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UŽDARĖ KUNIGŲ 
SĄJUNGĄ.

MOTERIS GUBERNATO
RIUM.

Popiežius FTUS IX sako:
■ ’j

“Kiekvieno kataliko yra 

Mventa priedermė paremti k&* 

talikižkąją spaudą-ir - ją kuo* 

plačiausiai paskleisti tarp Žmo
nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di- 
džiausiu ufmokesnio.”
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Organas Amerikos Lietuvių-
’ Rymo Kataliką šv. Juozapo * 

JDarbininką Kooperatyvės 1 
'' Sąjungos

D:A R B į n I N K 'j^i
----- Eina*------

CTARNINKAIR, KETVEĮIGAIS IB J 
S00ATOMIS

. . , . ar. . .... t
Uirubely ir Bostono npinūnkšna 

metams ..................

“ Darbininkas■” 
i 366 Broadway, So. Boston, Mai^" j

*

lies akcininkai. Banko D 
toris Juozapaitis pranešė 
banko veikimą 1923. m. -Ba pflf 
ėjusią metą balansu ir 
bei* nuostolio sąskaita susi 
kibias sutiko. Toliau sus

PRIEŠ KU KLŪK KLANĄ.

,—— * Pereitą pelnyčių mieste Sea-'
An^ta^eK^^^Perįjtasu-girir-Imlbejo-demoI^tippaTti  ̂

m ’ 1 jos kandidatas į prezidentui
John W. Dovis, Jis užsiminė 
apie Ku Klux Klaną.ir tarė ne
prielankų apie juos žodį. Tą 
pat padarė kandidatas j vice
prezidentus nuo respublikoną 
partijos gen, Dawes savo 
•kalboje Augusta mieste.

batą Texas valstijoj buvo rin
kimai gubernatoriaus. Toje 
valstijoje yra įsigalėję Ku 
Klux Klanas ir jiė turėjo savo 
kandidatų Prieš kulduksinis 
kandidatas į gubernatorius bu
vo moteris poni Mariam A. 
Ferguson; Tai iš nepabaigtą 
rezultatu jau aišku, kad mote
ris laimėjo. Ji turėjo 10OROO 
balsą daugiau, negu jos prie
šininkas.

Jos vyras James E. Fergu
son yra buvęs tos valstijos gu
bernatorius. Todėl jo. žmona 
jau buvo gmbernatoriene, o da
bar ji bus giibematorius.

Texas yra didžiausia valsti
ja, keletą sykių didesne už 
Franciją. Gyventoją ten yra 
6,000,000.

Ponia Furguson, būsiantis 
‘ -gubernatoriui yra pirmutine 

Suvienytose Valstijose. Ji yra 
aštriarTiusista'Čhisi* prieš . Ku 
Ktux Klaąą; Saite, kad ūžė-’ 

. mus vietą, nei vieno klaniėčio 
nepaliks ofise.

NORĖJO BAŽNYČIĄ 
APVOGTI.

__

Samia, Ont. George uar- 
ner tapo suimtas bažnyčioje be
vagiant. Paleistas po $10,000 
kaucija.

zempliorių. Be to, draugija. - -.......-
leidžia Iaitaafets: “Vieįy-IMmas atleido Valdyto, n‘Pri^ 
bę,” “Ganytojų” ir “žvaigž
dę p ’ padeda leisti ‘ ‘ Lietuvos 
•Mokyklą*’’ ir “Kosmą.” Visą 
laikraščiu išeina per metus a- 
pre4()(>,OOOegzempliorią.

Knygoms platinti £v. Kazi
miero draugija turi savo kny
gynus: centralinį Kaune ir ma
žesnius Šiauliuose, Panevėžy
je, Ukmergėjė, Telšiuose, Tau
ragėje, Mažeikiuose ir Radri-. 
liškyje; Šiauliuose ir Tauragė 
je savo knygynams šiais me
tais įgijo savus namus. Drau
gijoje dirba 84 apmokami dar
bininkai. ,

žiūros Tarybą nuo atsakomy
bės už 1923 nu veikimą, pi 
vienu balsu Valdybos ir 
žiūros Tarybos sumanymą 
padidinimą pelno, Tautmli- 
Lietuvių Bankas moka savor 
akcininkams už 1923 m. ant 
pusmetį nuo akcijos 5 lt. 
dendo, tai yra 10 nuošimčių 
metams..

* Šauliu orkestras.
Klaipėda, 2LV1L Prie KW/ 

pėdos Šaulių Skyriaus orgi 
zuojama dūdą orkestras.

(“Lietuva”)

Nauji savivaldybių rinkimai 
Lietuvoje.

Liepos 22 d. susirinko' Lietu
vos Seimas į, nepaprastą sesi ją. 
Jam tenka skubotai: 1) patni- 
.syti savivaldybių rinknnąįsta- 
tymas; 2) nusistatyti galuti
nai dėl naują gelžkellą staty
mo; 3) ratifikuoti Klaipėdos 
konvenciją ir 4) su Vokietija 
padarytąsias prekybos ir dėl 
ob-osto pinigą likvidavimo' su
tartis. Seimas Teposėdžiauda
mas tuos visus klausimus iš
sprendė. ■ Socialistą ir kitą 

[ svetimą gaivalą spauda rėkte 
prirėkė ant dabartinės Seimo 

Į daugumos-atstovų, būk jie nai
kina ^savivaldybes; pasirodė,.

VATTVTT [riksIno ,ie Pteat0’; . .Sei- 

ČESNAKUS. |tĮktąi šiek-.tiek pataisė. Sayi-
šantungas,"^Kvnija. — Šan- valdybės veiks ir toliau, tiktai 

tuuge tapo įvesti’naujos rūšies ^biau prižiūrimosJr ragi-
taksi-kebai: vietoj senovišką veikti is Centro val-
dviračią, kiniečio* vežamąpžios; tas.bus gyvenimui svei- 
“ rikšą, ” dabar įvesta triračiai, . . v< . . į
Ir jau ne pėsčio kyniečio stu-1 , Lietuvoje siais-metais der- 
miami, bet pritaisyto ‘prie ve-Į^11^ Se^snis už pernykštį; 
žirnelio, bicįklp varomi/ 
• Vežėjams, griežčiausiai už-| 
drausta valgyti česnakus, po 
bausmei-$100. • Be to ldekvie-

"T

LIETUVOS VYČIŲ XIX 
ŠEIMAS.

- Šiandien Homestedan susi
rinko mūsų išeivijos žiedai — 
Lietuvos Vočiai. Sveikiname 
juos* ir ją trinią; linkime ge
riausią seįmią rišime visą 
svarbiąją, į t. tautinių ir šoci- 
jalią 4 klausimų. •

" Redakcija ir 
Administracija. L7

Varšuva. — Lenką valdžia 
uždare gudą kunigų sąjungą 
“Svetoč,” buvusią grynai ti- 
kybinia kultūrine organizacija. 
Tuo reikalų gudą atstovas 
kunigas Stankevičius įnešė 
Lenką Seiman, interpeliaciją. ,
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205 SKAUTAI PASMERKTI 
kalėjiman:

Anglijos, valdžiai atseis $5;000.' 
000. Šeimynos valdžiai turės 
atsilyginti per 25 metus.

nas. Valdžia šeimynas apgy-

Kaip tenka patirti, jos nėra 
pavojingos nei daržovėms, nei 
vaismedžiams, nei kitiems au
galams.

t

1 -

Anglijos valdžia pasiryžo at
gabenti. Kanadon 3.000 Šelmy- Rusiją, nes nesureguliavu: 

vimdys ant ūkią. Tas reikalas negali atsisteigti,” pasakė 6i-

Pivašiūnietis.

Prelato Dambrausko prane
šimu šv. Kazimiero d-jos visųo- Bankas, į į, s. ai a»)> turėjo šią
tinam susirinkime — Šv. Kaži- , metą savo paprastą visuotinį 
iiūero draugija .veikia jau H susirinkimą šio mėn. 19 d» 
metą. 1924 m. narių turėjo Lietuvių Klube, Klaipėdoje, 
3,207. šiais metais yųa išlei- Dalyvavo daugiau kaip trečio- 
dusi 27 Įmygąs, ją 144,200 eg- sios banko akcinio kapitalo dą-

šveicarą konsulas Kaune pra
neša, kad rugpiūęio 1 d. švei
carą konsulatas bus uždarytas 
dėl. šveicarą tautinės šventės.

PAKENKS BAŽNYČIAI.

Keno3ha, Wis. — Katalikij

jas pridarė blėdies. Nuostolių 
už apie $5.000.

*

>
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JIE NUŽUDYSIĄ.

Chicago. — Prie puošniu na
mu, kur gyvena milijonieriai 
Loelio ir Leopoldo tėvai rasta 
kaukuolė ir perkryžiuoti du 
kaulai. Prisegtas raštelis skel
bia, kad jei teismas nenuleis 
:Loebo ir Leopoldo pakarti, tai 
jie pakarsią’juodu. Pasirašy
ta Iv. K. K., išeina Ku Klux 
Klan.

Kaukuolė ir kaulai ne dirbti
ni, o tikri buvo.

. ŽUVO VIETOJ.

’!Chicago. — Coliu Melionai<1. 
mūrininkas bedirbdamas dasi- 
lietė vielos, kuri turėjo 23,000 
voltų. Darbininkas"vietoj žu
vo. Tas atsitiko Ė. Pond kom
panijos. pakaimėje.

VAIKAS NUŠOVĖ 
MAJOfeĄ."

Havana, Kuba. —šešiais šū- 
. viais iš revolverio čionai- 'liką,. 
nužudytas Aguaeatės miesto 
viršininkas Dr. Louis Palanos.

Nužudė jį policijos viršįnin-1 
ko Garrastazos penkiolikos mė
tą brolis. Jaunas žmogižuda 
pasisakė, kad jis atkeršijęs 
burmistrui. už tai, kad jis, 
burmistras, neteisingai buvęs 
apkaltinęs jo brolį, policijos 
viršininką, būk tasis pavogęs 
iš miesto iždinės 6,423 dolerius.

‘ r

NUSIŽUDĖ.
Omaha, Nebr. Fontenelle 

viešbučio viešnia, Miss Catlie; 
rine Ford, iš Santa Barbara, 
Cal., nusižudė. Ji užsimušė, 
iššokus pro langą įš aštunto

PRAPUOLĖ ITALŲ.
! ' LAKŪNAS,

Italą lakūnas kurs su Ameri
kos lakūnais iš Islandijos lėkė 
į Greenlandiją pereitą ketvetgą \ 
prapuolė .visai netikėtai. Kai 
Amerikos lakūnai jau buvo ant 
kranto’, tai italo orlaivis dar 
girdėjosi ore. Bet- po to1 jis 
dingo ir visos pastangos jį ras
ti nuyjo niekais.

I « *

RENGKIT PRAKALBAS.

’ Adv.-Petras P. Daužvardis, 
L. D. K. S. centro narys išva
žiavo Vyčių Seiman į Home- 
stead, Pa.* Jis pasiliks toje a- 

s pięlinkeje aut toliau. L. D. K.
S. kuopos bei norintieji* sūor- 

' ganizuoti jas kvieskite ’Dauž- 
vardį kalbėti. Rašykite kum

“Kad netari (smulkią) 
nevažiuok,”

Kazlų Rūdos stotyje, šįryt 
(4. VIH) atvykau į Kazlų Rū
dą —• grįžau pirmuoju trauki
niu darban į Kauną, Atėjus 
mano eilei bilietą padaviau 50 
litą išdavinėjaučiam bilietus 
stoties budėtojui. Šis bankno
tą buvo beduodąs atgal -saky
damas, kad nėra smulkią. M a* 
no laimei salė budėtojo vienas, 
•rodos koka prekybininkas žy- 
kleliš, pasisiūlė iškeisti, tai bi
lietą ir sau ir dviarčiui gavau/ 
; Bet yra daug nelaiminges
nių, ypač sodžiaus žmonių, mo
terėlių. Viena žmona/ šian
dien atsitiko, neturėjo dešim
ties: kitos centą. , Bilietus par- 
davinėjąs atsakė,', kad1 nėra 
smulkią. Žmonelė; atsiliepę, 
kad ir ji visai neturinti smul
kią. Budėtojas tada atkirto: 
“kad neturi nevažiuok.” Ki

ntas ją siunčia išsimainyk. -Ar 
! joms pavyksta gaut — nežt- 
‘ nau.

Važiavo tada iš Kazlų Rūdos 
Kauną ir kito laikraščio re

daktorius: Už jo aidą be eilės 
užlindo kaž koks jaunuolis 
(lyg būtą žydukas). Tas re
daktorius ' pastebėjo budėtojui, 
kad tas.be eilės užlenda. • Bu
dėtojas atkerta: “Aš eilės ne- 
žiūrau.” •

' Kotlel mūsą kai kurią stočių 
kasininkai neištenka grąžos,’ 
“neturi” smulkią ir skriau
džia kaimiečius — ir šiaip ne
silaiko tvarkos, t esu s i domi kie
no žinioj šios įstaigos yra.

