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Organas Amerikos Lietavfų f 
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Darbininkų Kooperatyvu 
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ABIE SUTARTĮ. Nuošimčiai apmokami pus
mečiais. .

Tai yra bendrais bruožais 
pasirašytos sutarties turinys,

t

APKALTINO 21 ASMENĮ. DŽIAUGIASI VOKIETIJOS

■ 366 Broadvvay, So, Boston, Masa, 
. TeL Sonth. BoHton 020.
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New Yorko laikraštis The
Joumal of Commerce rugsėjo
23 d. turėjo šitokių tam laik- neminint smulkesnių dalyku 
raščiiti specijaliaj atsiųstų ži 
nių iš Waslimgtono:

• N

S. V. susitarė su Lietuva
skolos grąžinimo.

dėl
N*-

. Washington, jiigs. 22—Šian
die sekretorius Mellon paskel
bė, kad tapo užbaigta projek
tuota sutartis tarp Amerikos 
Skolų Fundacijos Komisijos ir
Lietuvos atstovų dėl Lietuvos
grąžinimo Amerikai skolos su
moje $6,000,000. Išlygos pa
mate yra tokios pat, kokiomis 
Angliju atsilygins Amerikai. 
Transakcijos snuilkmėnos iš
dubtos tapo šiandie konferuo- 
jant p. Melionui, kaipo pirmsė- 
džiui Skolų Fundacijos komisi
jos ir narių Lietuvos Atstovy
bės. ‘

Skolos komisija nebuvo susi
rinkus, nes pirmsędis buvo į-

apie nuošimčių mptnokėjimo 
atidėjimą, mokėjimą prieš pri
nokimą ir 1.1,

Sutartis turi būti ratifikuo- 
ta Lietuvos Seimo ir Amerikos 
Kongreso.

Lietuva yra ketvirtoji iš ei
lės Valstybė, kuri sureguliavo 
'.savo skolos klausimą Ameri
kai. Iki šiol skolos fundavi- 
mot sutartis yra padariusios 
Didž. Britanija, Suomija ir 
Vengrija.

Lietuvos Pasiuntinybė
’ Amerikai

I ................................... I. ■ f

t galiotas padaryti projektų i-
maut pagrindai! Anglijos su-
tartį. Pilnon galion sutartis in-

V1

* I ♦ f»*

RŪBSIUVYSTĖ KRAUSTOSI 
LAUK.

New Yorko miestas pradeda
netekti rūbsiuvystės pramonės. 
Ta pramone kraustosi į mažes
nius miestus. Tas daroma dur
bininkų ir darbdavių gerovės

: atžvilgiu. . Dabar darbininkai

eis, kai ją. užgirs Amerikos 
kongresas ir Lietuvos seimas.

1924 m. rūgs. mėn. 22 d.
Vašingtonas. ■

Įvairias prekes buvo skolinga 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms $4,986,628.03. Už tą sko-

Lietuva už

į darbų turi, vykti toli, .sugaiš
ti daug laiko, ir išleisti pinigų 
už strytkariiĮš. Kompanijoms
rendos pigesnės mažuole mies
tukuose d darbininkams pigu

lą teko mokėti 4į .nuoš. Tuo
būdu, iki birželio mėn. 15 d; 
1924 nu nuošimčių susidarė $1,- 
049,918.94.

įsigyti namai, su darželiu, turi 
laiko jį apdirbti. . ‘

RELIGIJOS KLAUSIMAS.
♦x - F

Frederick, Mcl. — 20 vyrų ir 
viena moteris rasta kaltais už 
išsnialavimų ir apiplunksnavi- 
mų merginos Dorothy Grandon. 
Moterisir.10“vyrif” rasti kal
čiausiais, nes jie sinalavo ir 
plunksnavo. Jie gali gauti po

nietus
V

PRADĖJO DARBUS.

Ž1GIU.
Geneva. kautų Lygos su

sirinkime labi' susiindomauta 
žinia, kad' Vokietijos mirnste 
ri n kabinetas nutarė- praš^ti- 
vietos Tautų Sąjungoje. Dau
guma pritaria ^Vokietijos įstoji
mui ir stengsis su ja elgtis, kad 
jos neįžeisti. Vokietijos prisi-
m ui ir stengsis su ja elgtis, kad

Amsterdam, N. Y. — Gardi- 
ner & AVarring kompanija bu
vo pertraukusi darbus keliems 
mėnesiams. Dabar gavo užsa
kymų ir pradėjo 'darbus. Jai 
įdirba 200 darbininkų.

Camden, N. J. Mieste Ber- 
liny N. J., mokyklų boardui į- 
davė aplikacijų Miss Mary

1*3
. i

4ąj
dų.

-----------------------X——_______ r ' - '

NUTARĖ PRASYTI VIETOS
Vokietijos nitnis- 

tęrių kabinetai nutarė kreiptis 
Į Tautų Sąjungų su prašymu 
priimti' jų lygiomis teisėmis su 
kitomis didžiošiomis valstybė
mis; .

Berlin.
.»■

X

STREIKAS RUSIJOJ.

Bėrimas. — Dzeržinskio ra
portas bolševikų komisarų ta
rybai sako, kad laike pastarų- 
jįįšešiųjnen?shį_ Rusij<) je Jmvff. 
47 nuoš. daugiau streikų, negu 
kada-jiors pirimau. Daugely 
atsitikimų streikai pavirdavo 
į revoliucines demonstracijas 
ir 41 atsitikime raudonoji ar
mija turėjo malšinti streikie- 
rius gjnklu pagelha.

1 ’ Dzvržinskis raportuoja, 'kad 
'Gruzijos sukilimas lil<o sustab
dytas ir kad sukilėliai bėga i 
Armėniją' ir Turkiją.

ir 41 atsitikime raudonoji ar-

PASISKELBĖ CARU;
‘ < -

ir

2

IŠGABENIMAS PADIDĖJO.

Per rugpjūčio mėnesį š. in, 
kviečių iš Suv. Valstijų

y —_

išga-
berita 16,834,896 'bušelių. Per-
nai tų mėnesį išgabenta ant 2,- 
636,629 bušelių'mažiaiu * ;

MOKYTŲJŲ DRAUGIJA. 
Geneva.

pritarė. įsteigimui tarptautinės 
iritelektualio
draugijos. Centras bus Pary
žiuje. ,J on prigulės visų tautų 
mokytieji?• u —-

- Tautų . Sąjunga

’ kooperavimo

Londonas. -—Iš Berlyno pra
nešama, kad didysis kunigaik
štis Kirilas, pusbrolis buvusio 
Rusijos caro, pasirašė po pro
klamacija, kuriąja jis pasiskel-
bia save caru — “ visų rusų im- 

” Proklamacija bū-

.*>

Į UŽ COOLIDGE DAUGIAU- 
t ŠIA. .

Netv Yorke Rivoli ir Rialto
teatrų lankytojai’ buvo, papra
šyti balsuoti už prezidentinius 

Davė balsų . 940 
žmonių. Už Coolidge buvo 441, 
už L'a Follette 269, už Davis

kandidatus.

Užsienių reikalų ministeris 
p. Čarneckis pareiškė “Kitos” 
atstovui', jog jis skaitąs Lietu
vos tarpt, reikalus galutinai 
paaiškėjusius ir sutvirtėjusius, 
Dabartiniitmetu“ esąs ’ pribren
dęs reikalas sueiti į glaudesnį 
bendravimų su Latvija ir Esti
ja. Šiame Tautų $?gos posėdy
bendrais reikalais tikimasi ei-' 
ti.iš vien. Su Anglija užmegsti 
pastovūs diplomatiniai santy- 

Anglai labai domisi mū
sų .ekonominiu' stiprėjimu ir
ateity galima laukti didesnio 
ekonominių santykių išsivysty
mo. Į Vilniaus reikalo išspren-

i

u

būti, buri ir šiais mokslo motai*, .
(“Lietuva”)

I

•-

t

tojai patys turėjo aprūpinti 
voniis lėšomis. Lengva yra 
prasti, kiek nėmalonumo 
patyrę tų mokyklų mokyto 

i girdėdami sargų dėjavymus.
Matyti, savivaldybe lėšų 

turi, bet kodėl kitoms to 
ties valsčiaus Tuokykloms v 

i atlyginta,’ arba maždaug; alty-^ 
ginta, nežinia. Tas pats, *““JL'

Idai.

r

■dimų Lietuvos naudai p. minis-
terls žiūri optimistingai, Pa- 
sklidūsienis gandams būk Lat
vija Tautų S-goj reikalausian
ti' Viluiaus-Liepojaus' geležin
kelio atidarymo, nesu pamato 
tikėti.

