles du doleriai, o vė- ^
i

■ t 

iLithuania. |

S P. S. Pinigus siųst pašto | 
Kviečia Valdyba. ’a money order’iais. jįį

t ■ ja^OT.! j' J... ' =*1"-v Į ■■

P. J. AKUNEVIcIUS
. LIETUVIS GRABORIUS 
Sutelkia gerinusį paskutini patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis.- 

Ofiso adresas;
\ 258 BrDadway, South Boston
! Tel. S; B. 0183-W-

Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston
, ■=.-• -n=—na- -i. •

* >■’ i' ;*a . . • ■ »

■ JAUNIMAS GENDA.
2į''‘''Z'"-b įir.saldgij.jgėiiinjįnž  ̂J3S|o-
Etaeta tvarte Camtadge’-1 draugi. ir k ė.

rajp.^po suareštuota & 
pAmrn; Jol^Fratu^ 14^- įe/^si'itaa&oliite į mAu 
te, tau, 418. glumina ,St, o iįnlį įiUa -_____ ;
Jose^i Tam?shpna^ V Uįį skįitlingk£ susirtaU 
nuo JeffeT^on St. Jie prisipa
žino, kad esu dalyvavę plėši-1 
iriuose apie' šimtų sykių, krau- j 
tuvese ir turtingųjų namuose.

Bostone vienas lietuvis (ne- L? 
žinau pavardės) Vaikinukas [ 
norėjo nurodyti savo motinu subaik Z) d.
antras įsbegsb su pavogtais nuo Į 
tėvų trim šimtais doleriu į, nepamirš-lg

tetarau, saugokime savoU iimti įįį t-s 
vaikus, liepkime jiems Pnsir£l_| ]iIls 
syti’ prie geYų katalikiškų or- 
ganižacijų; tegul nesiranda nė 
vieno‘ lietuvio vaiko, kuris rife-į , 
SlS^S^L^ ^K^^merikoje"

Kuomet jie bus susispietę prieis TV A *|^ T TT /\ JA , B 
getų draugijų, turės žmoniškų g,. fl Įf % I I 1 T|| || 1 A ’ g
užsiėmimų' tuomet jiems nfe- | JL |J M1/V V|
reikės žulikyšeių. . Įg B

. Komp.A. Vanagaitis mums j B NĮ £L j£a I 1
praneša, kaė per jį galimas *■&*.* s
gauti jo išleistų veikalų: 4<Sta-Įg 2 šeimynų ir vieno storo namas, sale to 2 iriaži štoreliai, g 
sys,” “Dūdelė” ir “8 liaudies 8 
dainos.” Jis savo veikalus per- g 
žiurėjo ir ištaisė korektūros [i 
klaidas, * [5

Kaina pirmu jų dviejų po 50c. [j 
o “ 81. d. ’ ’ — chorams po 1 dok Į į 
Kas norėtų gauti tas dainas ga- U 
Ii kreiptis šiuo adresu: A.. V., ! 
41 Plantation St., AVorcester. I 
Mass. prisiųsdamas pinigus. |

--. . - : ._ -t i. į .

Atvykusieji iš Lietuvos ar-| 
tįstai, kurie šio sezono gastro- [ 
lėms pasivadino “Dzimdzi-Į 
Drimdzi/’ žada aplankyti Bos- [Į 
tonusu savo linksmo tūrinio 
koncertais-vaidinimais rugsėjo 

Atvykti. 20-21 d, Pirmame spektakly

I fff

metus. /
' i; h’ : * *

*V*

' rengiamų piknikų. Kviečiam 

'p f #įngiM’Į&htdsija.

Draugystės Lietuvos Dukte- 
I rų po globa Motinos švenčiau
sios, visos narės yra prašomos 

I susirinkti pas bažnyčių prieš

į»je ir išsiuntinėtos visiems 
iįr

*
ii
į Į liau bus brangiau, 
jį Antrašas: ■ 
«j.

•>•• . . , „ ;S MIKAS PETRAUSKAS jį|3-fiW vai. po pietų. Bus tau-]!j 60. Kaūnas. |
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MONTELLO, MASS.
Dazbat :•

Montellos ^šiaučiai pradeda ge
riau dirbt. Kaikurios dirbtuves 
priima atgal visus* darbininkus, 
rt,.; ’ v:.p ’ ' «’Tik nežinia ar ant ilgo.

Sodjaliuoae rateliuose.

Garnys aplanke Debesius TŪg- ve jam padėk, 
pjūžio 10 &. ir ątnešė dukrelę., Po
nia Oria Debėsieriš yra Mbntelloje’ 
visiems Žinoma. Buvusi Moterų 
Sąjungos eėritro pirmininkė .ir L. 
D. K. Š. 2-ros kuopos ndrč, didelė 
veikėja katalikų tarpę. Lai'Die- 
vas padeda augint dukrelę .