V i • I 
Įgalima tikėti s geresnių metą ū- 

_flrihinkanis." *' Kainos'* " javams 
.| aukštos:irugią centneriui — 20 

_____ _ _ __ ~ t ~ llt.7 jįv^ią^ 40 lt.; avižą 
nas vežėjas turi eit reguliariai tt.; tiktai pigūs, arkliai
maudvtis. P1 raguočiai. Mūsą ūkininkai

■ nesiskubina gėrinti ir valyti'
_ Į seklu ir dėlto patvs nemažai v-

>.ESĄS DIDELIS DAIMeJI- L kaIti. Ra^o netrūksta, 
» ■ MAS. t [bet maža kas klauso ir naudo-

Maskva. — Maskvos sovietą Pash 
posėdy rusą delegacijos pirmi
ninkas davė, pranešimą apie _ . ,
Anglą-iuisą derybų Londone Pavojus Prienams. 
bėgį ir pagaliau sutarčių pasi- Kaunas, 29-VŪ ■ Iš Prienų 
rašymą. ... [praneša, kad jau trečia diena,

Pasak RakoVskio, sutarties lįaip mieste slenka žemyn kal- 
sąlygos neldiudančios sovietą nas, kurs jau .nuslinkęs apie 
{Statymą principu apie nario- [200 metrą ir, sugriovęs tvar-

i

Kynija šneka 
karą
 .j:—2

PILIETINIS KARAS 
TEBEINA.

Buenos Ajres. — Laikraščio 
Lą Naeion gauta iš Rio Janei- 
ro telegrama skelbia, kad fe- 
deralė kariuomene Campo 
Grandėj sumušus Brazilijos 
maištininku avangardą, suside
danti didžiumoj is ispaną, vo
kiečiu ir italą. Mūšv daugiau

V . , .»• <w’_ I- ' •-■•>-/-- *

kaip penkiasdešimt maištinin- ntūizaeųą ii* skolą panaikini-Į įųs artėja prie namą. Žemė 
ką buvę nukauta, o penkiasde
šimt keturi paimti nelaisvėn. 
Tarp nelaisvėn paimtąją dvi
dešimt devyni esą sužeistu

■ * 1 ’

KYNIJ A ŠIAUŠIASI.

Wasltington Čionai gau
tas vieno Kynijos senatoriaus 
laiškas, kur aiškiai pabrinkta 
nūsistatytmas prieš Suv. Val
stijas, Japoniją, Angliją ir 
Franciją. Kynija varosi prie 
.atsikratymo tu valstiją. Laiš
ke sakoma, kad Rusija, Aus
trija, Vokietija po karo atsi
sakė nuo specijalią privilegiją. 
LJž tai Kynija esanti joms dė- 
kinga.

Kynijos senatorius sako, kad į 
Amerika, Franci ja, Anglija ir 
Japonija nesiliauja šnekėti a- 
pie perorganizavimą tarptauti
nių santūrią ir remti tuos san
tūrius ant teisės ir žmonišku
mo pradą. O tuo tarpu jos Py
ni ją tebesmaugia. Jei Ameri- 
J<a, Japonija, Anglija ir Fran
ci ja geruoju nėatsižadfc savo 
privilegiją Kynijoj, jei nesu- 
grąžvs pagrobtą žemių, tai Kv- 

: rajai priseisią su savo 400,000,- neklausvmo įsakvmu
000 gyventoją ir kartu su ma- ir inaišto. 
žesnėmis Azijos tautomis apsi
ginkluoti ir gintis nuo minėtą 
valstybių, Kynija grūmoja 
karu, * •

Manila, Filipinai. — Karo 
teismas Fort McKenly pasmer
kė 205 filipiniečių skautą na
rius pašalinti iš tarnybos ir pa
dėti penkeriems -rautams kalėji
man. Tie skautai buvo kalti-

MIRĖ MILŽINAS.
■ ’ Iii

Berlin. —- Mirė Vokietijoj 
milžinas Herrnan Reig; 61 nu 
amžiaus. Jis svėrė 500 svarą.

uup kadangi padarytos kot»c? Nemune ties tuo krantu kyla, o 
sijos movusios vien uraktimolgįiumoj girdėt kaž koks bruz- 

■ pobūdžio. Tik toki ieškiriai Įdėjimas. -
i. t Ją pamokėti, kurie bus Į " ■ - ' ’ ■ .
valdžios .pripažinti kaipo prąk J plaštakės Kauno mieste,
tintai ari a reikalingi atlygmi- Liepos m. 28 d. 9—9:30 vai. 
n;o soriaiio teisingumo žvilgu vak. miesto' gatves užplūdo eį- 
n’;!- ' Įbes nežinia- iš km* atskridusiu

Užsienio reikalą komLaias mažą,- baltą -plaštakių. Jos- 
ČFerinas pareiškė, kacbpada- skraidė taip žemai, jog vaik- 
rytoji su.artis su Anglija bū- ščiojantiems gatvėmis buvo 
srinti pamatu santykiams su sunku praeiti. Pažymėtina tai, 
kitomis Šalimis užmegsti ir pa kad Žaliajam kalne ir kitose 
dėminti sustiprinti internaeio- nuėsto apylinkią aukštesnėse 
■palą Rusijos padėtį. Jis dėjo [ vietose plaštakių nebuvę. A- 
didelės svarbos tai' aplinkybei, pie 12 vai. plaštakės tvel pra- 

' kad kapitalistinė valstybė* su-[nyko.
tikus garantuoti paskolą Rusi-| 
jai. “Pasaulio krizis galą ga
le įtikino kapitalistines val- 

įdžias, kad reikia pripažinti
is- sa

vo santykių su Rusija Europa

Už MUITO NUMAŽINIMĄ.

Francijos laikraščiai ėmė 
vesti agitaciją, kad muitas ant 

[įgabenamą kviečią, butą nunia- naujai bažnyčiai - smarkus ve- 
greičiausiai jam 144 E. Fourthžinfas. Užtai stovi ir oficiozas 
Avė., Homestead, Pa. • '“Le Temps.”

čerinas. , ‘ ,
Sūsinnlrimas priėmė rezoliu

ciją, pareiškiąnčią padėkos de
legacijai dėl jos nuveikto* dide
lio darbo, ir raginančią val
džią būsimose derybose laiky
tis tą pačią principą ir nesu
tikti su sąlygomis, kuris galė
tą užkrauti darbininką klasei 
naują mokesnių naštą.
r •

Valstybės iždas š. m. birže
lio mėn. turėjo pajamų 14.382.- 
653,09 lt, kas drauge su liku
siais iš pratupėjusio mėn. suda
ro 41,429.874.65 lit Išlaidą tą 
mėn. turėta 20.092.762,97 lt; -- 
liepos mėn. 1 d. lieka 21.337.- 
111,68 litai.

IS KLAIPĖDOS KRAŠTO.

Akcininką susirinkimas,
Klaipeda/28-Va Tautinis 

Lietuvią Bankas akc, B-vė 
Klaipėdoje (seniau Lietuvią

1$ Okupuotos Helio
• *■

. * T .

Svetimšaliai. \
Liepos 17 d, pradęjo surasi* 

nėti svetimšalius, Baigsią bu*. 
rašinėti rugpjūčio 15 d.

Mokytoją kursai.
— Į vasaros mokytoją kur

sus Vilniuj suvažiavo virš ?
mokytoją. Teko suskirstyti į 
dvi kategorijas, kad butą dar
bas naudingesnis. Yra daug 
nepatogumų dėl gyvenimo są»- J 
lygą, nes mokytojams tenka j| 
gyventi iš savęs. ' ■

c (“Lietuva5'’) ’
Plėšikai užpuolė kleboniją, ■ 

' Naktį į liepos. 10 d. šeši gilt- ' 
Įduoti plėšikai užpuolė katali- ' 
ką kleboniją Konstatynovę, '•* 
Švenčionių apskr. Plėšikai mą- > 
žudė vietos kunigą ir dvi ta?-; 
naites ir pasislėpė.. .
Lenkai engia Seinų lietuviui.

Seinai. Gegužes mėn. pabai- J 
goj ir birželio mėn. pradžioj 
Seinų lenkai labai nerimastavo, 
laukdami apie Sekmines lieta- ( 
vią puolimo. To deltai birže-' 
lio 3 d. lenką valdžia darė kra- 3 
tą kan. P.‘ Ilvaranausko butėd 
bet nieko neradus įvairiais bū- J 
Jais jį terorizavo. |

Birželio 6 d. Seinuose žinų-C 
nes išėję iš bažnyčios kalbėjo-, 
si su kan. P. Dvaranausku 
vais reikalais. Lenkai pašte/“ 
bėję tuos'žmonės nuvarė į poli-, 
ciją. Taip'pat tuos kaimiečio, \ 
kurie buvo jam atnešę maistu 
(pieno ir sviestoj suėmė if 
maistą atėmė.

Birželio 8 d. lenkai tikėjosi, ’ 
lietuviai pulsią Senis, 4 polici- j 
mukai stovėjo prie bažnyčią 
durą ir laukė pamaldų pašL 
baigsiant. . Po sumos suėmė y 
sus jaunus vyrus ir nugabeno 
kalėjimą. Paskum tikrino 
kumentas. Vienus suimtu 
tardė labai ilgai ir ruri 
visas įstaigas, o kitus 
gabent į Suvalkus. Buvo 
imta jaunuoliai nuo 15—16 
tą amžiaus. 
. Be to, lenką valdžia savo 
kalni sumanė statyti kor 
prie Galinių ežero, tarp 
biškią ir Galinių kaimų.. 
matomai,. nori pateisinti 
naikinimą.

(Kauno “Darbinink*a”> į
• ‘r
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Lietuvos operoje —• tai Ameri
kos lietuvių operos ateitis. 
Ne kiekvienas 'amerikietis L

r

mes

i
» y

TeetrokUmsiui^Amerikoa

vienu ii svarbiausių fe aMaų-
i I

IJetuvių gymHme, patdjm: aųj 'kurios galime |

• ' * ’ to.*-
v

padėti teatras. Tąairas, tai ir
—. „ 1 1 J » «•'

W0JIll) ■
fV^ifehed every TūESDAY, TMVHSDAT aini SATttijDAY

. f ——-by--------------- ■

furr JOSEPH’B UTHUANIAMB. C. JMJgOCUTIOH OTIAB0B
‘ •ghtered £8 aeeond-cluss mntter Sept. 12,1015 a t the post offiee ut Boston, Muša, 

uniter the Act of Mareli II, 1870.” ,
•A4RWptanee for niailing nt Mpeclal rate of postuge provided for iii Section 1108 

Act. of Och 8, 1917, authorrid on July 12, 1918.”