Ukrainiečiai šiemet -minėjo

peratorium.
-siantr-paskelbtar sekmadieny 
Bįelgrado rusų laikrašty. Ji

350 metų- sukaktuves nuo pir-
ni^sio^knygos. jų kalba “Apaš
talas’ ’pasirodymo. Jos auto-'

NUTRAUKS RYŠIUS SU taipjau patiksianti, kad “ea-
ras” Kirilas pasiaukok save iš-

riuin buvo Jonas ■ Fedorovič,- -r- - - ...

■ ' l . y

Pasvalys. Pasvalys yra vie
nas iš žymesniųjų šiaurini ’ 
Lietuvos, kampų. Nors nuo ' 
Did, Karo jam ir nedaug tėtė* ? 
ko nukentėti, bet už tat po ka- ; 
riii keletą kartų žymiai deg& J 
Nežiūrint to jo ekonominė pa
dėtis dabar stovi gerame, suly
ginamai, stovyje ir prekybinis' I 
judėjimas gana gyvas, čia yra 
keletas koperatyvinių sąjungų, r 
iš kurių geriausiai veikia Že- J 
niės Ūkio draugija įsteigtą pra- j 
eitais metais ir tuo trumpu me* y 
tu ji taip iškilo, kaip ne vienA j 
lig; šiol Pasvalyje organizao 
Ji užsiima žemės ūkio mašinų,7"" 
mineralinių trąšų, linų, - javų

vyliasi iš k operacijos,

daliniu maskvietis, kuris žymų ir p. d. prekyba. Iš to maty
ti, kad Pasvalio apylinkėje že
mės ūkis, sulyginant su kitais 

sparčiai 
žengia pirmyn ir gyventojai {į 
daug 
kuri užkerta kelią žydeliams 1 
išnaudotojams ir skins kelius y 
geresriėn ekonominei! padėtim, įi 
•Tą savo viltį pasvaliečiai iš- ^ 
reiškė viešai š. m. liepos mėn. y 
6 d. iškilmingai švęsdami kp- 
pe’ratyvų šventę. * , -

i Iš ’ darbininkų organizacijų 
čia gyvuoja trys ~ profesine 
valstybės ir savivaldybės tar
nautojų organizacija, Darbo 
Federacija ir’ Socialdemokra
tai, iš ko matyt, kad mūsų

VATIKANU.
Paryžius, -r- Franci jos. kabi- liuosaidmui rusų nuo komunis- 

netas svarstė sumanymus pri-įtų jungo ir kad nors esąs pri
taikinti Franeiios mokvklu i-’ rr *• 7 f
statymus ir atgautosioms Alsa- bos, jis duosiąs pilnų religinę 
ee ir Lotaringijos provinci- laisvę. . -
joms. Taipjau tapo padarytas Kirilo sūnus Vladimiras, 7 
galutinas nutarimas apie vals- j metų amžiaus, bus paskelbtas 
lybės ir bažnyčios santikius. . sosto įpėdiniu.

taikinti Francijos mokyklų i.- ‘ siekęs laikytis pravoslavų tikv-

s

206,, kiti už menkesniuosius
kandidatus. .

ŽUVO 3 ŽMONĖS,

darbą atliko ir Lietuvoje, to
dėl keletą žodžių paminime jo
gyvenimą. Visą savo gyveni-

* •1- V • 1 V • imą jis buvo užsidegęs šviesti 
žmones, platinti spausdintą žo
dį; viso jis įsteigė keturias

mes ūkis, 
'Lietuvos . kampais,

spaustuves. Pirmąją Maskvo
je, kur 1564 m.’ atspausdino 
pirmąjį savof ‘ Apaštalą. ’ ’ Bet 
'maskviečiai palaikė jį “cerau- 
ninku,” sudaužė į šipulius jo 
spaustuvę, o pačiam -vos pavy
ko pabėgti Lietuvon.

v$

f Tapo nutartu, kaip galima
greičiausia atšaukti iš Rymo 
Francijos ariibasadOrių ’prie 
Vatikano. Kaip tilt susirinks 
parlamentas, bus įnešti Įsta- 

kuriais panaikinama

IŠVAŽIAVO Į KANADĄ

Anglį jos. sosto įpėdinis Vali- 
jos princas iš New Yorko išva
žiavo į Kanadą.,

priglaudė etmonas Chodkevi-
1

. “P*

ia ilgai darbuotis. Bet darbininkai ima irgi suprasti

dovanotą Zagludovą, nukelia-

NELAIMĖ TEATRE.
•f

J?

*

NEŠNEKA APIE TAIKĄ.
ga ir miršta 1583 m., paskėn

tuvoj bendrai kultūros,
(“Talką”)

*

■ Ntiostolhj už apie
lamš nėra .gavusios beveik nė

«-

J. s

. V uz

Ispanijos valdžia užginčijo 
gandus apie tai būk valdžia ke
tinanti užvesti derybas su su
kilusiais Afrikoj morokiečiais.

Liublino linija jo darbą per
traukė ir . jis, palikęs jam pa-

stmkina nenustatyniąs. darbo'

‘audegil.

čius. Jo dvare, Zagludove, jis 
’vel įsteigė, spaustuvę, kurioje 
atspausdino 1567.nu “Eyange- 
liją” ir 1570 m. “Psalteriją.” 
Lietuvoje jam labai patiko ir

SUDEGĖ.
Montrealio apylinkėj sudegė

<M Jį

APSIVOGĖ.
I

dęs skolose ir visų apleįstas.
*

Francijos vai-'

7

mane ?

pastoges.
$150,000. Nelnb senai netoli 
kitas miestelis visiškai teip-gi vieno cento, išskiriant malkas, 

skietas mokyklos kurui. Smul*

iestelis. . 150 žmonių liko be

PANAIKINO MUITĄ.
«

pat ir dvasine darbininkų 
tūta

Franko-Belgu c imies adini- 
nistracijos bkupuotoj '"Vokieti
joj pabėgo su 180,006 frankų.

• 9

f

i-

Thorp, IVis.. — Trys, žmonės 
kytojos vietų publiškose mo-^žuvo, daug sužeista, 
tykiose.; Mokyklų boardas ap
likacijų atmetė dėlto, kad jinai 
katalikėm

Šį įdomų atsitikimų Miss 
O’Brien papasakojo buvusiamr 
teisėjui Boyle. Šis gi tų reika-. 
lų'tuo jaus pavedė prosekuto- 
.riui AVestcott. -

'Kuomet prosekiitorius (pro
kuroras) mokyklų boa'rdo pa-

: O’Brien, norėdama gauti mo-Lietuvos Vyriausybė buvo 
’ nusistačiusi savo skolos klausi
mų reguliuoti. Tam tikslui Lie
tuvoj Pasiuntinys Vašingtone, 
buvo įgaliotas vesti derybas su 
Amerikos Valdžia. , Rugsėjo 
22 d. skolos fundavimo sutar
tis buvo pasirašyta * Vašingto
ne: Lietuvos Vyriausybės var 
du pasirašė p. K. Bizauskas, Ą- 
merikos Vyriausybės vardu pa- 

. * sirašyta Iždo: Sekretoriaus p.
A. IV. Mellon’o ir patvirtinta reikalavo paaiškinimų tuomet 

.. p. Prezidento C, Coolidge’o.

r kuomet
netikėtai užėjo tornado. Nuos
tolių už daug tūkstančių dole
rių.

r

X

t

»

*

IŠVAŽIAVO.

boardas pažymėjo, kad šiame
. -- - « v •

Italijos lakūnas Locatelli, 
kurs norėjo apleidi pasaulį, bet 
sutiko nelaimę belėkdamas su 

apleido 
Suv. Valstijas ir išplaukė na
mo.

Amerikos lakūnais,

tymai, 
speeialinė valdžią. AIsace-Lota- r 
r ingi joj, kuri leidžia steigti 
parapijines mokyklas ir bus j- 
vesti tie patys įstatymai, ku-c 
rie veikia visoje Franci joje ir 
lokiu būdu ir ten liks įsteigtos 
viešosios amokvklos, kokios 
veikia visoje Franci joje.

Paryžius.
džia panaikino muitą ant kon
densuoto pieno, ryžių, miežių, 
kilbasų ir konservuotų daržo
vių.