LDKS. 2-os kuopos yra daug ną- 
' irių biznierių, kurie ' darbuojasi 
“Darbininko”Labui, aukomis ‘ir 
darbu. MikOlas’ Abraeinskas už
laiko grosernę, "Juozas Trainavi- 
Čius — Šaltakošl’ fr kendes, p.' O- 
na Kašėtaitė — didžiausią audek
lų ir drabužių krautuvę, Jurgis 
Česnulevičius —'minkštų gėrimų 
ir lengvius’ užkandžius, Mikolas 
Kamandulis — real estete biznį — 
parduoda, perka li* kiekvienam są
žiningai ir mandagiai patarnauja.

LDK8. nariai per ateinantį va
jų žada smarkiai darbuotis, Da-valstijoje yra Sioux City

atskiram name ir 4 kambariij grintelė, prie to yra virš į 
5,500 pėdų žemės pačiam centre South Boston’o. $
Metinių randų įplaukia virš $1,400. Didžiajam store per | 

į virš 10 metų buvS groserne ir įnėsįnyčia, bet dabar tuščia, $ 
- tad nupirkus galima būt tuo jaus biznį, pradėt. PKKKht $ 
■ ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS. , ‘ g

t "Pirmu kartu parsiduoda nuo or’ginališko .savininko ku* į 
: ris laikė nuo pat namų pastatymo. Parimiudokit Šia pro- * 
i gįa. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į £

; REYNOLDS j 
GBe&con Street Boston, Mass. |

*. • &
•®B1. Hnymnrket 5840 arba vakarais galite rasti K Šidlausko aptteltoh g

M

*• I ■. ..... -~r-- --— .-- ..Į-.-_ I..
§V. JONO EV. BL. PAŠELPINea 

DRAUGYSTES VALDYBOS 
ADRESĄL '' .

. URMININKAS— SI, Zoba,
; 539 E. 7-tli St, So. Boston, Mass.,

Telephone So. Roston 1510— 
,/ICE-PIRM. — Kazys Ambrozas 

492 E. 7-tti St, So, Boston; Mass, 
PROT. RAŠTININKAS — J, Gliaeckte,.

5 Thomas* Bark, So. Boston, Mos*. 
:<TN. RAŠTININKAS — Matas šeikia, 

4G0 E, 7-th St, So. Boston, Magi 
KASIERIUS — A. Nuudžiunas, ■

885 B. Broadrcay, S. Boston, Mani. 
MARŠALKA —' X Zuikis,

7 AVlnfĮeid St, So. Boston, Mass. 
Draugija. laiko susirinkimus kas tre«

?ię nerto!dienį kiekvieno mėnesio, 2-ri 
.-ai. po pietų Sv. Petro parapijos sąlsj, 
192 E. SeventTi St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininku^ — X. .TaroSa, *
502 B, 6-th St, So. Boston, Masą. 

Flce-pirtti. X Grubinskas,
157 M Street, So. Boston, Mass. 

Prot RaStlntnkas — A. Janušonis, 
1426CoIumbIa Rd., S.Boston, Masu 

Flninsų RaStininkas — K .KlSkls,
8 Hntch Street, So. Boston,’ Mas*. 

Iždininkas L. švagždys,
111 Bowen Št., So, Boston, Maafc 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Eiftli St..,So. Boston, Maafc . 

Draugijos reikalais kreipkites vis#- 
dos j protokolų raStininkų.

Draugija savo suslrnklmus įniko 2-r< 
ried?ldlenį kįCkvleno niTnesio 1-mų vai 
po pietų parapijos saiSje, 492 Seventh 
Stį, So. Boston, Mass.

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

Pirmininkas — Antanas Pastelių 
1-45 Bovcen St., So. Boston, Mat®, 

Vteemlrm. — Martinas Knistnutas, 
4092 W«*hlngton St., Roslindale 

Protokolų UaSt. — Antanas 3[aeejuna«, 
450 Ik Seventh St, Simth Borto* 

Bitu RaStlntnkns — Juozas Vlnkevlčlua 
9(ld E. Btoathvny, South Boston 

Kasteriu* — Andriejus Zalteckas, 
80T K. Nina St, So. Boston, Mm* 

Maršalka — Aleksandra .Tnlmokas,

»

8 ■ ■ 115 Granite St., So. Boston, M««a 
g- tortiort A X. K. Keistute lalkt

m?m*inlu* susirinkimu* kas pirmų n*» 
«Wteifl kiekvieno mtnealo po No. 0H ,» 
IVaaMnitton St, S. Boaton, ViM, l-išą 
valandą po pietų. Ateidami atalveeklie 

_ su savim naujų narių prte musų dr*»>
|ij« prtrtrtira
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