SUBSCRIPTION RATJSS: . ; • f
jSpoariy ,.$4,50

and suburbs . o*.........$5.50
Fonign countries yc*rly ... . .^5.50
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Katalikų laikraštis “Draugas” yra pasakąs, kad doros be 
tikėjimo nėra, čia “Draugas” nieko nauja nėra pasakąs, tik 
paskelbęs žinomąjį visiems principų, kurio prisilaiko tikintie
ji žmonės. Netikintieji, žinoma, tokiam principui turi prmš- 
tarauti, nes juk nė viens nenori vadintis nedoru. Taigi, jie 
fe prieštarauja, tik kartais gan keistai. Pavyzdin, “Sandaro
je” tilpęs editorijalas vardu “Dora ir Tikėjimas” stengiasi i- 
rodyti, kad “dora eina sava keliu, tikėjimas — savo. Dora 
yra mažiau ar daugiau įgimta žmogaus savybe, • kuomet tikė?< 
jimas tėra prfeprotys. ” _ t > . t ,

Tai įrodinėdamas editorijalo autorius taip toli nustrapalio- 
ja, kad. nesidrovi štai ką.pasakyti: “Santikiai tarp vyro ir mo
ters pasirodo esą pastovesni,. Ta priimta doros taisyklė^iLesi- 
keičia taip dažnai, kaip kįtos« Tačiau kad ji nėra hmžina; xfai 
galime spėti. < Ją negalime priskaityti prie taisyklių ‘nevogti,’ 
‘neužmušti? Iš prigimties -žmonės^ yra bigomistai’ fe dėlto jie 
nuolat ai prieto grįžta? ?• • l.. , :

-■Šitaip, šits‘‘Sandaros”prMpas'jnra^fiš^^ujašIda.. 
' lykas. Paprastai, skelbiant ką nauja, reikia paduoti iš kokių 

Šaltinių tas daiktas paimtas. Sandariems ta nepadaro/ Reiš-'

FailomaW.’ ‘
f M 'to * . » *■

Imivasrinilžinaš neša mus vis artyn prie Kuropos, 
dienos rytų pasigirdo šauksmai, kad jau Franci jos krantai ma
tyti. Privažiuojame Vhęrbourg *&, Mūsų laivus neina į uos
tų, Įik porai valandųjų, kad atidavus koretfporaleneijas iv 
kejeiyitis, yaŽLUųjančius (por pūryžiy, ;Kas gyvas išeiname 
žiopsoti liv., duumtit s ‘ . i.'i ■ •
A 'Dvejopas1 rėgSiys fnūsų. akijį Ualikia. ’ :i *’‘ '1 :: ri
, ; r . ' . . i į”, ; -b ,»*-: » 1 » 1 ■ ‘ »

’i J. tVrietmusų ąiiinųsi trys .fidutHa didžia laivai. Duris 
jų ima keleiyiūs.. TraėW/.-^t .pašto nuūžus;» ši pastaroji pm- 
;4adu%u-.buw-ypačr-įdtimhrtaivas^pašttil■p^gfFatrajeprie 
inusų* milžimų’ kaip* kūdikis; Nilo viršutinių ^Aųuitanio^s” lu
bų nuleido į jį ilgą kelių sieksnių'maišų, abiem galais kiaurų. 
Apie pitskapiš “AųuitaMos’’'dariiinfekų lėidk pro tų maišų vie
nų po 'kitam 4ižtištUs pašttr maišūs’, šu fdiškįi^ IMkraščūūs ir 
žurnalais.' 'Phunsėjo tie ftudšai,'tkfišdąhįiij mažąjį'laivų, gid- 
dauiiN’ienas' Imt'kito,* riienkšriutų\mišt'mii(ląiiu riedėjo i teS- 
mčsmtis Įifek'anųrtis.1 lYįsifcrave, jais laivelis visus savo pašalius 
ir viša paviršių storai nuklojo/ o tas ilgasis maišas vis dar paš- 
.to maišeiįiiš sjįjaudo, ir atrodė,! spjaudymui
feehuk,..Mažiausia^įii ridi^aųčiu, jiąštp,
res^omienci jų jikcĮ išspjautųų Ta pačių savaitę juk atplaukė į 
Kui'upų felele jdaugybė kitų ijįe:<visi gabeno minčių
ir, jąiisiiiųtmaišus fe^jaudė juos įpakrantę.- Laivai 
išĘųj'om^ĄAmerikų.vežeituopitčiu jaiku gal dar daugiau laiš
kų, UiikrašČjųdrižurnalų. ;Ko^aįtaįgtamlioziniš«niinčių ben- 
ifeavlinas yra pasaulyje išsivystę^ tV^Įtpi
kai skelbia mums apie tūlų lūtttiĮįMSiisvą VHŽenyl#ę/* JBMwėrė| 
jas vrila*žiiiohijų’ &aū‘1žinontdis Imljąisjį. ylsatinos brolijos am-, 
'žiu. ■ -Kiekviena griiži MŪhfis1/ ldtjm^as’darteiJ tvarinys patam- 
■piv'gi'dltū laildi^ sifrilrftimi’1 vįš'oJs Žbįnijos j Dievas atid^gikžmo*-

.........

Z*
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Įstatė Vaišnoros “Gedimino 
, ĮSapnas/* V* Krevės-Miekevi-

[čiaus.4‘Šarūnas’’ ir Vydūno 
[“žvaigždžių Takais.” Na, o 
į Vilkolakis, ko jis nevaidino?’? • 

A“Monkey Bussines,” “Tauti* 
[uis Bizūnas/’ “Alma Mater/’ 

“Likoroma- to
ĮwH$ti «mb-Buridaniada,” 

j- • r-. •• ir<5-' 'rMja-” 'r kitus. Be žiu teatrą
»ir y>M« Ifto^ kta jikunytr-alutytuarniy. noja Kariu Ttetta8, kuris. 

Uto. kad juy kM tas. švyturio U jp p#t swaidino vei.
ii urys rankiotų skęs- Į knj,, ;r operečių jų tarpe ir orį-
tto-ius iMautajuno bang^.L,.^.^ 1^4^. Šauliu 

Tie- [Teatras neparodė tikro veido ir 
>«, turėjomear turime urtishjL i(tao kgH pft.
rfjfaetnvos. Bet kas ist jų? At- ĮJaiku^imn dirbti inten- 
viihay^pakoneertiioja, sw«-ritau ir atvaidino keletu lie- 
< ma ir Ijetuvon grista^ o teat-L^ųjĮ^ veikalų. Si santrauka 
ro vis »esujaukiame. Privalė-ĮpttI.OjĮg jjajp gjnlsįa jr .vystosi 
tume tuos artistus pasilaikyti Tauti)s nieww Suprantaraa 
ilgesniam laikui ir su ju.pagel- ^,, dal. (lai|g stinga w pa. 
b* kurti teatru. Beikia_itooyĮ sieksime tikslo. Kaip Antėti-' 
jiems pragyvenimas kad anite [įjoj^ f^jp j,. Lietuvoje Teatro 
“nekaledotų” ir nespekuliuo- WęJa Mįgaw tip]{8mos pa. 
tų vmdinimuiH. v . [pėdė??, Jaumetaš tųidejųskie- 

Muhu Huprathūu teatrų gali Į pyti fe remtt, Gefetina, kad 
sukurti tik Amerikos [Amerikos lietuviai pasektų
.Mėtavia>i, o ne atvykę svečiuo- Lietuvon meno kelius, kad so
tis artisiaL —Artistai.djt-KėkMraidarytų-ąe-vfenaaAieridiragta-~ 
artistais, o patsai, teatras yra Į teatrų. Didesnėse lietuvių ko- 
tautos rūmas—tautos žibintus, Įlonijose privalėtų kurtis teatro 
Jis lieka amžiams* Amerikos jkuė^elės,’ kurios vaidintų di- 
lietnviai savo aukomis astatę Į dėsni us bei mažesnius kurinius. 

‘ Lietuvą, tad laikas fe apie sa- [Tais keliais einant rastus savų* 
ve pasirūpinti, reikia pasista-idi-auiaturgų ir aktorių Tuo < 
tyli sau rūmų, kuriame tilptų [būdu mes augrime stiprindami • 
ne tik teatras, bet visas kultū-[teatro menų ir tautų. Teatras 
rinis meno gyvenimas. Reikia mus sujungs po vienu stogu fe 
sukaupti pajėgas ir eiti prie Į ten suėję pasi jtisime, kad 
tikslo. Nebūkime patriotais^/. Lietuviais esalne mes gim, 
partijos sirmes. Teatras nėia Į ,^tuviais norinie ir mirt, 
partijos įrankis. Lietuvių te- Į . ,. , r . , ,
atras tegali tarnauti tik lietu- Neįrodihėdami teatro reika- 
vi&ms. ’ Jis talpma šJvyje tau- ^efeigfečydami dėl
taž ir žmonijos mėsą. Tobuli- nuopelnų’ mūsų tautai ir 
na tautą fe kultūrina visą žmo- delnai ržinonijai, stv^rkimės 
flijų. Kiekviena tauta turi sa-hkfebo.- Pribrendo reikalas ta
vo teatrus, tuo būdu kuria irP’ėd dramos teatrų, pribręs 
tobulina savo tautiečių meną fe [reikalą  ̂kliįf tora 
tuomi padaro kultpringą įdėlįį3e- Visa bim Amerikiečių'lie- 
vfeam pasauliui. ’ Jeigu, ,meą pvių mokinasi dainavimo, da- 

’dar nežinomi pasauliui- savo Ilk* jų pą^ekiųingaipi’ąktikuoja 
mū»ų,r jeigu pas,mus dar nesi
rado §e£spfeUj Milerių, tbsepų 
ir kitų jiems panašių geneji^’ 
tai ačiū tam, kad mes iki šiol 
neturėjome tavo teatro. Šian
dien įsigijus Lietuvai savo Val
stybinį Teatrų Kaune, jau ra
dosi savų dramaturgų fe artis
tų. Toli gražu ne viskas tobu
la, bet einama pažangos keliu, 
vejama pasaulinis menas. Tiek 
dramaturgas- rašytojas, tiek jo 
minčių kūnytojas; artistas tobu
lėja prie, meno šventyklos — 
teatro. Kada nuolatos matomi 
vaidinimai, nauji veikalų pa
statymai, tad žiūrėk drama
turgas sugavęs naują mintį pa
rašė gražų veikalą, o artistas 
Sukuria meno tipų, Drama
turgas ankštai bendraudamas 
su artistu sukuria teatro meną. 
Kartais, dramaturgo veikalas 
nėra tobulas scenai, bet pa
ėmus jį režiseriui ir artistams 
darbui veikalas apšlifuojamas- 
ir įstatomas į tas vėžes kurio
se suranda sau pasisekimo.

Per šį trumpų kūrybos laikų 
Valstybinis Dramos Teatras 
Kaune spėjo pastatyti nemažai 
grynaijietttviškų veikalų: S. 
Čiurlionienės ^Aušras” 40 me
tų • sukaktuvėms (1883—1923 
m.) vrikatas *AAusros Sūnūs,": 
turėjęs didžiausia' pasisekimo 
ir sudaręs nepaprasto įspūdžio*. 
Antras toks veikalas tai Puti
no “Valdovo Sūnus.” Šiais 
įlietais pastatytas Vasario 15 d. 
6-rių metųLietūvos Nepriklau- 
somybes’ - šventei ’ Maironies 
‘‘Kęstučio Mirtis,” praėję su

VfeyaMM* ii 
spauda dkfefc tam
kreipdama, bent šiuo pastaruo
ju metu, prądėjo gvildenti rim- 
įto ir nuolatinio Amerikos Lie
tuvių Dramos Teatro susikūri
mo reikalingumą. Ne paslap
tis, kad šiam klausimui davė 
inpulso nesenai atvykę Lietu
vos Dramos artistai. Spauda 
ir visuomenė ėmė spėlioti ku
riuo būdu dvi atskirai atvyku
sios grupės dirbs fe kuriais ke
liais eis mažai talko bepa- 
vesdami pačiam teatro reika
lui. Rodos, kad tų klausimų 
išrišus jau fe bus sukurtas tas 
išsvajotas teatras. Vienok* 
klystama fe ne tuo keliu prie 
to, taip rimto klausimo, eina
ma. —ltalinairj**H ^8amuT«sw* 
kę per straipsnį “Mūšų Ci®*- 
do,” kuriuo būdu prieisiu^ 
prie' teigiamo opaus klausima 
išrišimo. Bet dar tenka priduri 
tt ‘ Tada tik sveika daryti ga- 
lutinas išvadas,, tuo ar kitu 
klausimu, kai klausimas yra 
nuodugniai apsvarstytas fe vi
si neaiškumai išsemti. Ne spe- 
liojfeftaįsjfe MvajoųoBMs įkūnį- 
smie^tieją, o^riiutn:difbū. 'To 
.darbo iniciatyvų turi pasiimti 
vietos žmonės, lietuviai išei
viai, jų žodis svarbu nugirsti 
spaudoje.

Mūsų gyvenimas .tarytum 
apmirė, sumenkėjo. Lietuvių 
■nėra, tėra: katalikas, jautinin- 
!<aį ;ci^dikaisį bolševikas etc. 
Žmonės tiek sūšmulkėjo^ kad' 
n^betėinija toJ kaš ‘ dediisf šalę 
jų: 'f L^tftv^stės ' ldįja^nifešta 
ne 'tik taip jaunųjų; bet ir vy
resniųjų. Jaunimas ameriko- 
pėjž^ senesnieji; veteranai 
rūpinasi duonos kąsniu. Ištau- 
tėjimo bangos vis smarkiau fe 
smarkiau plūka tėvynės meilės 
uolą, ir rodos,1 jau. viską nu
plaus, viską nuneš amžiny-’ 
ben..’ Įsigilinus baisu dato- 
^i, rodos nebėr išeities’, nebėr 
jėgų atsparai sudaryti.