Pagerėjusi Lietuvos'ffoansi- atsitikime jis padarysiąs išim- 
nė padėtis davė galimybės’tį ir' Miss O’Brien aplikacijų 
Lietuvos Iždui imtis nuošimčių priimsiąs. Tečiau Miss O’Brien 
mokėjimo jau šįmet. Tad bu- atsisakė priimti tų malonę k. 

alia visų skolų funduoti 
birželio mėn. 15 dienai ir tuo 
būdu sumažinti bendrų f lin
čiuojamų sumų, nes už skolų iki 
fundavimo reikėjo mokėti 41 
lįuoš. o skolų fundavus terei-.

1

vo g:

kės mokėti 3 nuoš. ir 3į nuoš.
Skolos fundavinio svarbiau-

sios sąlygos šios:
Sutartį pasirašant sumoka

ma $1,546.97.
Likusioji skola, t. y., $6,030,- 

000.00 paskirstoma 62 metams,

MIRĖ NUO MIEGO LIGŲ.J

1 La Porte, Ind. — Šiame mies-

tas reikalas nukreiptas į teis
mus. ■

Taigi, religijos klausimų New 
valstybėje spręsJersey 

mai.
teis-

t *te užėjo epidemija miego ligos, 
Du žmonės jau mirė.
.miršta. Daktarai sako, kad to 
ji liga nėra limpanti.

i,- o trečias

UŽ LAISVĘ. O

AGITUOS UŽ LA - 
FOLLETTE’Ą.

Afrikos . Darbo Federacijos
prezidentas- Gompers pasižadė-

NUSTEBO.
Rymas. — Gautoji žinia 

Paryžiaus, kad Francijos vai
zdžia nutarė pertraukti ryšius

«

•.v

su Vatikanu, nustebino Šven
tąjį Tėvą. Teisybė buvo jau ži
noma, kad premieras lierriot 
prie to eis, bet buvo vilties, 
kad dalykai kryps kitaip.

MANŲ UŽGRIEBTI KAIZE
RIO ŽEMES.

; Berlinas. Prūsijos seimas 
svarsto konfiskavimų visų ex- 
kaizerio, jo sūnų ir kitų Ho-

Mažojoj Azijoj, Smirnos 
miėste, iškilo gaisras jodomų
jų paveikslų teatre, 
ti 100 žmonių,.

vo į Lvovą. Čia buvo ukrai- 
nrj šviesuomenės centras, ku
riame jį gerai priėmė. Lvove 
vėl jis steigė spaustuvę, kurio
je 1574 nu ir atspausdina pir- 

Zuvo ar- riiąją Įmygą ukrainiečių kalba.
Ostrogo kunigaikštis Konstan
tinas, apkainavęs jo gabumus,

savo reikalus ir organizavimo
si svarbą. Bendrai imant dar-/ 
'bininkų padėtis pas mus neper- 
blogiausia, ypačiai kilikų dar- 

1 b įninku, per darbymečius pa? 
'sirodo dargi nemažas jų trūku
mas. nors tiesa sakant, ir pa-> 
prastu metu žymaus pertek
liaus nematyt. Tik gal būt lau-. 
kų darbininkų padėtį kiek pa-

pasikviečia į Ostrogą; kame 
Fedorovič įsteigia ketvirtų sa
vo spaustuvę ir atspausdina 
pilnų bibliją. Netrukus su ku
nigaikščiu susipyksta, sugrįž
ta atgal į Lvovą; bet čia sąly
gos pasikeičia, jis įpuola į yar-

tuo būdu skola galutinai bus 
sumokėta 1988 m.

1 Nnošiinčiai nustatomi šito-
3 

nuos., o per likusius 52 metus 
3| nuoš.

kie: per pirmus 10 metų
_ V -- - -

»

L

Turinas, Italija. ^ Nežiū
rint į fašistų priešinimąsi ad-Į 
vokalai turėjo čia savo suva
žiavimų ir priėmė rezoliucijų už 
spaudos laisvę.

19

jo važinėtis su prakalbomis 
agituoti už La Follette’ą.

ir lienzollernų dvarų. Tai yra
4

SUŠAUKS PARLAMENTĄ.

■atsakymas į ex-kaizerio reika
lavimų užmokėti kasmet po $1,- ML . /ĄAA i ♦ • ‘i "1 ► ’■

■ -y y _y y
• iš visų HolienzoUernų. nuosa- 

Hazelhurst, G a. —Tapo pa- vybių visoje Vokietijoje, 
kartas silpnas senis Warren
IVaters. Jis nušovė poliemo*! prirengė rezoliucijų, kuriųja 
ną. Tai paskutinis toje vals- ’atitaisomd klaida, padaryta

PAKORĖ PASKUTINĮ. 250,000, kaipo jo dalį pajamų

j Vidurinės koalicijos partijos.

♦

Italijos ministeris Mtissolirii
paskelbė, kad sušauks puria- valstijos piktadariai bus elek- buvo padaryta ^Vilhelmui prie- 

_ ‘ „........ - - trizuojamt

t’joje pakorimas. Dabar tos pradžioje revoliucijos, *>kada

Mokyklų vargai.
Vilkija. Mūsų valsčiu je kai 

kurios mokyklos iš savivaldy
bes dar nuo 1923 nu mokslo 
pradžios ligi šiol saro reika-

1* 
valandų, bvt kol kas dar pa
kenčiama, darbininkar su tuo; 
yra apsipratę, o atlyginimas > 

darbą, sulyginus su prrfpJ 
karinėmis algomis, yra žymiai; ^ 
geresnis .Ir galima manyt, 
ateityj jų ekonominė padėtis 
eis gervn kartu su kilimu Lie- ;

Tik
tai pasvaliečiams tenka labiau 
susiprasti ir stipriem susiorga- ? 
nizuoti į darbininkų būrelius, % 
kur geriat! gulės' kovoti ftU 
esamaisiais išnaudotojais, o juį 
pačiai į tai ypatingus domit: 
privalo atkreiptu darbininkai^ 
katalikai kuriems rup: nv
'ekonominiai roiknlei, bet fatfj

mentą lapkričio 15 d.

»*

£ lanki sutartis.
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Žiogas ir

Visą vasarą dainavo
Žiogas, linksmas tinginys, 
Kur atklydo, maistą, gavo;
Lėbavo, kiek tik norįs. f

Bet kada žiėma atėjo, . - 
Apmarindama laukus, ' 
Sunkios dienos prasidėjo, 
Žiogui atnėše vargus.

Badas ėmė jįjį spausti.
Pasiturinčios skruzdės
Fina, dūsaudamas, klausti, 
Ar, jo nepasigailės.
Tarė ši: jau išbudėjai f1 
Ką sveiks vasarą veikei? 
Dainavai sau ir tingėjai,
Tai dainuok nūn maloniai'. Aš.

Ruduo — tai pradžia moks
lo metų. Atsidaro visokios rū
šies mokyklų durys, šitoje ša
lyje, ačiū Dievui, progų lavin
tis, mokytis ttek,- kiek nori. 
Mokslas taip sakant atkištas —7 
tik imk. Tik reikia jo »orėti. 
VtaokMm įstaigos, visokios or
ganizacijos paskleidė dabar sa
vo pranešimus apie jų rengia
mus kurmis. Proga mokytis ir 
lavinties visiems jauniems ir 
seniems, vyrams ir moterims 
ir neretai visai dykai.

Kas šitoje srityje tarp lietu
vių daroma? Labai mažai, ypač 
'suaugusiems. Teisybe, kaipir 
jaunieji, suaugusieji naudoja
si amerikonų steigimnats kur
sais. Žinoma gerai daro tie. 
kurie naudojasi. TečiaU Šį tą 
ir savotiško reikia turėti. 
“Drauge” užsiminta apie stei
gimą Liaudies Universiteto. 
Girdi, esama taip lietuvių dak-, 
tarų, advokatų, technikų, teo
logų, filosofų ir kitokių. Jie 
galėtų šviesti darbininkiją pa- 
prasįose' salėse. Apie tai 
“Drauge” šitaip rašoma: •

“Visokių visuomenės švieti- 
mo būdų esame Amerikoj prak
tikavę. Turime vaikams regu
liarių parapinių mokyklų, o su
augusiems —- vakarinių kursų 
Daug turėjome-agitacinių (au
koms rinkti) prakalbų ir sporar 
dinių mokslo paskaitų. Turi
me Beetkoveno .konservatoriją, 
turėsime artisto Vaičkaus te
atro kursus. Kodel-gi mums ne-' 
bandyti visos eilės reguliarių 
paskaitii iš visų mokslų, t. y.