Bet nebūkime pesimistais! 
.Neįiuleiskime rankų tuomet, 
kai reikia gelbėti skęstantį lai
velį.. . .. Nežiūrėkime į ateitį, 
kaipo į prapultį. Viltis fe pa
siryžimo darbas sunkiuoju mo- 
•mentu išgelbsti tautas. Turi
me fe mes tam pavyzdžių savo 
tautos istorijoje. Lietuvys tiek 
vargo pakėlęs, mokės fe čia 
Fasti išeitį, jfe 'gyvenimo už- 
grudytas nesileis toms ban
goms praryti. . . •

Pasižvalgykime gi, ar mes 
neturime tos salos, kurion su
kopę rastume išsigelbėjimą T 
Jeigu nematome jos, tai ne to
dėl, kad “ištautūjom,” o kad 
pamiršom jog pavojus čia pat. 
Mes nematome ta, kas taus 
jungtų į vienų gžbngų šeimy
nų. Mes tik matome, kad pa
tys uehesugyvenaine fe jauni
mą ištautiname. Aimanuoja
me jaunimas amerikonėja. 
Tiesa, jis šalinasi viso, kas y- 
ra lietuviška, nes ten nieko, be 
peštynių, neranda; . Tad kur 
dėtist Eina pas svetimtaučius 
linksmintis, patekęs ten, pri
pranta prie visko, kas svetima 
fe ištaųtėjinm. bangose. dings
ta. Kad tų prašalinus, te^ka»ypktingh liaudies snsidomėji- 
fe mums ką pųrs Mūjo sagai- mū fe itasi*ekimii. Tautos Te- 
voti. ■ £iuo atveju daug gali atras A. Sutkaus vedamas, pa-
- I" "Iii .     i.l.|-|l..B...i.tri , ,i —■■•■■■■■T

Asijos įndiečiai, Australijos fe Australeaijus audusai, malajie- 
ėtai fe kitokiu fenbuviaigyventojai. Tiesa, kai-kurię iš jų, po 
amžių miego atbudę šešėlį laisvės gavo; bet tikrosios laisvės 
Britai teikta tik tiems, kurie pasisavina AUglodSaksų kultūrą 
ir tik po to, kada jie tų kultūrų pmriąavrna. Mirkite tautos, 
nes pergalėtojai žengią. Savo, sielų praradusios, jūs gausite 
liaują- Ji bus svetimm bet ji blfegūs ir žvangės. Jų lydės ašu 
|om ir keiksmai, Imt puoš jų auksas ir deni matai.

jį
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įftėiusj! vis' lUiajas- ‘g^nlt
vis; gerėjai1 ’ viėnū's' paštdš —į kokiįj-miižiniškų pūst jų žnidnėnis 
iįūifefinti’ drilčkai’* T^byfiltdĮš' a 3 ų^artį^

riltgy5kmtii's‘*d6gh’Uitnš;‘ \w p'etspėli amerikonus nuo kitų Šalių 
įilikoš. TAf di’a^osJIi)iputų' žyą^ibJk^mm •'•‘Amėi’ikonas tie*

' g!tfiil viėnų'rmilių E&ropiečnu, fetųkffljiecįui; ši‘e tiesia savo dėl-1
■ K. i r i * S * • ’ . ? . _. ii m*-. ... •-

(Jis tur būt norėjo pasakyti bigamistąi)., Dar nė to žodžio ge- 
rąįjpfeįašyji nemoka, .bet jo į^ikl^įtur būt gerokai 
kad net visai žmonijai savo nuomonę nori primesti. Tik var- 
gįf^ |aą ^vyljsin’^Kątąiypii, *kurie sąyo| $prųj tjif j: 
mįa/toii grąžu nenoreš pripažifitį kaiišįri^pįi  ̂
ra bigamistai, o jeigu katramejų fe rasosi tokios pagS 
tai tikėjimas kaip tik ir’liepia tokius nedorus geidulius suval
dyti. Tstigį’ čiair pasirodo* kadi'jįęį€|sy|ejl. jog 
keliu, tikėjimas — savo. ” Kaip tik priešingai, -tikėjimas do
rų sutvarko ir nurodo jai tikslą. Dora be tikėjimo tai žodis 
be prasmes. Kas neturi tikėjimo, tas gali sulaužyti taisyklę 
nevogti ir neužmušti, lygiai kaip laužo taisyklę nesvetimote
riauti, ką visi bigamistai daro-. • .k

Bet ką gi pasakys į tokį sandarietišką. principą, patys ląis- 
Vamaniai? Jei bigamystės principo išradėjas pasakytų pirmam

punktas ir grįžk atgal prie tave tikslo,” tai ik 1« ’
ar negaut, už taUerokos žadinės ir nė kiek neabeįėju,- ‘kad W patento neto

, tokį paukštį į savo namus neįsileistų. Jei bigamyste būtų p 
gimtas dalykas, -tai fe santikiai tarp vyro fe moters negali bife 

■ ti pastovūs, mebent jei vyras fe moteris būtų jau paškūtimži 
niekšai.* * ■ y

Tikėjimas daboja ne vien dorą, bet ir protą. Jei sandarią-' 
tis būtų turėjęs kiek tikėjimo, y ai nebūtų patašąs panašioskvai
lybės. . . v ’ t"‘-r

■ ■ ■ 1 / H ; y •• D, V.
  ‘ X

vo moterys. Be abejones mo
terų didžiuma nėjo balsuoti.

t ’ ------- —-—;-------
■

Laisvamaniai piktinasi, kam 
Lietuvos jaunuomenė steigia 
katalikų sporto' ratelius. Brook-' 
lyno “Vienybe” pastebi, kad 
iš tokių amerikonai gardžiai 
pasijuoktų. Amerikonai ne iš 
katalikų pasijuoktų, o iš lais
vamanių. Štai Bostone yra 
jėzuitų Boston Collegę, d Wor- 
cesteryje yra teipgi jėzuitų 
Holy Cross jL’olIege, Tos kole
gijos turi sava sportininkų 
“team’us ” ir jie kasuįet irHo- 
ly Cross fe Boston College jėzu
itiški team’ai eina rungtis su 
Harvardo universiteto teamais.

—

“Draugas” pastebi, kad 
Lenkijos pasipūtę veikėjai Fil- 
sudskis, Paderev'skis, Sapie- 

hia, pasitraukdami iŠ rūgštų 
. * id *f f . 1 •

Paryžiaus laikraštis “ Croix” 
į tašo, kad dabartinis premieras 
L Herriot fe jo sesuo buvo lei

džiami mokslan dėdės kunigo 
į Collono. Vidurinį mokslų 

baigė svietiškoj kolegijoj La 
Boehe mieste. Po to norėjo į- 

; stoti į garsiųjų St. Cyr karine 
y mokyklą. Bet ekzaminuose 
' sukirto j| studentas iš jėzuitų 
. kolegi jos M* Herriot neteko pra

gos įstoti į tų mokyklų. Nuo 
tt/laiko Herriot pradėjo nekęs- 

f ii katalikų mokyklų, Bažny- 
' Žios ir jėzuitų. Priežastis, kaip 
„ matote, nemenka.

I
1 “ - ■ ■ U. ~ri. .......... r

Suv. Valstijose balsuotojų y- 
fra 54,420,000. Prezidentiniuo- 

rinkimuose 1920 m. tebalsa- 
Ąro 26,679,000. Reiškia arti pu*

'Uus; yišf pasijtuitų lM'^Įįaįs,^yTįąįuę TŪvtf’Va^td^. * v
■■ '' Kanudfes. '

1 j. £ * {i * * ** * ii *į , M i. • < * . J. ’ X*1*'* '?'* s

11. Bėt.nę! nenuęiĮriiųė iiėr toli .siųsavo. svajonėmis, 
ji pati civilizacija ;įiiri^uętiį nijnfis ir širę|į, bet jr bjaurius ra- 
gūs.’ , * „r- - - J' Vi- ’ *■ - *•<. « . .' •
t į ■ * . - ' *1 ■ ‘ * * * * ' * » f.1 - ,

i Laivas sii paisto inmšriiaisi feuslinkor-Prieš mūsų akis* 
siuėkštęlėjo .kamuolių žiotys.; Iš abįejiį.ląįvo^.pusiii. tąsėsi dvi ei-.. 
Ii apginkluotų, fdrtų. t>Miet>kaip’ kol yžejm, apskriti kupstai ki
lo iš vandens^, nylieti iš cemento ir :snMūžais tlangeliais,’
per kariuos armotn vamzdys žiūrėjo įu nepa^itikėjmiū į prą-

■ ” - ii..- ‘ f c .

^dnuns mūsų ramybėj nes dabar kūjų Jįikas. Bet jos ža- 
■(iino mus iš saldžių svajonių ir ro&£ gyvejuKno rėalyfeę. Toje 
pačioje mūsų eivilizacijojė'gludi kitoMę. veiksmai,, kurie ne- 
|ik■■'trukdo*, visatines4Urolįįps at^jiųių,...bot daV graso sugriauti 
jr pačių civilizacijų su visais jos■ geraisiais vapFįiik | Juk Aai}į 
pesuuku priversti tas kanueies ptagUriŠkar pfe^tvir imti Aig^’ 
taimi spjaudyti. Tam, tik reikia? ■ kad, kurios lĮcrfs kapitalisti
nės šalies .piniguočių sferos nutartį, kad jų biznis reikalauja 

. karų pradėti. . Dvi pažangiausios įp apšviesciansios tautos — 
■Anglija fe Franci ja —savo gmkiuotaisfoi’tais, savo kanuoliii, 
žiotimis skelbia, kad-dar tolimą yra Dievo Karalija ant že
mės, kad jos dar tebesilaiko nuomonės, jog žmogus žmogui yra 
pilkas. “ ' • ’' -4 r.* • /f*.

Demokratija? • Apsisprendimas? W gražus .ųbaL
šiai; Bet šiandien tai dar ilk žoįžiai**- gyveni
me. ' • •• " . ■ 1 •’

; * * .

Britų Imperijom paroda.

Mačiau fe tų parodų. Tiesa, perbėgau jų tik. ant greitų
jų. Vos paviršutinį įspūdį tepagavai!. Trumpai tariant, toji 
parodb — tąi trijumfalis Britų Imperijos maršas. Tai pramo
ninė civilizacija savo išsivystymo augščiausiaine laipsnyje. Su
žinojome kokias žemes siundo, pasisavino ir pavergė Aiiglo- 
Saksai, žygiuodami, per pasaulį; kokie yra tose žemėse gam
tos turtai ir kų ir kaip Anglo-Saksai yra padarę tiems tnrtam* 
išnaudoti; pamatėmė, kaip, stebėtinai aiigšfai yra išvystyta pra
mone.ir pačių Britų salose ir jų kolonijose, Tik nesužinojome, 
ką mąsto fe jaučia, kaip gyvenu ir vargsta tikrieji pavergtųjų 
žemių savįninkai; Kanados indi jonai, Afrikos negrai ir būrai,

rlii1; 
tuvys turi galiinyliės aplanlįy- , 
ti Kauno Operų bei. Dramos Te- , 
atrų.- Turėdanii tokius teatrus 
ne ant popierio, bet gyvenime, ’ 
galėsime džiūgauti savo tautos 
menu čia, Amerikoje. Ameri
kiečiai mums davė dolerių Lie
tuvos atstatymui, o jiems mes 
duosime meno. Kuo gi dau
giau ’ beatsiteis i me ! Geistina, 
kadi Amerikos lietuviai dar
buotojai fe atskiros organizaci
jos bei draugijos tartų viešai 
savo žodį fe jei ras'reikalo pra
dėti teatro kūrybos darbų.

- «
Mes atplaukėme paruošti 

tam darbui dirvą fe veiksime 
išvien tautos labui. Tuo klau- . 
siutu esame sustarę su Lietu
vos Teatro darbuotojais, kurie 
musų idėjai pritaria ir pažadė
jo mūs remti. Kas bus arba 
buvo Lietuvos Valstybiniame/ 
Dramos Teatre Kaune statoma, 
tas bus vaidinamą čionai. Mes 
atsivežėme paruoštų repertuaru 
fe tikimės parodyti jį Ameri
kos lietuviams. Pirmasis mū
sų darbo žingsnis bus rudens 
gastrolės. Gastrolių metu, 
kaip jau buvo skelbta mes pa
sivadinome “DrimdikDrimdiri.

&is vodevilis ve*, 
žasi į Rietuvių kolonijas muži
kai iš kai - vokoliškai - komiškų 
programų, į kurių įeina, dekla
macijos, dainos, vaidinimas ir 
graži rimta misterija “Lais
va Lietuva.” Antram gastro- , 
liį spektakliui bus duodama 
operete “Mūnšamas” su prie- ■ 
dūliais. Visų programų mo- 
šem imtys, paimdami gyvus 
gyvenimo atsitikimus tiek Lie? 
tuyoje tiek Amerikoje. Tuom 
tarpu norime palinksminti sa
vo brolius lietuvius ir kartais 
pėr sutyrų-juokų pasakyti 
skaudžių teisybę. . Didesnius 
veikalus paliekame antroms . 
gastrolėms žiemos motu. Ke
liaudami po kolonijas tarsimės 

Tai buspra (|ei nuolatinio teatro organika 
vinm «u vietos veikėjais. Ne-

ė
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i balsuotojų nėjo balsuoti vietą pareiškę nedalyva
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veikėjas Galvanauskas atsista
tydinęs iš premiero vietos suti
ko būti delegatu prie Tautų 
Sąjungos. Ištikro tuo galima 

tuviams pasidliacgti

* MOKYTOJ.

— Vaikai, nuo ko jūros van
duo sūrus!

— Nuo to, 
silkių.
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me ne daugiau 250. Bat padė
jus visas pastangas išgauti iš 
savu krašto kodaugiau aukų ir 
apsimokėjimų,, belo tvirtai ti
kimės, kad ir Brangūs Lietu
viai Amerikiečiai, kuriems ne 
mažiau rupi mūsų šio krašto 
gyvybės išlaikymas, ypač CM- 
cagiečiai, kurie šį kantų susi- 
būry į A, L< R, K. F, per sa
vo darbštus vadus prisiuntė 
gausių pūkų ir toliau sulig iš
galės parom# mūsų C. Komite
to kilnų darbų ir galėsime kiek 
daugiau sušelpti. C. Komite
tas- nuoširdžiai dėkuodamas už 
aukas prisiunčia F; T, savo į- 
staigų nors nepilnus vaizdus.

Pasilieka su gilia pagarba, 
Kun, 'Pr, Bteliauskis.

C. K. Seki. 
1924. VU, 18 d.

!••■-.■-(■ 'I'į'u '.0
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Atanka parašyti* vienų kitų 
ttTaipenų, bet reikia dirbti. 
Mes^* tikimės, kad Amerikos 
lietuviai pritars mūsų idėjai, ir 
pradės ruošos darbų. Svarbų, 
kad to didelio ‘darbo vykdyto
jai* būtų patys Amerikos lie- 
tuviai, tad bus laidas sėkmin
gam jo įsikūnijimui. Mes ne
same 'pavieniai asmenys, bet 
dalią Lietuvos Teatro, kurį 
mes kūrėme* Mums rūpi lie
tuvių teatras ne vien Lietuvo
je, bet ir Amerikoje. Kada 
turėsime savo teatrų, klausy
sime savo operos — suprasime 
kaip galingas menas. Tokios 
mažos tautos kaip mūsų, ne 
kardu ir ne milžiniškais kitais 
darbais išlaikis savo laisvę, bet 
kultūringu darbu ir menu. Jau 
ir šiandien mūsų tautos geni
jus M. Čiurlionis savo kuri
niais išgarbino Lietuvos vardų. I 
Tas rodo kuriais keliais turi-] KAM||MRT|| 
me eiti. Taip dirbdami stiprių- ’kVBIUI,,Y1T . . .
^.e tayhfc auldėHŪne liau- DEMONSTRACIJA 
dl ir tobulinsime savo tautų. Į .  ___ .; ».
Teatras ir muzika tai tautos ži- l ^ -o.tau., uiM. švyturys, ta-. . . . v , I rugpiueio men. 3 a. tuoj po paris atskleis mums srazti rytos? . / j. <*, .. f ., . . „ . . . J [maldų ties Marijampolės patalų, atgaivins musų sielų ir su-| .. v y* * * Au*® v. .. . . Ipiios baziįvčia gausingi nuildi- neš uzuomarsm kasdieninius r A. ®<T ,. . Ininlcaituremretos progos gar-vargus. Ne svetimi mnms[ ,v. . •. * , i.v4 /■, r . ;. , , , . tdziai pasmtokti iš surengtosateis r nagelba, bet patys sto- L L . •. ve / , ° . .. -.yy. m j v « j koiiiunistų’komedijos. 1kime i darbų. Tad valio į dar-t ~ . . . <, . . v. . ,
ba! Mes su iumis diifeiin Dar pirm dviejij savumų nitobąl Mes su jumia «uMm, Lak ]aik0
,vargeh vargsim, o nubudimel ;a , fei,
valandai užstojus palmksmm.
sim: padamuosim, suvaidin-L .. ., . . . .(.t. , t*■ [ir direktyvomis * vietos kotau-
san‘~ |nisiai:Hė^*mėn.271d.tixriini-

Įuietuvos Dramos artistai: r rengti mieste viešds fvaikštyL!
L Bikinis. V. Dineika,, nešt 'Tni^i \iešo‘ kdmuhistų’ 

J. Olšauskas, A. Vmgaititei ^ličija' jau

P. & Prašome kitų. Ja^raš-ĮkoW K^atfgi
čių pęrsišpaudinti.' ” , |‘<kominteiiio” diiektyVoše s&-

tamsis viuHFfcž
f men.'. tM boliėiia ’ nėmdtoda- 

i TT-i-i- Tik t. . ma linkocymias kada gi is tik-
— ; • Vilniaus Lietuvi^ ruiiYfos ‘demdnsfraeiidi‘Tvvkš

1 ■■ ■

•Brangūs Tautiečiai: . , [nazijbs netolima praeitis nėi
§ąvo laiku per J, K. Vilniaus [pei* piršto nago1 juodymė n41ėi- 

Vysįupą Jurgį’ Matulevičių do abejoti, kad‘ MatiSūmpbiė] 
Lietuvių Č. Komitetas yra ga-| komunistai Lutų įsnvkį. “ '' 
W«49taMXMltaR.Kr teisingai žmonės X: W 
’tory I*M ta«» sargu, gėdos nedaro.?’ Ir tik-,
nes 1,357 dderų su męrtMftU8 Dayiprieš rugpitmomėn, 
Ši auka T. T. >ve konutetui L d ži.
gahmyhes pagerinti _ vaiku- kadkom> demonstauis.
cmnsv'a ąmdraĮpanelujsutai^ Tit
syt. ,Reikia žinoti, prie duoda- h kmioj vietoj toji.komedi: 
mos musę maisto normos l Pą- -a ife. lėčiau ilgai lauk- 
vasarį vaikučiai labai pradėjo >■ . .la

_. • ■ • ’ . v» • . •. I. tL HcLv-lVv* i *.

silpnėti, prie to siais metais
r mokslo žvilgsniu reikėjo dau- Pasibaigus pamaldoms ir įse

giau darbuotis, tat pagerini- jus . žmonėms iš bažnyčios, pa- 
mas maisto žymiai palaike jų čiame žmomųsusikimšimė stąi- 
sveikatų Mokslo metais 1923-4 ga virs žmonių galvų-iškyla 
Kom. turėjo viso šelpiamųjų, i .dV raudonos vėliavosir pasi- 
kaipTodoJiin^ siunčiamos sta-Į girsta 2-3 žmonių šūkavimas, 
tistmes žinios, 63i asm. Ne vi- “šalin buržujus!” “šalin bur- 
si jie našlaičiai. Yra tokių, ku- ižuazinę tvarkų!” ** Vėliavose 
rie net žymių dalį apsimoka už buvo išrašyti šie žodžiai: “Lie- 
išlaikynį. Bet yra ir tokių, paves komunistų partija ko- 

- kurie gabumų turi prie moks-Įimnterno sekcija. Tegyvuoja 
lo, o jokiu būdu dėl y argingo [darbininkų ir valstiečių val- 
gyvenimo negali leisti* moks-pžial Gana lieti kraujas gro- 
lan. Tuos .komitetas palaiko bimo karuose! Tik komuniz- 
ir duoda galimybes mokintis, mas neša taikų žmonijai! Lie- 
'rrvT J v • . ltuvos komunistinėjauiumQ sa-
Uzlaikonie dar 13 senelių-inva- . . . , ..

j . t- • it • i jmiga kominterno sekcija. Ko-Mą. Vmnus ji, Kappus »a. n<jprileis ieJ naaft
mundas^anumlaikaisgateJ bnržuažinius
nęs daptai m ^ruberna tatu-_ te^vuuja pmtdia 
ra knygas, takraseius.proletar, revoliucija!” (Šaky- 
bar visai silpnas. NuosiųN.L . 3 \ . •• . . ‘iti n 4 -r i r- j - tonus demonstracijomis komu- Meų C Komitete atidarė nol-jo
^t^mokykte: 1 batsiuvys. 1^ Pasall]inte karo kel.
te, 2) siuvimo, 3) ataium ir U Til?"aesn.
4) mezgjmo, kanose darbuoja- t kodel -ie sM)d8mi 
m vw 40 asmemj. - tata»“taWto.’> 

Ateinančiais metais numato-j karams ypatingu pamėgimu į- 
Ūie daug .sunkesnį gyvenimų ir Įkalbinėja palaikyti proletarų 
pašalpos darbų. "Kuomet ien- revoliucijų, kur kraujo lieji
kų valiuta stovėjo labai žemai,linas ir beginklių žmonių sker- 
UŽ1 dolerį galimą-buvo vaikas J dimas (Rusija) toli praneša bet 
per visų mėnesį išmaitinti.[kurį '‘buržuazinį” karų. Iš- 
Dabatgi nusistovėjus valiutai girdę tokį Šūkavimų* žmonės 
visa smarkiai pabrango ir vm-j bniM dairydamies tuoj pasi
niai tegalima bus išlaikyti už Įtraukė nuo vėliavų ir dabar 
5 dol. Kiek Komitetas galės j ironingai šypsodamies laukė 
išlaikyti savo bendrabučiuose Į tolimesnių įvykių. Prie velia- 
mokšleivių sekantiems metams [vų liko 10-15 vaikezų — komu- 
sunku pasakyti. Sulig atpluu-|nistų ir tiek pat žioplių, Ši 
kiančių nuolatinių sumų gali- komunistų komedija atrodė la- 

it-
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bai juokinga ir “minema.” 
Prasidėjus demanatracijai po
licijos atstovai jų sekdami iš 
tolo leido jai kiek paeiti Baž
nyčios gatve, laukdami nusi
rinksiant daugiau komuninių. 
Bet, deja, jų daugiau nesirin
ko, nes ten nėra kas remtų 
griovimo darbų.

i^et raudonos vėliavos su sa
vo “gudriais” obalsiais labai 
savep traukė policijos atstovus 
ir jie nebeiškentę apsupę ko- 
niendiantų būrelį ir 7 asmeųia 
su abiem vėliavom paprašė už
eiti į nuovadų ^pasikalbėt die
nos reikalais, Suimtųjų tarpe 
yra 4 žydeliai, 1 realės gimna
zijos auklėtinis, 1 mokytojų se
minarijos ir viena panele. Šių 
komedijų -rengė ir jai. vadova
vę realės gimnazijos auklėtis, 
pas kurį justa ir koresponden- 
cija^sų, Rusijos komunistais. 
Tų dienų mieste kur ne kur ras-

tr

«
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kuriomis
N. A. Draugįj m»|į.
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Katalikų Fetim^jM JiMįto 
ŠIOM
rinkimas taikyta* rttegMkk W

............ . .’ 
rų.>a tyrimų ■— tužšUi kalba'.

ų jis -išneš* rsMlitatfa^ 
i vaidŠte1 

Įfcšli apie dalimis tascuių, iįH i •' 
jtaHri itarHami, mat dktaiįr 
buvo tik tyčia psžittrit MmdM0-%n 
Wlkų«»W

J vietinę Sandaros kuopų gdP • 
klauso vien tik eenbendri ir keli ■ ’ 
vedusieji, kurie daugiau pataikau- i 
ja Rusijos komisarams, negu IMT4"; 

tuvai, užtai jie ir puči^ toki dide
lį burbulų. ,

Nevbritainiežiai, ar ilgai mee ; 
duoeinUta keliems senberniams ir, 
Rusijos komisarų pakolšikams sa- ’ 
ve jodyt! Ar gali keli Tivynlr 
Lietuvos išgamos meluot ir išnešt 
rezoliucijas varde New Britaln’a ; 
virš trijų tūkstančių lietuvių!, 

Newbritainicčiai, turime daugiau 
domės į tai kreipt — uždaryt iš
gamų sauvaliavimų mūs kolonijoj, 
kad tokie niekiai mūs vardo ne- 
niekytų prieš visuomenę ir taip 
viešai nemeluotų kaip viršminšta-

. —- nberfudMeti me** pnr»>. ar
Jhatarii** Fndcnrijta riiyriife 

|urioM nln MtagūfaMii..
.ta ta, dta'Oąta. **► 
k,i Ju,„
V .SriŽavtekų,

kbmlsi jo* Šaldyk*:

M J. F. Mantkn*.