” ’Liaudięs Universiteto. Nenu- 
sigąskime vardo. Liaudies U- 
niversitetas nesunku .steigti 
Ypatingų išlaidų nereikia. Už
tenka paprastų salių. Nesant 
mokslo komplikuotų įrankių, ir 
be jų galima apsieiti. Tik rei
kia turėti bent keliij fakultetų 
arba skyrių mokslams atstovau
jančių žmonių ir gauti jų pasi
žadėjimą, kad jie. neatsisakys 
bent kelių lekcijų iš savo spe
cialybes paskaityti. Dabar-gi 

‘ mes turime universitetus baigu- 
, siu žmonių įvairių specialybių: 

medikų, gamtininkų, juristų, 
technikų, filosofų, teologų, is
torikų ir kitokių, Tad jei mū
sų Federacijos Centras, arba 
nors Chicagos apskritys susirū
pintų šituo reikalu, tai jis juk 

'galėtų dar šį rudenį stoties kū
nu. . Tik reikia visus Chicagos 
lietuvių katalikų inteligentus 
darban įtraukti. Ir Įvairios bū
ti} mūsų Liaudies „Universiteto 
paskaitos, nes jas skaity tų žmo
nės iš Įvairiausių kraštų univer
sitetų: Amerikos, Šveicarijos, 
Italijos, Francijos ir kitų.
u “Paskaitos, .patiektų labai 

- margos medegos žmonių galvo
jimui, protinimui. Sukeltų gy- 
viausiaseliskusijas mūsų salėse" 
ir už salių durų; Atsiras^} vi
suomenėje daugiau protinio 
judrumo, taip reikalingo mo- 
derniškamp gyvenime.”

Pereitą žiemą Dr. Pakštas 
buvo pramanęs originalų daik
tą Kultūrines Misijas. Jis 
jas su nemažu pasisekimu lai
kė rytinėse valstijose. Dides
niuose, centruose gali pavykti į- 
steigti' Liaudies Universitetą. 
Bet mažesnėse vietose to nepa
vyks. Tose vietose bent Kul
tūrines Misijas reikėtų pasi
stengti surengti.

VYČIAI BROLIŠKAI 
SVEIKINO MASONUS

Portland, Me.-—Masonai ėio- 
■ nai turėjo snvhžiavimą. J uos 

pasveikino ir Kolunibo Vyčiui 
įtekdami puošnų bukietą. Ant 
to bukieto laivo pakabytas ka
spinas su parašu broliško sveb 
KĖnimo. Suvažiavimas vienu

ritei jMKMtaitee bestovį prie s©v®
Gyvieji ifetmtai pastari 

aitu pradijo tetai krutėti. Tikl^į 

skaityk korespomlencijas, o 
dekvienoje surasi begalinį gy
vybes diegų. Žiūrėk, ITevėlau- 
das, Detroitas deda visų pas
tangų, kad per ateinančius me
tus padidinti savo organizaciją 
ir išplatinti spaudą iki auk* 
ščiausio laijmio. Jie tą pada
rys, nes pas juos gyvumo labai 
daug. Jie visi* darbininkai, 
dirbti nori ir gali — jų širdys 
auksines, jie lietuvystės ir bro
lybes pilni. 
f Pažiūrėkime į Naująją Ang
liją. Čia senrau buvo kazinko- 
kio neaiškumo, perdaug apst- 
leidinior. tinginystės, neapsi
žiūrėjimo ir gal truputis nesu
sipratimo. Žinoma, .tas viskas 
<favė labai geros progos mūsų 
idėjos priešams: “keleiviniu- 
kams,” sandariečiams, komu
nistėliams ir įvairiems kitiems 
šarlatanams. Jie pasinaudok) 
iš kataliką darbininkų. Jie ne 
vienam katalikui uždavė labai 
hiaiirių nuodų — įkišę savo 
šlamštus. Bet,. visokio sorto 
mulkintojų gyvenimas —lig- 
laikinis. Jie tik iki tol minią 
mulkina, kai nė vienas iš susi
rinkusių nepastebi daromų žu- 
likysčių, o kai bent vienas tei
singa^ žmogus patėmyja, kad 
smaila] iežiuvis,aferistas (mak
leris) apgaudinėja klausyto
jus, tai tuoj praneša savo 
draugui, o draugas draugams, 
ir taip sukčius palieka ant bač
kos bei prie bačkos žargantis. 
Ne kitaip klojasi ir Bostono 
padangės lietuviij katalikų dar- 
bininkij tarpe, fttai Darbinin
kų Sąjungos * apskritys nutarė 
per šiuos metus gauti du tūks
tančiu naujų kovotojų prieš vi- 
jsas nedorybes. Tas gandas bu
vo paleistas per. visas šioj pa
dangėje ekzistuojančiaš kuo
pas. Kuopos tuoj sukruto ir 
pradėjo daryti visokius žings
nius prie sudarimo viršminėtos 
armijos. Vienos rengia pra
kalbas, kitos komisijas, tre
čios daro viską, kad tik pasi
rodžius kultūringiau, smarkiau 
ir gyviau — pilniau susipratu
siais katalikais. Ypatingus 
žingsnius rodo Cambridge’iaus, 
Montello, Nashuos, Lavren- 
ee’io ir Norvroodo kuopos, o 
jau apie Bostoną, tai nereikia 
nė kalbėti — tai spiritus mo- 
vens. Iš to matosi, kad‘kata
likai per šią žiemą žada daug 
pasidarbuoti kultūrinėje dirvo
je — organizacijos plėtime, 
apšvietos stiprinime ir būvio 
gerinime.

Ir ištiknjjij,. jeigu tik vi«j‘^ »» Tamstas paakelMege 
kolonijų katalikai taip sujus, 
kaip viršuje pažymėtose kolo
nijose daro, 'lai mūšų bedievė-
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lAfi ne^uo^aYy jokių p»-IAn sėkmių. Vadinamoji 'pažan-
GUS LlįffAS ' kloji’ Amerikos lietuvių visuo-

. menė, galima sakyti, pirštu ne
pajudino, kad pasistengus sit- 

—laikytt-kl.ei’ikalizmo-stiprėjiraą 
•Lietuvoje.”

Siisipratusiems katalikams 
indomu sužinoti apie šitokius 

‘ pažangiosios ” visuomenės 
veikėjų prisipažinimus.

Kodėl laisvamaniai taip nu 
smuko! To priežasčių daug; 

■ Viena, jie turi be galo daug 
kvailp į.š'itilvinimo, kad jie mo
kyti, apšviesti. Ta jų apšvie- 
ta rubežiuojasi su atsimetimu 
įiuo Bažnyčios. Užtenka pa
skutiniam taiusūnui nustoti 
poterius kalbėti, eiti į bažny
čią, pūfnyčioj mėsą valgyti ir 
jau susipratęs esi pas laisvama
nius. O jei imsi niekinti ka: 
tulikus, ypač dvasiški ją, tai 
jau ir apsišvietęs? Taip ap- 
šviėtą .supratus, kam Čia dar 
aukuoti pinigus jaunimui leis
ti į mokslus.

» f
Jei pagalios “pažangioji vi

suomene” išsijudins ir ims au
kas rinkti savoms mokykloms 
ir saviems 'moksleiviams, tai ka
talikai ne tik jų darbui netruk
dys, o dar-gi pasidžiaugs. Tik 
norės katalikai to, kad “pa- 

: žangioj t visuomenė” tarp savęs 
darbuotūsi, o svetimo nenorė
tų. Dar 1918 ’m. “Darbinin
kas” išleido Uosio parašytą 
brošiūrėlė . “Broliai. Pirmyn 
Tiesos Keliu.” Ten pasaky
ta:

“ Mes sakome, kad tegul ka
talikai remia katalikišką spau- v
dą, bedieviai tautiečiai laisva- 
manišką-tautišką spaudą, gi so
či jlistai socijalistišką. Mes ne- 
pavydesime, kad mūsų bedie
viai tautiečiai ir. soeijalistai pas
kutines savo kelnes užstatys sa
vo spaudos palaikymm. * *
Ar soeijaliistai ir Ibmvama- 

niai 'panašius pareiškimus da
rė t Visai ne. Jie tik agitavo 
prieš katalikų fondus, niekino 
ir šmeižė juos. To pasekmės 
rodo Viršuje citatos iš laisva- 
.manių ir socijalistų laikrąš- 
v • enp t

i Lmtuvos_pažangininkiį_oi^ga- 
Jį,aas “Tautos Vairas’* išrodinė- 

ja, kad iš Tautų Sąjungos da- 
I baltinio posėdžio negalima 

laukti prielankaus Lietuvai 
< Vilniaus persvarstymo. Dabar 
.visų šalių domesys, esąs nū- 
* kreiptas į didžiųjų valstybių 

Prancūzijos, Vokietijos, Ru- 
' -rijos ir Balkanų klausimus.