« ■■ • ■ ‘
“iMr»**”ii ųM»wrjrMk ui 

ltattill* KrtMĮįf* ĮttMMi tairi- 
nfakfa* witiįtai* Ataip*. “Aut 

d., 1»24, Itatafita j£m., KMtaM tarno* buvo Utriteta 
įAta«* Vartų praugyita piknF 
kip, kur mėtau keletą ir pariby* 
Mjurių taatininkių veifciįų daly- 
vaujMt*” ulbu* «*k*: “Stakta 
tautininkam landyti po takte* 
vieta* ir reeetf my* -pinigais kl*v 
rikalua.” “Bmtta,” bet ant
raip patirte* AuAriata* jau y- 
ra potgymMta* w 190* mtų 
tirt U** taueri be v***Nta* ir ne- 
rėmimo tautininkių tad*i *1 neti
kiu. Aairtati* reikalautu tau- 
tininkių paramos/ Katalikai A 
be tautininkų parama apaeina. 
Bet tautininkai paty* jitekari prie 

, katalikų, jų kaip kokių galvijų 
ntakaip negabma išvaryti R ka
talikų tarpo. Mat irta* taųtinta- 
kta džiaufiari kad nor* retkar-r f ,
čiate gaun< parifireti katalikių rtfitatea* Wte prasto n^|m*-kblo<d* pažeinmimo vOata; 
mandagumu, ne* jomi j&u nuab 
bodo ktataytia latavamanilkoa 
zauno* per dienų dtew. Jeigu 
“Dirvoa” reporteri* iČmetinSja 
tom* tatrtininkčms kad remta ka
talike* »*vo pndgata, tai man y- 
r* nnortabn, kaip gi jis pat* ten 
<*IČjo įsigauti be pinigų. Kata
mai kad vogčiomis, plūdo į vidų. 
Na, vyruti, kad taip padarei, tai 
pilnai atlikai savo srovė* nusista
tymo principą. Čia aiškiai pasi
rodo prie ko laisvamaniai mokiną 
ir kaip patys pasielgta. Pulkim 
^arimolimma* ttemk, kurie 
vi* neg«H permatyti taiavamanių 
hmybių .iies jų kiekviena minti* 
yra paremta gyvauti vien tik *U 
akriaud* kūi©»« —’ »tiku, kaip 
titaną. . . i . , i

, patarčiau katalikiškoms 
draugij*ma ant toliau* gari*** 
pridaboti .surengtas ; pramogas, 

. įmd daugiau Jaiavamantai negalė, 
tų įsivogti į vidų. Mat dabar ai*- < 
kiai pasirodo, kad “Dirvos” “do- 
načikas” vogčiomis įėjo ir net ba
re Savas tautininkes kodėl ir jos 
teip n*p*dar«, mat jam gailą yra 
kad joą užaimokžjo už įžangos tį- 
kietą ir tokiu būdu savo pinigais 
parėmė Aušros Vartų Draugiją. 
Žinoma, gaila, bet ką-tti padary
si, kad dar ir iš jūsų ne visi vie
nokiai isgudrėjo. Nusiraminkit, 
ateis žiema, prasiūta vėl jums 
“Liberal Narodaaja UčWe,” 
tuomet “Dirvos” mažas Kaziukas 
jus visus išmokys gudrumo.

A F T*# buvę*.'

škė gilios užaejonfoa-BMk. dar
bininkų prtetedhri kum hr. F. 
Kemežiųi ir labai pasipiktino i* 
Lietuvos atvadavusių karje
ristų blogos valios* žnRįdų 
šmeižtais, kurie buvo skelbta- 
mi ‘♦Sandaroje** ir kituose ar
dytojų laikraščiuose.

Pirm. K AlmiMbla, . 
Sekret, M. Kamndllta

S* BtMltoaiia:

Kat. Federacijos Naujos An
glijos apskričio suvažiavime 
laikytas rdgplnčio 10 d., lM4.r 
Montello, Mate., perskaitęs 

ta k°mun'!H^nMi proklaiąaęijif New Britaino SaBdartečiųreso-
4 rūšių. Gaila tik, .mokytojų 
seminarijoj 'auklėtinio, kurio 
aklai pasekė, ręalės gimnazijos 
“frpjaus” iniciatorius. Te Ji 
aukščiau pasakyto kiekvienas 
sprendžia, ko verta ir kuriu* 
rūšies piliečius auklėja dar taip 
nesenai .“Lietuvos r?įnįų” 
skiltyse į padanges keltoji Ma
rijampolės reale gimnazijų. 
“ .•‘/‘Rytas”) į
■r______  ,

įPRAMEšIMASKUOPOMS
“ 4 1. {•’—M"’"' I ' f'uH I. * 1 t
New York^o ir N. Ji Padangė. 
f ■ L. D.’ K. S?New Ydiį>, jr 
Mew Jersey apskričio teatro ir 

’daiiiiį/nihrši'utiii ' svetainės ilž- 
Lnto^ s'ekknčiosė‘Vietose i '* 111 
' . t I: ■< s I ». , į ,f ; F ..»} 1 > . i { •

} Sųbatoj, .Rųgsėjo-Sep^mbev 
^0,^, l^.Jcp.t tIUtaabe%^4,

,„įkPo Y.
ic Sukatoj,: Sp<ol§^,.^ kP*> ! 
Broųklyn, N. X,.,! r... .av - - 
, ; Nedėlioj, SpajiOtJS^Skpi., 
jNųw. Yprkj.N,. X- ,„n’• ,■ -..'.n p* 
, Šubatoj, Lapkrįčio-November 

į 3 d„ 15. kp,, BforrimĮ K,. Ji, t •; k 
Nędėlioj,. lapkričio .9 d,, 18. 

kp., Paterson, N, J.
•• Nedėlipj, Lapkričio 23 d., 14 
kp., Nęwark,.N. J.

'te 5

. Viršminėtbš kuopos jau žino
te, kad apskritys yra nutaręs 
rengti vokalį teatrų maršrutų 

. dėl apskr.’ naudos. Pelnas bus 
sunaudotas dėl išplatinimo go
jau viskas prirengta. Tams
toms belaka išrinkti veikli ko
misija ir išsigarsyti kuopla- 
Čiausia. . '
ros katalikiškos spaudos, vpač 
laikfaščid “Darbininko/^ Ko
misija darbuojasi išsijuosus ir

' Jei mes visi išvieno dirbst- 
ine ’— pasekmės bus. Prašo
me New York’o ir Harrison’o 
kuopas prisiųsti savo komisijų 
antrašus, kuriais mes galėsime 
kreiptis su apgarsinimais ir ki
tais reikalais. Užtikrinam vi
sus kad publika bus uržganedy- 
ta mūsų programų. *

Komisija: ’ . .
“ J. Sereika, J. žemaitis, 

V. Antulis.

r

llucijų, kuriu labai begėdiškai 
šmeižia didžiai gerbianjųmok- 
slo • vyrų kun. prof. K Bučį, 
Lietuvos univeraitato rektorių, 
ir tuomi visus jo išlinkėjus iš
reiškė didelio pasipiktinimo 
prieš tuos begėdiškus Sftndt- 
riečių šmeižtus nepamatuotus 
užsipuldinėjimus Taipgi reiš
kė gilios simpatijos gerb.Lįetu- 
vos universiteto rektoriui Ipn. 
P. Ėučiui ir profesoriams už 
Išreiškimų tautinės mokslo įs
taigoj galvai, pilnai kvalifi
kuoto asmens — kun. prof.P. 
feučio. 1 * '

#
. f

nw ixrua, $mw. '
n**d*xhdb* viaIijl.

,i? ..  I’1"1 ’1r
Nttikltai pateko man į rankąs 

“Sandaros” num. 33, kuriame, 
tarp kitko, vietiniai aaudarokai 
giriasi ta kartu meluuja, kad jie 
ta veikliau* ta pirmą vietą uŽL 
mintį Neir Rritatab Mat jie 
takte veikta*, kad kur nėr jokio 
opumo, tai jj* tik šmakšt ta Ūteu- 
d* it 
netik savo kolonijoj, bet svajoj 
pasiekt net te Tivynšs Lietuvos

M vaitui, fitai jie iisMėidl savo 
burbulą Hapo* 22,1924 m., šauks 
“vtauommtišką” susirinkimą ir 
uarAjo protestuoti prieš Lietuvos 
valdybę. Bot visuomenė aupra- 
taa tnščią aūriterokų burbūlą, vi
gai į lai neWib# tiomta. Jte tokvo 
“taradaikoje” sako, kad Myčku- 
sirinką gana diug žmonių. Iš to 
daugumu buvo vo* tik apie 50i 
T&ip-'gi meluoja, kad -t|> Vakarą 
buvęšiltatauž taip«blikoefWte 
mažai. Gi ištięsų tą vakarą buvo 
vtau* oras, Wi tik dėl jų ,iĮfeMiik 
ko ųžstapyrjmo, jiems kailiteikai-j 
ta. : ,^e .jpriajįo yakftaoj^bųto^ 
ją tūlą. Ą. Tulj, įtari* 
patipęiojįff, par^iįavą*( 
aą* ąnt estrados pteuo tokia nepa
sakė, vien tik klerikalaį kierika-1 
Iai. Anot pačių Sandaros pakol- 
Bfcų išsitarimo,'A.'Tulys netūr į^- 
; i . ■ . i - i i »■■ i;J f. .iniK'i
- , JU:

Extra!
( . ‘l

lfanelagii.

‘UVRlKCt.m
f ____ '

f Illtiatavėi.
i - 1

i ’ ■ - i

Rugpj. 15 d. vakare jaunimas 
susidedantis iš Vyčių, choristų ir, 
-N. P merginų dr-jos surengė už- 
kaupimų (surprise) vakarėlį p-lei 
Antaninai -Amšiejūtei, kuri rugp. 
17 dl išvažiavo į Šv. ifarimierd vie
nuolynų, Chicago.*, Jaunimas įtei
kė puikią dovanėlę ir $10 aukso.

Tėveliai ir y!si pdžįstaipi apgai- 
iestaujam kad mūsų tarpe nebus- - 
mūsų geroji! Antanina, bet visi ži
nome kad daug prakilnesnčn vie
ton iškeliavo, i Linkime Antaninai 
geriausių sėkmių.. : i , < .. ' i • 
v: ' ■ ’tirtnvĮdfe

•1 . _

■ !■■■ - tF '"(■ARfe

• Galite būti Ui- 
■ timj v 1 e* * 
meta, pellfi- 

t , uant laiką1 dar 
r > *ett*M* Bice- 

; _' slams fok ®et 
Mtų.Faaiklaas-

■

■ - 
kit arčiausia tlnited, Stateg LInijųj 
ofl*)1 arba jūsų'vietos agento* pilną 
informaciją. s . >

Tuo pačiu sykiu patyrinėkite pa
togumus važiuojant United Statės 
LlnUą laivais: Švarąs, patogų* 
kambariai, gejragjnaistas, patiksian
tis patarnavimas, dideli deniui, i>e- 
nų koncertai.-

United Statės Line*
45 Broadway, New York City 
, 75 Statė Street,' Boston, Mass.

Managing Operators for 
Ūnitcd Statę* Shipping Board
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{Lietuvių Rymo katalikų Fe
deracijos Nąujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimas įvyko 
rugpiučio10 dieiįų,š. m., Mon- 
teRo, Mass. tarp kitų dalykų, 
neiįžmišo ir visuomenes žnith. 
niiį,j būtent kuft. Dr. F. Keme
šio ir kum proL Pr. Bučio, ku- 
kuriuos bedieviškieji Amerikos 
bedieveliai - blogos valios 
gaigalai visaip dergė — pa
gaivino sekančias rezoliucijas 
(buvo manę visai nekreipti 
doiąes į vaikiškos blevyzgoto), •

4

Įnešimai K. Federaojoi

Koagread*

Clevelando kaikuriog draugijos 
arba kp. priklausančios prie R. K.' 
Federacijos išrinko komisijos, kac 
jos susiėjusios duotų įnešimus į 
•>. Kongreafe Gaila, kad CĮeve- 
lando draugijos nevisos priklauso 
prie Federaeijos; bet yra vilties, 
kad delegatai sūgr|| iš jt Kongre
so, tai jie ir CSevriand’e stsųgris 
suorganizuoti Federacijos skyrių, 

J

NAUJIENA IŠ LIETUVOS
• p ( . -

Svarbu Teatro Mėgėjams
Gavome pirmų-siuntinį iš Lietuvos visokių teatrališkų vei

kslų. Siųskite užsakymus tuojaus, nes ’vėliau gali pritrūkti . 
kadangi gavome neperdidžiUusį. skaitlių. Vasara jau baigiasi, 
tad laikas ruoštis prie rudeninio ir žieminio veikimo.

Kų tik‘gauti iš Lietuvos šie veikalai:

Patašas ir Perlamutras, 3-jų veiksmų komedija 
Sniego Karalius, vaikams drama 
Pirmieji Krikščiony*, drama 5-kių veiksmų

z

4

4.