Rusijos domesys esąs nukreip
tas ir-gi kitur, o ne į Pabaltos 
kraštą. Todėl iš didžiųjų val
stybių nesą galima dabar lauk
ti paramos Vilniaus klausimą 
keliant. “Tautos Vairo” nuo
mone veikiausiai Tautų Sąjun- 
ga nesiimsianti Vilniaus Mau
simo svarstyti.'

<

Lf
j; •

M

Amerikos lietuvių “pažan
gioji visunomenč,” kuri gyrėsi 
sudaranti Amerikos lietuvių 
didžiumą, jau aiškiai" išdrįso 
prisipažinti prie -‘susmukimo. 
Tokių prisipažinimų esame ne
senai “Darbininke” citavę,

“Tėvynėj” A. B. Strimaitis 
rašo: . *v

“Klerikalai leidžia į mokslus 
per savo organizacijas šimtus 

’ jaunimo, rengia pulkus savo 
darbininkų ateičiai, ka dsu jų 
pagelba palaikyti valdžią ir 
ateity. O ką mūsų srove darė? 
Viską Amerikoje daro, tai gal
vas laužo,, kur čia koks .Lietu- 

.vos valdininkas nusikalto, kad-.* ' z
ir-vel klerikalams pilos davus.”

Brooklyno “Vienybė** pri
pažįsta, kad cituotuose .žo- 

“®uose esą karti teisybė. Ir 
sako:.

4‘Apart amčiojhno ant kleri
kalų, reikia-ir dirbti taip, kaip 
jie dirba, idant mūsų pozicijos 
būtų stiprios. Be darbo, žo-

- džiai nieko nenuveikia.”

“Tėvynė” vėl indė jo Dr. 
Šliupo laišką, kuriamų aima
nuojama dėl “klerikalizmo” į- 
sistiprėjimo Lietuvoje, Dr. 
Šliupas tame laiške sušuko.:

, “Ei, amerikiečiai! Jus ge
ro trokštate, jūs palaikote Tau
tos Fondą.”

Bitas riktelėjimas, nepataikė. 
Tautos Fondą palaiko tik ame- 
rikiečiai-katalikai. Ir tai tik 
tie, kurie nepaklausė aršiau
sios Dr. Šliupo bendraminčių 
agitacijos prieš Tautos Fondą. 
Dr. Šliupas turėjo subarti savo 
bendiuminčius kodėl jie neda
ro taip, kaip “klerikalai.” 
Matyt jis tikros, kad jo ben
draminčiai susipras. Ir susi
prato. 1 ‘Naujienos” rašo, kad 
Dr. Šliupo šauksmas esąs veik, 
'desperatiškas. Be kitko “Nau
jienos** parašė:
> ■

k

»

a

I 
I

Brooklyno ‘^Laisvė ’ ’l parašė; 
kad Marijampolės Realinė 
Gimnazija neverta komunistų 

‘ paramos dėlto, kad “ ta gimna- 
;zjia nėra darbininkų įstaiga.”

Chicagos “Naujienos” pa
taiso “Laisvės” išsireiškimą. 
Būtent “laisviečiai nerems tą 
gimnaziją, kad “ji nėra komu
nistų partijos įstaiga.”

TataĮsa žinoma vietoje ir tei
singa. Bet be reikalo “Nau
jienos” barą “Iaišviečius*> už 
priekaištus tai gimnazijai. Ar 
ne panašiai ' elgėsi “Naujie
nos” su Lietuvos tautininkų 
^studentų korporantų steigia- 

‘ mais namais Kaune, kaip 
<‘Laisve” elgiasi sii Marijam- 

“Tik ar amerikiečiai išgirs tą polės ‘Gimnazija? “Laisve **
šauksmą? Tokie pat šauksmai, panaudojo Marijampolės Gim- 
iš kitų Žmonių lūpų, jau yra nazijai tolį mastą, kokį HNau-
šimtu* kartų prtakambčję pro jienos” panaudojo koiporiuitų,balsu dovaną ir sveikinimą 
Amtriko* lietuvių suris, tet 9d tarnui Kauta, nė ir išreiškė pūdė

£

vieno susipratusiu kataliko 
darbininko širdyje kuriasi nau- 
,ja gyvenimo ugnelę. Jis tą ug- 
elę kasdiena kurstiaėja ir daro 
ją šiltese ir šiltesne. Gi tos 
ugneles spinduliai kaitina ne 
vien tik jį patį, M ir jo drau
gus. Jau dabar nenuostabu už
girsti pasikalbėjimus, ne są
jungos narių bet neorganizuo
tų darbininkų, apie Darbinin
kų Sąjungos rengiamą vajų. 
Jau ne vien darihiniitkas paša* 
ko: “Alums reikia organizuo
tis, šviestis, gelbėtis iš bedie
viškųjų gaivalų — spiestis J 
katalikiškąją Darbininkų Są
jungą, kuri leidžia tyrai dar- 
Mninkišką laikraštį “Darbi
ninką” ir ryžtasi* kovoti už 
naują, geresnę ir teisingesnę vi
suomenės tvarką. Prie šios or 

’ganizacijps mums visiems rei
kėtų priklausyti.”

Tai ką-gi tas reiškia? Tas 
reiškia, kad katalikai pradeda 
gyvai judėti, rūpintis savo rei
kalais— gerinti soči jalę ir e- 
konominę padėtį; katalikai1 
•pradeda aiškiai atskilti viso
kias zaunas nuo tikrųjų faktų; 
katalikai stoja prieš visus pa
saulio išnaudotojus, sukčius ir 
išgamas.

‘ Budėkime’ visi, rengkimės 
prie vajaus, kalbėkime ’ąpie 
Lietuvių Darbininkų Koopera
tyvą Sąjungą, aiškinkime jos 
principus savo draugams, ne
duokime jiems suprasti, kad 
Darbininkų Sąjunga yra kokia 
ten išnaudotojų bendrovė, pel- 
Uagrobystė tat. p., bet aiškiai 
pasakykime, kad L. D. K. S. 
'yra darbo žmonių organizacija, 
kuri jokių makleryseių nedaro, 
vien tik stengiasi kovoti už 
darbo žmonių gerbūvį, už Lie
tuvą, už katalikų tikėjimą ir 
už viską kas gera, prakilnu ir 
^žmogui naudinga. Jos ©balsis: 
“Nau.ja tvaika Kristuje.”*'

Darbininkas.

Stebuklų Naktis
Tą sukrypusę trobelę 
Tik uakties stebuklai lankė:

__ Žvaigžde nešė saulės liepsną,__
. O menulis žaibo, ugnį.

Ir tą kūdikį lopšely — 
Kai arėjai miegą sėme — 
Visą naktį deive supo -

\ Ir išeinant pabučiavo

. Rausvą spalvą žemė mato, 
Žaibo kulkos širdis veria —

. \ Tai tas kūdikis paaugęs 
Su arė jais laisvę neša ...

TEATRAS DAINOS
L D. K. S. New York’o ir New Jersey Apskrity

' z‘ . .

Bus sulošta dvi juokingos komedijos: “DEGTINĖ/’ kur per
stata šeimynos vargingą gyvenimą ir‘antras Veikalas “KUR- 
OSWTAS,’’ paimtas iš aukštesnės francūzų kilmės. Abu 
veikalai labai juokingi. Los gabiausi Newark’o artistai, kurie 
jau ne kartą yra atsižymėję, būtent;. A. ^LAPELIS, J* GVAZ- 
DAIT1S, p-nia M. LAPINIENE, p-lė N. VENSKEVIČIUTE, 
D. JANULIONIS, P. PEČIUBA ir GROMALIAUSĖlJ vaiku
čiai. Taipo-gi dalyvaus gabi pianistė p-lė B. KBAL1KAITS- 
K1UTĖ ir A. ŠLAPELIS.

** -■

Vajus nutartas ir prakalbų 
maršrutas paskelbtas, Visų 
akys į tas datas atkreiptos. 
“Darbininko” skaitytojai lau
kia prakalbų m visų lotų Dar
bininkų reagįamą projektą ir 
kolonijų kultūringų pasirody- 
W

Kalbėtojas jau pasirengęs
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Tamstų greito lo-
i

“DARBUrmAS” 
8e6Wait

VISUS
SPMDOS DARBUS

riuakite Į ‘ 
“DAEBMNINKOn 

SFAUmV> 
Kurioje- greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVENTAM 
ANTGLALVTAI, 
UŽKVIETIMAI
BAR CHEKIAI ir tt.

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkite pat 
tinus © garite geriau*) pa
tarnavimą.

dienose. Jo dienos suskaity
tos. Jeigu dabar prakalbos ne
pasisektų bei neįvyktų tai pas
kui jo gauti greitai neHtę g*<- 
Įima, nes jis yra apsiėmęs kitur 
kalbėti.

Tadgi, GEBBUMIBJI NAU
JOS ANGLUOS KUOPI? 
VALDYBOS NAUAL DVA. 
SMMI VADAI IKVEIKi JAI, 
ataaklriiMt fa—tavo 
kątaąpj^j©b|k^k?©oiH!i'ti ukelbia- 
jm«» ' igi'to'fahihgjf» *tariterilikite 
nrantatei virifam ■ ir ta temte- 
šima darykite n* ta sekmadie.' 
ni ‘taftai1 nrakalhii bet už ke- 
4|ą wai$ą pirm įvykimo.

BUtoiw« <(Ra>htatalra.g*> at- 
itaUHtehnL tik nMUMiidta vtata. 
ta$ką $r ktak nAvtae. ' -

tiūrtkU, Jtafritaoktt, duo
kit niaaityma htttef>aičtai>iiūi. 
lXtavMfcfa4WlrA W£iMt 4y‘ 
savo kolonijos n«vrifcft|ją M-

Lauktam© 
dilo.

a. šlapelis, Bassas,
vienas i šžymiattrių dainininkų,, kuris yra baigęs konservatori
ją Chieago, III., išpildys dalį programo dainomis laike apskri
čio maršruto. *

. . ĮVYKS AIOSE
Nekėlioj, $įtaį^.Octoniėr 12 d., 1924 m,, 7:30 vai. vakare, Bv. 

Jurgi© p^?»pijos salėje, 267 York Si., C. Broddyn, N. Y*

Svbatoj, Sp*ii©-October18d.f 1924m., Ovai; vakare, Apreiš- 
kwi’ltaaiit MvĄ par. italėje, kampas No. 5-th ir Have- 
mty& Mų Brooklyn, N. Y.

Nedalioj, šįalio-Gętober 19 d., 1924 m., 7:99 vai. vakare, .p&. 

rapijUis sataje, 568Broom8t, New Yorkdty,

Suhatoj,14>kričio-November 8 d., 1924 m., 8 vai. vakare Hant- 
mano tal^e, 756Harrison Avė., Harrison, N. J.

Ita^aOo-Novemhėr 9. d., 1924 m., 7 vai. vakare, 
parapijw salėje, 147 Montgomery St., P&temn, N, J.

If edMioL L^Bao-November 23 dM 1924 m„ 8 vai vakare, 

Iv. Jurgi© Dr-jos salėje, 180 New York Avė., Newark» 
• w. j. >; " • ■

ftabfttej, Ipalto-Ootober 24 d., 1924,8 vai. vakare, Ai Liudviao 
. faNfo *1. Bark Mreet, Eliiabeth, N. J.

Programas.bu* laimi puikus. Vžtikrimun kad visi būsite už
ganėdinti, t
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LAWONOB, MASS. 

Surprbro valanda.

LAWRBN0B, MASU.
□___ _

GERBIAMIEMS
KLEBONAMS

Turime Uždūšinei Dienai ko- 
pertčlią su lakštukais, kuriuos 
' abai žema kaina parduodame.
Malonėkite su užsakymais pa- *sakė turiningų prakalbūlę. Kun. 
sirūpinji iš kalno. Juškaitis ir klerikas Kneižys žmo-
; “DARBININKAS,” • nes prijuokino.
366 B’way, So* Boston, Mašs. Pokiliui užsibaigus, keletą as-
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Berlyno čeveryką dirbėjai 
turėjo išdirbinių parodą. Kad 
apsisaugoti nuo vagysčių paro
doje išdėjo vjen tik kairėses 
kojos čeverykus.

- ■ -—- \
Cliiniečiai savo šaly nieko 

nežino kas yra Cliop Suey. Mat 
tasai valgis išrastas amerikie- 
Zdanis Amerikoje.

L 

y

*

t * i a * » i

/
Converse, Ind. buvo nepa

prastos vestuvės. Jaunikis 
mria 41B svarų, nuotaka gi 
390 s v. Araejja&fciporaT

>/ .

l4-“ •

1

IVeatlierforcl, Tesąs taime
ris, užaugino 103 svarą Avater- 
melon’ų.

. AMERIKOJE

mas.

DĖL APRŪPINIMO 
.* * MOTINŲ IR' «|į

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

KUPONAS
- PaŽvmeklt katr% literatūrą Norit;

pijos bazarų, kuris įvyks lapkri-

Norfolk, Va. gimė mergaitė 
su ilgais liki kelią garbiniuo
tais plaukais. Daktarai stebi-’ 
si. Nukirpo tuojaus, bet bū-' 
gyje 3 savaičių vėl turėjo du 
kartu kirpti. Dabartiniu M- 
ku yra 2 mėnesių ir jau 6 sy
kius jai plaukus kirpo.

, % I v

. - t
Pastaroje Kiniečių karėje, 

kareiviai kariavo su vienoje 
rankoje šaudykle, kitoje liet
sargiu. Jeigu vienas jų kasda
vo apkasus, tai kitas laikyda- 

' vo lietsargį, arba vienas šau
dydavo, tai kitas darydavo 
jam pavėsį. Kas Žiu ar nepa
seks jų ir kitų šalių kareviiait

Papūga priklausanti Mis. C. 
H. Williams, San Autinio, 

_■ Texas gieda kelias giesmes iš 
atminties. Turbūt Mrs AVill- 
iams yra “nemaža” giedorka.

Pasaulis progresuoja. Senė 
S. Fray 82 metų milijonierka 
iš Nbrfolk, Va. apsivedė su. 
Griffitli’u 29 metą. Oitiemi- 
'lijonai!

<

, LDK8.19 kuopoa mėnesinis su- 
ririakima* įvyks 28 d. rugsėjo, 
po numeriu 622 Morton Avė. 
Cherter, Pa., 3-čių valandų po 
pietų. Malonėkite visi nariai ir 
narės atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti, Taip-gi 
nepamirškite atsivesti ir naujų na
rių. Taip-gi pranešu kad ant to 
susirinkimo gausite mokesčių kny
gutes.

n i
• •

W0RCE8TER, MASS.

Kl&idoi atitaiaymm.

Aprašant Pila. Blaivininkų
seimo iškilmes įvyko klaida. Pa
rašyta kad laike šv. mišių vietinės 
kuopos narės ir nariai su ženklais 
ėjo in corpore prie Šv. komunijos, 
Turėjo būti: vietiniai ir svečiai ar
ba iš kitą miestų delegat|ii-tes ėjo 
Sykiu su vietiniais ir laike Šv. mi
šią priėmė šv* komunijų.

Reporteris.
- - • - • -   -

clevelamd' ohio.

1

Vienas iš farinerią Straftord, 
N. U. nusipirko jauną karvę la
bai pigiai. Pirkdamas- jisai 
pardavėjui pastebėjo, kad kar
vė yra sena, nes nei vieno dan- 
cio viršutine lūpa neturi. Par
davėjas nenusimanydamas nie
ko tame ir patikėjo pirkėjui.

Vilginia gelžkelio komp. 
skundžia Mrs, M. Manuėl už 14 
e; Mrs. Manuel Apgavo kom
paniją veždama savo šūną už 
pusę tildeto, pasakydama, kad 

. jos sūnus neturi dar 5 metą, 
tuo tarpu jau jis turi 6 metus 
amžiaus.

^Vilkes Baire, Pa., Mis. R. 
Auts su vaikais buvo susėdę 
prie stalo valgyti. Tik staiga 
stalas susmuko žemyn ir visos 
torielkos pasipylė ant žemės. 
Išbėgę laukan pamatė, kad gat
vė ir šalygatvis įgriuvę į mai
nius.

mu .praneštų, kad knygynu nariai [sybių. Pamintus M. Abračinkkas 
neataisąkytą spaudos platinime ir ir Jodeikis. Ai nustebęs pradėjau 
platintų daugiausiai “Darbinin- žiūrinėt kas ten tokio yra. C— 
kų.”