*35c. 
... .15c,, 
..20c. 
. »*■«.20c*,, 
... .15c,

BųHM Bųufftnte^l^ Muksmas i veiksmų gyvenimo vaizdelis 15e. -. 
Karolio TeUų. triveiksme komedija ,35c.
JomUkas,-dviveiksmė komedija v. <*... ..»..,........ .15c.
Komedįjėtes Mėgėjų Teatrui* penki veikalai vienoj knygoj.. G0&. 
Buridano Asilaft, 3 veiksmų komedija j... ,40c. .
Komedijos: I. Pelninga Vieta ir II. Neturtas—Ne.Yda.
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Amarika Pirtyj*, irijų dalių komedija ......... 
'■■$& Botagą^ Kraštu trijų veiksmų drama ;

». t •- a ą * •« a 4 1

».«*.••' * * <į 9 a 9 «*••••< » * <

Ttųdotinda, vieno veiksmo komedija ... 
Kabo pievai ir kiti veikalai ... . .. ..
Velninąs, 4 veiksnių vagių komedija

kaip ta kitose kotanijore. T«d į Ktartą ir JlMi» 5 veiksmų miestelėnų tragėdija,

,<.\40Ce
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Šį Federacijos kongresą tik šios
Jurgi* tiburi*

ir

Monologai; 1) Blaivininkų Pirmininkas, 2) Ant vienų pečių 
3) Sfep** oratorius .

...*■•** A, «... *.»»»•. i

HmuMi *h»awrritB'

Vtailtei
Vaikų Teatrai ; 4,. <.,.,., 

tiKiįiįįj^wt iryiMS * 
ligotų Ctednirnai .,...... 
t!ba$| Akad^ntija ir Ubagų Raliu*

Pirmiąusiai’prisiūntusleji užsakymus gali būti tikri, jog gana 
by kurį veikalų iš viršminėto surašo, gi vėliaus-—gali ir pri
trukti. Tad kam tas rūpi, neatidėliokite, bet užsakymas ta pi- 
nįgus siųskita Šiuo adresu; t

“DARBININKAS”
$66 Wa*t Broadway 8ouh Botion, Mm*.

draugija* duoda įnešimu* ta ate* 
vieną atstovą, kurta atstovaus vi- 
**» štas tris draugijas: D. L. K. 
į-VytaW Draugiją L. Vyčių 25 
kjcimL. B 9- & >p-
[Sekanti kūvo padaryti įnešimai: 
Į 1) Kad Fedemaitae (kinta* vąl-

'ftaia-Matn *-1*111**1 *'** terirtųtaJHtejm frWjfe 
i a^tH^WtSw>.| ’*ąa’W“ •**»*■**«•« Fe&rMr- 

tat S*- « £ 2Š'

u

bus ai
je ir kfemtinStoą 
užsiprtntemerųvusiem* 
lėdoms* ItK m* 
rato* knhta Trtjų Wų 
Kankl«* dU a vė-
liųu bus 

: Antiąl**: ’

vimuviutes 
i«v*<i XHj*,eb. K*am»<
8. Pinigu* riųit p»šU 

manayordar’i*!*.

jo* nkyrniB, kuriose kolonijose 
drąnda. (Žinoma, - tik ** tų ko- 

t klebonų ta veikėjų sutikb 
mu.

2) Ę*d'Fed«r*ęijo* Centru vata 
dyba stengtasi daųgiiu kreipti 
domta į dabartteiu* Federacijos 
skyrių*; jeigu per laiškus nebttų 
galįm* P&geib&i tiems skyriam*, 
tai kąd Hta •Utini*
mas tam žmogus.

’ 3) Kad Federaeijo* Kongresas
išrastų būdus, kad visų* klebo- 

Įuum paraginti prisidėt! pri« darbo
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ŠIUPINYS NE PUODE VIETINĖS ŽINIOS
IiVAtlAVO

*

*

T

tfVVU. 1" a A VMrVA.vV C*JT | WW» «MvPBV<U 
VALANDOS ; Nuo 9 r. iki 7 v, yįffc.

f

Koks oras per 7-nių brolių 
dienų (liepos 10 d.) toks bus 
per 7 savaites.

m

NAMAI PARSIDUODA
12 kambarių namus, su nekurtais Įtai
sais. Antras mimas su M tauabarlų— 
duheltaviis «u visais įtaisais pagal mm 
'jaustos imufos. 87Ū l€ Fffth St., South 
Boston, Mass. (A—26 i

kėlę kur •M reikėjo ąkirtie*. 
pridėjo degtinę w vienodą saiką 
pereimieruoti. jkaip jie persimie- 
ravu neturėdami tinkamų mietų .'

I ’ ’

GAMBRIDGE
Du namai, vtamis 2 šeimynų, kirą* 3 

šėimynij. po 6 kambarius Ir su garine 
Ullumu, elektrįkps šviesus, mu ptazilta 
įniktoje vietoje, arti prie Centrai Sų. 

itavtalnluis tur greitai parduoti tuM 
galimu pirkti pigiai ir uūt tanpvų išc

A. I VA S, v
110 Tremon St, Boston, Mass, 
BOOM 508. Telephone Malu <«K>7• --- -t-;.- - -r - .—.. --n---------‘----------- ....................................... ,

T®I, So. Boston aro 

J. MAGŪONELl, M. D. 
GaHmu tutlMeti ir UemMai 

orrso valandom: Rytais iki 9 vat
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nuo6—0

586 E. Broadway, So. Boston,7-'-.. y —
LOWELL, MASS.

PIRK DABAR
nes vėliau prekė Ims Rūgštesnė, 2-Jų 
šeimynų 9 kambarių namą, geroj vietoj 
So--Bostone, arti Columbta įtoiul. Na
vininkas važiuoja i \Vashlugtonų, ta<l 
turi parduoti šią savaite ims už 83.81 kI 
Ir 11,000 įnešti.

A. I V A S 
361 W. Broadway, So. Boston. 
:—  ------ ——,— 

KLAUSYKIT. -
; Tautiečiai ir Tautietės! Ger
kite Toriilų 'nes nėra*geresnio 
gėrimo, sveikesnio ir gardesnio 
ant svieto, Iš žolių ir šaknių 
padarytas. Sveikas tonikas 
pataiso vidurius ir prie to1 la
bai geras.

. Visur galima gauti. (8.6)

£
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Šiokio ar tokio atsakymo, nes 
po kelių savaičių jau atsisvei
kinsiu su Amerika. Nors spau
dos platinimo darbas tik pra
dėtas, bet gal, Dievas, duos 
tam prakilniam darbui tęsti 
dar geresnių darbininkų, Jei 
kas iŠ narių negavote knygų 
arba antrašus permainėte, tai

"■b Al1 ii. iii n , i...
DHHUHr, mCH.

Ątjdunojo stambu* nary*, ku
ria prašė neskelbti jo vardo (J. 
J.). Įsirašė ir prisiuntė laišku 
Mp.00 narinio mokesčio katalikiš- 
Mpa spaudos paramai. Tai žmo- 
vjis,. kurs slėpdamas save, ieško 
Dievo garbės,ir žmonijos laimės, 
rtiPttaa.mM UriMk Bp.ud», įZldžiu kMptiri“Znr»bn 

UkJjtao dor«irt«vyn^«1k»-prelKtag Dambrauak gv. 
lįį UbuĄuol.nkttS tekoju »DMUgJjB) gj^ 
j^ižkiū pagarbu ĮLitlmania.

, Sa tikra^gafbi,
‘ I Kun. E Kaščinkas.

w»mKAMTQM> fA. 1214 Ripley PI.,
Per p. J. Lašaitę iš čion gavau ĮElizabeth, N. J.

keletą metinių narių; labai ačiū Į ---- -—      "i1'1-'— ---------------------------------------

užrašytojui ir naujiems nariams. Į PU1RI GYDUOLE NUO ŽIR- 
Šioje kolonijoje yra amžinas na-i DIES LIGŲ IR SKILVIO 
rys, bet dar neužsimokėj^s, lau*! LIGŲ,
kiuuiMmdkant . 1 į J Daktarai, karia turi Uttg metų

Kum. R Kačiuko*.! patyrimo tako, kad ji veikia »te- 
' į bitinai tokiuose atsitlkimuoae.

Į Mūsų skaitytojai be abejonė* nusi- 
įstebės. kaip dasižinos, Jtaip greit ir 
f kaip pasekmingai ta gyduolė veikta, 

įhi^elfe 9? teik,
jo, dabar atsibunda ir pradeda | vieną buteli. Ji vadintai Nugn-Tone. 
veikti dd ateita.
yra l-rios didėlės* pašalpmčs drau- W nustatebėslt, kaip greitai jus 
J \ J pradėsit jaustis geriau. Dėl negero
fcijos ir mriąs kuopųjBuvoyŲkėdžtrmeR veikimą, faim. pgeinąjmo^ 
Stt Rimbas bet tas keletas ntotn hl^^nro, nžkietėjimn. bfoating, akių bu AiiuDas, net tas Keletas metui 4nrnl} nCveMtanąf fcpenų, galvot 
atgal payra. Po td paįrimo čia ta. fsk«wWjhno, nieko nėra už Ją geresnio. 

_ . .. , , I.Ii ptlfcfcft savo darbą Ir at1lelpį ži*eUa1.po suorganizuotas kitas . kliubasl.ų suteikia puikų, apetitą ir reguliari 
D L K Vvtaiito Prabuvęs kė-1 lauk, stimuliuoja kepenis ir Inkš-v. d. iv. Vytauto, rraouvęs xę r gxfteWa ftt5viežlnnnt[ Tik

f lis metus ir tas buvo užmigęs, bet I gftjikUe ją. lr.yąrto.Mte kaip .yra riiro- 
■•u_„ i a t<lyta per keletą dienų ir jei jus nesi?šiais metais nuo 1 d. sausio men. i geriau ir neišrodyaitė geriau, 

pradėjo Stiprėti, pradėjo organi- sugrąžinkite likusias jūsų ėptiekorliu, 
’ ... t.. . .. Įgausite atgal pinigus.zuotis ir rašytis prie šio khubo ir Į išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge- 
ner pastaruosius 6-šins Tnėneainvi^b ji-pagelbės tpkiuosą atsitiki- per pastaruosius n sius, menesius |mU()se jr jje yra pįįvettę visus aiptie* 
jis gerai sustiprėjo ir pasipirko 25- korius, kad davns garantiją ir sugrąži-

Vyras apkabindamas pačią: —* 
Mieloji, bežiūrėdamas aš į tavo ne
kaltas akeles, jaučiuosi laimin
giausia Žmogus Siame pasaulyje.

Pati. — Brangusai, aš taip pat, 
n? virina vyro glėbyje nesijaučiau 
taip laiminga kaip tavo.

Joniui. — Ar tamstai niekada 
neteko susidurti su scenos vagi- 
i*’•

Patraa. — Taip, vakar su dviem 
choristėm buvau pasivaikščioti.

’K

GALVŪSUKIAL
Kartą Lietuvoj ėjo būrys linus 

rovusias merginų ir susitiko vie
ną vaikiną. Vaikinas juokauda
mas prabilo: -

— Sveikos gyvos šimtas gulbe
lių! . \

Męrgirfos atsake:
— Dabar dar ne šimtas. Jei 

būtų du kart tiek ir dar vėl tiek ir 
pusė tiek ir tu su mumis, tada bū-

• > 

tij šimtas. >
Kiek buvo merginų f

a
7 y .

Keliu važiavo du Amerikos būtU- 
gėriai pardavę u mėnesieną* 7 
Abudu vežėsi su savim tuščių bač
kų ir vienas tūrėjo septynių vied- 
rų pilną bačkutę, antras -r- trijų, 
kurias pasiimdavo, su savim kaipo 
reikalingas mietas atmiėravimu* 
“mėnesienos.” Bevažiuodami at
rado ,deŠi4ts Vitrinų’ bačką degti-

VALGYKLOJ,
Svety* (į patarnautoją). — 

Tamsta man padavei sudėvėtą 
stalskepet^.

Fatamaūtojaa^—Atlenkite tams
ta. Šiandiena jau keliolika sve
čių buvo ir visiems buvo gera, n 
tamsta suradai, kad tai sudėvėtą
----------------- ų1"!-.....   —

GERA PAMOKA,
Kartą vyskupas M. Valan

čius, lankydamas Vyskupiją, 
dėl blogo oro apsinakvojęs pas’ 
kaž kokį ūkininką. Rytą me
tą liėpęs tarnui nuvalyti batus 
ir pakinkyti arklius, ,

— Jūsų Šventenybe, t- su 
kąs tarnas, — dabar toks pur
vynas, jie vėl susiteps, berei
kalingas busflarbas.