Taigi iš viso atstovo raporto* pa
sirodė, kad Federacijos yra pagir
tinas darbas. Kažin kas per prie
žastis, kad elevelandiečiai bijosi 
sutverti Federacijos skyrių* Ro
dos, kad Federacija nekenkia nei 
< parapijom, nei draugijom, nei tau
tai, bet kaikurie nutolusieji nuo 
lietuvystes ir organizacijų — bijo
si. .Aš tikiuos, kad su laiku visi 
supras Federacijos svarbų ir su
tvers čionai skyrių*

Darbininkas*
žaibukai,

‘ Jau, rodos, nėra didesnio me
lagio, kaip Clevelando sandaroką 
įsolistas. Nors vyras atrodo su 
šleivom kojom, bet vis-gi meluoti, 
tai nepritinka, ypač todėl, kad 
vadinąs solistas,- kuris traukia; 
“Oi varge, varge, vargeli mano, 
kada aš tave šleivas išvargsiu” 
su tuom savo vargeliu tankiai pla
kas, prie katalikišką korą, kur 
“bažijasi,” kad jis bus geriausias 
praktikuojantis katalikas. Bet 
kada pasiūlė nusipirkti tikfętelį 
dėl knygyno šeimyniško vakarėlio, 
tai ir sako kaip krokodilius, kad 
girdi, aš nekatalikas, aš ne klę- 

^rikalas, aš negarbinu jokią jūs 
įkųyžią.-

■ Jeigu kas sako, kad Clevelan.- 
|das neturi veikėjų, tai tas klys-1 
j ta. Aš prilydysiu, kad mes turi-Į 

•* • f®16- tik žiūrėkite, mūsą vei-

Parapijos piknikas šiemet labai 
paikiai pasisekė, žmonių buvo 
prisirinkę labai daug. ’ Diena pa
sitaikė graži. Buvo atsilankęs ir į 
svečias iš Brooklyn, N* Y., p. J. P. Į 

; Mačiulis, kuris gėrėjosi lietuvių! 
skaitlingu suvažiavimu ir gražia | 
vieta. Šakė, kad brooklyniečiai [. 
turStu tokias vietas del išvažiavi-j 

inij, tai a ai gerėtus. . [mėlis, ai’ susirinkimas, ar susii’in-
Kaip pereitus metus, taip irsią.L.^. katalitlĮ sanaaro. 

met buvo pnaukota bimuemu vi. ktjj veik5jaipfaraiinlai:
šokią daiktą, kurie buvo išdalina- L . , ., ......t..,, ikad kuopa ir nenori, tai visvięnami dėl atsižymėjusią lenktynėse. ...................  , .3 .____. - , ,, . važiuoja į seimų: kad vyras ir nejaugia buvo skinama dėl jauni-L .,v. .... ” -® , leidžia, tai visviena eina į susmn-
mo. nes jis labiau myli sportų. L . v .* , . v. . ■ kima ir jeigu dar užeina geras a-«Rungtynes buvo : taneios: virvės . . ’ - u-_ _v . petytas, tai vyrų su “siusais pew 
■traukintas, kun4 l tuko 5 žemai- q w

tr S^dzūkai bet kaip ™yt.Ld 5kf, ]auti N taiUarne 
dzūkai Clevelando nestiprūs, kad ... ., _. a., _v .v. ~ J, puiki veikėja?pasidavė žemaičiams. Jie tikėjo-1 
si, kad šiemet tikrai žemaičius 
partrauks, nes ir pereitus metus 
k&uniniai laimėjo. I

■ Abeluai visas paumpijos pikui- 28 fcp. susichl.
kas buvo geras, ir didžiausia Pz^-Mfeimas įvyks nedėlioję, rugsėjo 28 
lta pripuola parapijos komitetui ir Lj bažn}llfiėje svetaiu5je, 295 St. 
klebonui, nes jie daikavosi kiek JoIinSt; tWvai. p0 piehj; yisi 
galėjo. Kaip girdėjau, ineigų bu_ I nariai malonėkite pribūti ir atsi- 
vp ,$l,054.W? Parapijai liko virš i 
700 doleriu. Tikimės kad para-Į 
pijonys atjaus ir ateinantį para-

, Žino
ma, net pavargau, pakol tų šlamš
tų, popiergalį peržiūrėjau. Aš kai 
paimu tų šlamitų, tai jaučiuos lai
kąs padvėsusį šunį. Mat viskas 
supuvęs, melai, blevyzgos ir taip 
tolinus. Ūlai kad ir p. M. 
Abracinskas su Judeikiu no
ri atimti Tautišką Namą ir 
kitokius baisius dalykus padalyti 
M, Abračinskas yra visai Naujai 
Anglijai gerai žinomas ir Monte- 
liškiam taip pat kaipo rimtas ir 
tvirtas katalikas* Taipogi ir biz- 

f niūrius. Montelloj jį visi katali
kai gerbia ir didžiuojasi, o mas
kviečiai neapkenčia. Mat jis ne
siduoda savęs už nosies vedžioti — 
rėžia jiems viską į akis* I3. M. 
Abračinskas nenori ir nenoi>esxia- 
mo atimti, jis tiktai nori kad jį 
valdytą lietuviai, o ne Maskvos 
agentai, _ Taip-gi ir Jucleikis 
yra daug protingesnis už bol- 

ir ševikėlius. Jis žmogus tikros šir
dies ir lietuvis ne Lenino^ arba 
Trockio tarnas. Judeikis yra žmo
gus suprantantis dalykų ir mylin
tis teisybę ir nenori kad namas nu
eit Maskvos gatvių šlavikams, —- 
trokšta,, kad jį valdytą tikri lietu
viai. ' '~

Kų “Paprūsietis” rašo ,Įtai ten 
tiek teisybės, kaip pas. degląją 
sparną. v

Piktos dvasios.
&

' Bolševikų parke pradėjo velniai’ 
rodytis. Pirmu kart apsireiški 
prieš Labor Day. Mat bolševikų 
parkas čionai yra gana raiatiūgas, 
čerapakai vaikus peri, tai dženito- 
rius, kurį čionai vadina Barney 
Google, nuėjo žiūrėti ar teisybė, 
kad velniai gali ateiti į bolševiką 
parkų? Nuėjo, žinoma, gana ge» 
rai įkaušęs “samagonkos” ir dar 
'tenai buvo apie kelios pantukės, 
tai tas Barny Google ir pradėjo 
šaudyt iš revolverio^ o tuom laiku 
du vyru važiavo pro-šalį, užgirdo 
kad bolševiką parke kati velnius 
šaudo, jie nuėjo pažiūrėti, nu-gi 
‘žiūri, kad Tautiško Namo Burny 
Google sukasi ir šaudo, tai tie vy
rai paėmė ir padavę policijai, tai 
nabagas nei velnio neužmušė, tik 
pasiniokejo $100.00 už šaudymų ir 
viskas. Pažiūrėsim* kų dabai* 
“Laisvės” korespondentas rašys 
apie savo karalią Barnį Google* 
Tai mat žmogui tąjp .atrodo, .jei
gu yra vagis, tai jis ir migliną, kad 
ir visi vagys, arba
leistuvis, tai jam. atrodo, kad vi
sas pasaulis toks yra, ir su'Mon- 
tellos bolševikais. Patįs toki bū- 

' darni, mano, kad ir ją parke y- 
ra velniūkščių privisę*

Montelloj yra senbernių bedie
vių bolševikų, tai tik uŽgirsi, kad 
jau porų ir perskyrė. Mat tie ark-

. liagalviai daug sugadina šeimyniš
kų gyvenimų. Reikėtų juos .ko
kiu būdu iš Mont'ellos tmikint neš; 
jjie yra tai biaurūs sutvėrimai, jie

neturi žmogiškumo. Mat jį jiun 
jau nusibodo. Jis yra linkęs dau
giau prie monkių iiCfmūnšainė*d* 
negu prie savo moters, Ka« bus.

- Bolševikų Dėdė.

KŪDIKIU

Ernponia, Kaus, bankierys su 
savo motere ir dukriuke žiūrė
jo judamuosius paveikslus. 
Staiga dukriuke pradėjo kram
tyti gumų. Motina 
kur ji gavusi, ši atsakė, ka<L 
po sėdyne ir atkrapŠČius šmo
tą pasiūlė ir motynai.