Vyskupas, nieko nesakęs, 
užsimovęs nevalytus batus. 
Papusryčiavęs Vyskupas, ei
nąs važiuoti. ♦

Jūsų Šventenybe, aš dar 
nesuspėjau papusryčiauti 
skundžiąsiųtainajv

— Ką čia-jąn bevalgysi, juk 
pilvas toks besotis/ užsino
rėsi, juokdarnos atsakęs Vys
kupas.,

BEGeDIS.
— Joske, įspėki, ką aš ma

nant
’■ «*¥ Tą kįĮ ir tu, Šorele.

jis gerai sustiprėjo ir pasipirKO 2U |Kuciuwf! mm uimus ii-«ųgrqĮz«i-/ _ - . . , > . •• , > . _ „
* » i ntts jw ptrngiK, jei nepttg^bsti. Re- nes . Bačką .imrita į vežimą ir lab> Fuų 4Joske. kęks tu bege-maĮgus>gir«sant>geazsustalno,su|įomen*ioi«ma, s»nint4«rai»k Ir pni<• .važiavo Privaži avus tavi.'dgf ' T .. .

puikiu ežerėliu viduryje, žemta tadam visu geru ajtaoriu. mmgaivąžravo. ftmaavus tayž- dia!
prie ežerėlio pastatė grąžią svietai- '** 
uę, kurioje dabar kiekvieną les-1™ 
tadienį ir[sekmadienj būna visų į m 
organizacijų išvaižavimai bei pik-1H 
nikais </ Dabar- D. L. K. Vytautų |B 
Kliubaay nors turi biskį skolos, Į 
bet- kada-apskaitų uo ja, tai, jisy-l 
t* vertės ant* dešimti tūkstąnčių į :. 
($10,000.00)^ -ir visi*' žmonės jLo-i 
trellia dŽiali^iasi ‘ * susilaukę savos Į | .i 
lietirviškosdceihpės. Norskliubas I įA 
buvo pagarsinęs,- kad jis darys I ■ 
paskutmį ‘pikniką -3Ū41 d. rugp. I ■ 
ir Į di rugsėjo -^Darbininkų Die-1 
noje ir. uždarys kempę, bet: Loiv- = 
elito t visuomenė nepristojo ir ‘žada Į k 
dąr i daug* * organizacijų laikyti Į ■ 
piknikus ir -po Darbo Dienos,; kol I wa 
paliks, šalta. Tai-gi valia lowellie- Į į 
Čiai,- kada nebuvo, tai ne, bet da- j 
baf bus: iki Kalėdų. * * * - • |

.• ’ ■ Lowellietis. Į ,
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; MONTELLO, MASS.
*’y z * , - ■

Ištesėjo pasižadėjime.
X H. ... • * 1

’ Julius Bafonas priėš metus įsi-Į * . ww
rašė-amžinu šv. Kazimiero Draū-1 MOHtdl.0 ZjuEISSL
gijos nariudr pasižadėjo paskiausf ______ ’
įmokėti narinį mokestį. Rugpj. I ? . ■ ‘ ' ■ . ' ' ’
Žft J. Baronas prisiuntė $35 ir duo^ hB^ V A W M
tą Žod| išpildė. ’ Jam labai dėko- W> T T B M > B 1 J W jfl
ju, o dafe-.likusių. nenžsimokėjusiųį mIk ■ ■ ■ II HĮ B B
narių iš Montello, Mass. ir kitų Į |< ^Ul W 1 M Jil J M > M -IIa •' .Jį J
vietų labai nialoniai prašau pasi-1 V
žadėjimusištesėti iratsilyginti. I ‘

' (LABOR DAY)
Elkabeth, N. J.
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Kaz. Dr-jos. Dauginus nepra-H 
lygiu, nes daug sykių, prašiau, | 
Laukiu nuo visų skolininkų
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Pereitą nedėlią į Vyčių sei
mą iš Bostono išvažiavo ,P- 
Dauivardis, LDKS. Centro 
raštininkas, kum P. Strakaus- 
kaa ir p-le A. Stašaięiutė 
Norwood, Mase.

MIELA. MOKYKLOS'

“Darbininko” 95 num. š. m. 
p. lėlius iškėje klausimą reika
lingumo So, Bostone lietuviams 
prie parapijos mokyklos. Aš 
tam labai pritariu ir stebiuosi, 
driko So. Bostono lietuviai iki 
šiol tokios mokyklos, kuri šiais 
laikais, kada daug lietuvių jau
nuolių žūsta lietuvių tuntai, 
dar neturi. So. Bostone ir a- 
pielinkese kaikurių priskaito- 
ma apie 20,000 lietuvių, kurių 
tarpe veik 15,000 būtų, kurie 
mokyklai prijaustų. Taigi ar 
negalėtų klebonas su parūpijo- 
nimis susitelkę ir pradėti rū- 
pinties tuo reikalu.

Negalima peikti ir viešiu mo- 
kyklų. Ir jose yra daug gero. 
■Teisybe, yra prastų mokytojų, 
bet juk tai nėra kalta mokyk
la. Kalte yra mokyklų prižiū
rėtojų, kurie tokius tamsius 
žmones pastato1 mokytojauti.

So. Bostone, šią vasarą, bu
to vasrines mokyklos: vieną 
klebono priežiūroje, kitu lietu
vių svetainėje, keno priežiūrų* 
je,, tai, neteko jsužinoti,. bet 
kiek' to^ mokyklosd vaikai ga
li pramokti, tuo laiku, kada 
vaikams mokslas nėra galvoje, 
kada jų visos mintys’ palinku
sios prie kokių *nors žaismių 
-orei Reikia atsiminti, kad per 
žiemą Vaikai mokykloje prisi
kamavę reikalauja poilsio, gi 
pristačius juos vasaros laiku 
yęl mokyklon reikia daug var
go, kad vaikams ką nors įspaū- 
dus į galvą, gi ir ai’ ilgam.

Taigi So. Bostoniečiai su
kruskite, ir nepalikite savo vai
kų tamsiais, apie savo' bočių: 
praeitį,, Šię klausimas turėtų 
skambuti ldekvięno parapijono 
lupose ir jų širdys turėtų būti 
tam sumanymui, prielaidos. 
Kas-gi daugiau turi ką pasa
kyti to sunianym.O' reikalu?

Parapijonas.

PARSIDUODA
pu stikliniai show case’iai. La
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės į “Darbininką366 W, 
Broadway> So. Boston, Mass.

<

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston

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

PARSIDUODA
1922 Haynes Touring automobilis 5 

pasažlerių, naujai nupentytiis, geri įn
ertai, nauja ekstra mašiną. laimi geru. 
Parsiduoda visai pigiai. Matyt galite 
kožną dieną po vah vakare. J. J, KAlt- 
VELIŠ, 305 Wasldngton S.t, Cam- 
brldge, Mass. (A.—-23)
------------------------ 1—      —■_—

PARSIDUODA FARMA 68 
AKERiy IRDVIMAŽESNĖS

Tik 25 mailės nuo yldurio PhiTadei- 
phijos. Arti stoties, gatvekarių ir atei
to įielio, mokykla prie namų. Mlškfia 
yrą,' ir upelis teka pro namus. Laukiu' 
aptverti ir ganyklos. Budinkal geri, 
šiitas ir šaltas vanduo, elektros šviesa. 
Parsiduoda pi&tai Su gyvuliais ir tikės 
įrankiais. I)J platesnių informacijų 
kreipkitės pas savininką

C. J. MAJAUSKAS
R. D. No. 1, Collegevllle, pn.

Tel. Šo. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

RR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

42$ Broadway, South Boston 
Of iao valftridof!: 

ntro 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir riedėldienlata.

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Masi.
(Kampas Broad Street)
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NAUJANYBĖ IŠ LIETUVOS
Tik ką gavome iš Lietuvos 

nuo gerb. kun, F. Kemešio siun
tinį lietuviškų škaplierių. Kai
na 10c. už vienus. Reikalaukit 
tuojaus.

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.
“ !    1   ——----- -

LinzO vyskupas pasakė: 
“Mūsų priedermė yra blogus ’ 

laikraščius pakeisti gerais.” I

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus galite gauti visokių žolių, 
šaknių Ir žiedų nuo visokių ligų. Mes 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi Ir geriausios trejankot 
60c. su prisluntimu. Atsiųsk 10c. o 
gaust visokių žolių: ir knygų katalogą 
Reikalai!jame agentų ir duodame gerą 
pelną ant mūsų visokių valstžollų ii 
knygų,’ 1

. * M. ZUKAITIS,+ 1
449 Hudson Avė. Rochester, N, Y.

NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHILADELPHIEČIAMS!

TIKRA

LIETUVIŠKA VALGYKLA
1419 REDG AVENUE 

Philadelphia, Pa.

Pas, mus gausit visokių Iietaviškų jval* 
gių, teip kaip Ir Lietuvoj.

•KAZIMIERAS VAITIEKUS i) 
PIJUS JANKELIŪNAS

, Savininkai.

I

Tel. So. Boston 046&b

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BR0ADWAY, , 
South Boston, Mass. 

parom dailius paveikslus. Vesellias 
traukiam vakarais. Užalikęm vi
sokios rūšies rėmus. : •- ~ '

DR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte, 1 iki 3 po piet 

7'lkl9vak.’ 
889 Broadway, So. Boston,

Tel. So. Boston 2831. .

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfcg 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

• ; ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,

539 E. ’7-th St, So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS — J, GUneckls, 
, 5 Tixomas«Parta So. Boston, Mos*. 

FTN. RAŠTININKAS — Matas šeiki*,
466 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUŠ — A. Naudžiūnas.. .
885 E.' Broaihvay, S. Boston, Maus. 

MARŠALKA — .J. Zaikis,
7 tVlnf ield St, Šo. Boston, Mase.

■ Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedgldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po nietij Šv. Petro parapijos salėj, 
192 E. Seventh St, So. Boston. Mass.
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2 šeimynų ir vieno Storo namas, šalo to 2 hite ,štoreliai, 
ats^ram name ir 4 kambarių grintelė, prie to yra vįrš 
5,500 pėdų žemes pačiam centre South Boston’ 

1^ Mietinių -randų įplaukia virš $1,400. Didžiajam Store per* | 

virš 10 metų buvo groserne ir mėšinyčia, bet dabar tuščia, 
tad nupirkus galima būt tilo jaus bimį pradėt, PREKE 
ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS. ‘ .

„ / * ... •
Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko ku
ris laike nuo pgt namų-pastatymo. Fasinaudoklt šia pro- 
ga. Dėl platesnių inforitmeijų l^reipkitės į

A. REYNOLDS
6 Be&con Street
Tel. Hnymnrket 5840 ni'ba x|nknrais galite rasti K. Šidlausko upitakoj.
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ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — L JaroŠa,
562 E. G-th st, So. Boston, Masą. 

VIce-pirm, — J. Grublnskas,
- 157 M Street, So. Boston,'Masą. 

Profc Raštininkas *—* A. Janušonis, .
1426Co1umbia Bd., S. Boston, Masą 

Flnlnsų Raštininkas — K .Kiškis,
Š Iltitch street So. -Boston, Mum. 

Iždininkas -** L. Žvirgždys, >
111 B<wen St., So, Boston, Maaa. 

Tvarkdarys —- P. Lauėka,
395 E. Flfth St., So. Boston, Masą.

Draugijos reikalais kreipkitės vi*** 
įlos į protokolų raštininką.

Draugija savo susirnkbnus laiko 2-rą 
•ledėld'tenį kiekvieno mėnesio l-mą vai 
no pietų parapijos salėje, 492 Seventh 
■<t., So. Boston. Mass.

. I I .y■■■■,;■■■ U,  -.-.I, ■■■,«<

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOSANTRAŠAI

Pirmininkas —> Antanas FasteUą,
140 Botven St„ Šo. Boston, Mass. 

Vice-ph'tn. — Martinas Knistautfti, 
, 4062 AVashington St., Rosllndata 

Protokolu Rašt — Antinais Mheejunas,
450 E. seventh St., South Busto* 

Din. Raštininkas Juozas VlnkevIčhMt
906 E. ‘Brondumy, South Boston 

Kasteriu* — Andriejus Žalfeckuš.,
307 E, Nlnth SU So. Boston, MaM 

Maršalkų*—* Aleksandra .Tnlmokiui,
115 Granito S t, So. Boston, Mm 

Draugyste D. L. K, Keistučio lalbv 
mėnesinius susirinkimus tam pirmą w 
dMdlenl kiekvieno mėnesio po No, 
\Vhshlngton St., S. Boston, Mm*., 3-UJą *' 
valandą po piety. Ateidami atoįvesHt* 
su Mivlm naujų narių prlo mnaų dr<»« 

-gljo« prialralirti.

s;

V V
J i

f

t
1

t

*


	1924-08-26-DARBININKAS 0001
	1924-08-26-DARBININKAS 0002
	1924-08-26-DARBININKAS 0003
	1924-08-26-DARBININKAS 0004