MONTELLO, MASS. 
čio mėnesy. * . I _____

- Į KatalifajveiMinasMa ipadaii-

’ ; ges. Šv. Roko parapijos parkas
Rugsėjo 11 d. vakare atsibuvo I užsidarė, tai tuo jaus pradėta nau- 

LDKS 51 kp. susirinkimas, kuria-L-į judėjimai. LDKSk kuopa su vi- 
me dalyvavo, nors neperdaugiau-įsu smarkumu rengiasi, prie 2 d. 
šia, bet visi pasišventusieji Dar-|lapkrieio. Žada tokį vakaro' pro- 
bininkų Sųjungės nariai, k^l^l gramų parengt, kokio dar Monte- 
rimtai ir nuosekliai svarstė darbi ! niekuomet nebuvo. Mat tų 
ninku reikalus. Reikia pažymėti|vaj-*n.ą apai>į perstatymo, bus 
kad šiame susirinkime buvo išduo- lsmarkusai kalbėtojas adv. P. 

j tas raportas is Kataliką Federaci- į Daužvardis, kuris da pirmų kart 
j jos seimo, kuris atsibuvo Detroit, kalbės Montelloj. Jo kalba kiek- 

Mieh. Raportų išdavė gerb* J. vienas atsilankęs bus pilnai už* 
_____ ' Sadauskas, kuris atstovavo >L. D. ganėdintas ,nes girdės tokį kalbė- 

užklause!^* kuopų, D. L. K Vytauto Dr- Loj.^ kuris rūpinasi visuomenės 
akė kadVU L‘ VyČiU 25 kU°PU’ IštikrU‘ reikalais ir yra baigęs aukštuosius

STRAIPSNIS 86.
. Kūdikio maistų niekados nereikia 
parinkti iš vieno ar dviejų tik valgią, 
įvairumas reikalingas idant suteikti Iv- 
s;į statymo medžiagą. Vienodumas ir
gi išvengiamas. Vaiko maistas turi 
kas dieną turėti, bent vieną iš. šią Val
gią.

Javą ir kitokią grūdą; tie, kurie tu
ri kevalus, kaip sėliuos, čieLi kviečiui,, 
nėpaliruotos vyžės Jaiko savy vitaminus 
ir yra rupus, kas neprileidžia prie užr- 1 
kietėjimo vidurių. Daržovės, yputiu- 
gaįjžallos, turtingos geleže, mineraluo
se ir vitaminuose —- tas yra ir vaisiuo
se; Niekados nereikia duoti saldainių 
tarpe valgią, bet galima duoti kaipo 
skanskonį po to kai suvalgyti pietus. 
Cukrų galimą dėti į koko, pudingus ir 
vaisius. Pieno ir kiaušinių riebalai tin
ka vaikams, bet jų nėra keptuose val
giuose.. Mėsos’labai mažai reikia duo- ; 
ti pirm septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiausius 
maistas augančiam kūdikiui. Tai tobu
liausias musų turimas maistas Ir pi
giausias. -pienas turi gryno proteino, 
kuris atstato sunaudotą medžiagą ir 
teikia medžiagos augančiam kūdikiai; 
riebalą, kurie teikia, kuro kūno veiki
mams; atbohydratą cukro patydale, 
kuris taipgi yra kuras, tik greičiau de-. ■ 
ga, negu riebalai. Kiekvienam kudi- 
kiui paprastai reikia duoti paintę per 
dieną. Borden’s Eagle Erand Pienus, 
du- šaukštai atmiešti triją-čverčių puo
duko vandens, suteikė daugeliui Ueda- 
pei.ėtą mokyklos valkti svorio. O ne. 
.diiijenejlmas yrą. uostas ligonis.

Vaikus dažnai nemyli vieno, pieno* 
Tad galima duoti su koko, kiaušiniene,, 
sriubose,- Smetonoje ir tt. Dėl pavyz
džio duodame fdu* receptu:

KaikMaiatė (asmeniškus receptas} .

j 2 Šaukštui Borden’s Eagle Brauti. ~. 
1 kiaušinis. ’ ■
i šežiolikta dalis šaukšto trintų rie

šutą.
Septynios ažtuntadulys puodelio 

vandens.
čvertis šaukštelio vauilos.
Pamaišyk Kurie Brutui su vandeniu 

gerai. * įplak ŠlauBInl ir plak gerai. 
Pridėk vanilą ir riešutas, Kepk gura 
vidutiniškame karšty. Jei įdėjus pei
lio galone i koMės vidurį, penis ne- 
aplimpu, tai kepti užtenku.

Koko.
a šaukštui koko
3 šuukštai cukraus . 
Trupučiuką druskos.
3 puodukai verdančio vandens. , 
1 puodukus ąorden’s Eagle Brand*- 
Sumaišyk koko, cukrų ir druska; at* 

uilršk vandeniu, pilant po trupučiuką* 
1‘uvivink bent dvi mlnutl; {pilk pieną 
ir trink Idant uut paviršiu nepasldavy- 
\ rmdjĄfti skanesnis Jei prieš
putlnvimą I dedi ptiaą šaukštuko vanl- 
l» *. . " f

------------

UBAI GRĄŽOS WUB 
VEIMUUU

I S ų s i u v i n i s
Maršas D-rui J. Basunavi- v* •
C1UL -
Valcas, Onyte Ž, 
Polka, Marytė B*

2.
&
4. Rinkinėlis* _

Visi kainuoja.. . *•* .40c.
Vytauto maršas ... .‘25c. 

Pinigus siųskite su ūžsakyimt.
“DARBININKAS”

366 W. Broadwsy, 
flottth Sintim* Maib*

___ ■! 
ją, kaip.iš raporto paaiškėjo, Fe- AVashingtone, £ C,
deracija lietuvių kataliką tarpe [Georgetmvn’o (katalikiškam) uni- 
atvaizduoja svarbių rolę mūsų gy- Į versitete. 
veiume, nes daugiausia rūginąs! Į Nepamirškite, kad Montelloj; 
kataliką draugijomis, tikęjrnm ir pilTOI.kurtu bus šmuila ir Joskis? 
tauta. Podraug buvo pareikštai 5 . J
kad šiemet Federacija, kaipo di-f Maškviečiai. * t
džiausią kataliką įstaiga, paskelbs r Dabar nė pro šalį bus prisimin- 

i spaudos vają, už tai Ii. D. K, S. ti apie maskviečius, kurių Mon-i 
51 kp. apkalbėjo tinkamiausius,jtolioj yra nemažas skaičius. Kai; 
būdus, kaip būtų geriau išploti-j kada negaliam nei šalygatviu pe
nus mūsų organizacijos organas [įeit, kai jie išlandžioja iš skiepų, 
“Darbininkas.” Už tai nutarta,!prisikaušę. Jie turi savo korės-, 
kad kiekvienas narys, kuris tik- pondentų, kuris rašinėja į “Laie- 
tni priklauso prie kp., kad kieklvę” Montellos žinias.. Priežodis; 
galint stengt ūsi užrašyti “Darbi-į sako, sulig Jurgio ir.kepurėtai tei-: 
mukų” ir prirašinėtą narius prie sybe . Kokįs laikraštis, toki#

Taip pat, likosi apkal-'korespondentas. Teko paimt tas 
beta beprieita prie tu,?kini atstu- šlamštas, tai pastebėjau, kad ant 
vai nuėję aut knygynu susirinki- dviejų ypatų daug prirašy ta natai- ‘^P.***“*

I t

- a*;"' '4
U

i

’ Rugsėju 14 d., ^Falangoje,” 
koplyčios skiepe, trečių valandų 
p, p. susirinko iddelis būrys šv* 
Praneiškaus parūpi jonų, kurie per 
kelias savaites ruošės prie užklu- 
pimo (surprise) kun. Juro, kuris 
parvažiavo iš Cambridge savo 
dai’bų užbaigęs. \
► Tų pačių dienų buvo Maldos 
Apašt. Dr-jos išvažiavimas, komi- 
sija buvo užkvietus kun. Jurų, vie
nok nepasirodė iš syk, bet kada 
'pakliuvo. “Palangon” vienas iš »
Alt. Dr. narių, Leonas Akstinas 
.ir pakvietė kun. Jurų į koplyčios 
skiepų, ten jani pasirodė , ąiinia 
žnionią, kurią nesitikėjo matyt. 
Kartu su gerb. klebonu kun. F. A. 
Virmauskiu ■ atsisėdo pavapi joną 
tarpe prie skanią pietą, ir mūsą 
solenizantas* ■ .

Neužilgo atpyžkeją. ir svečią iŠ 
So, Bostono : gerb. kun, Kaz. Ur
bonavičius, kun. P. Strakauskas, 
klerikas St. Kneižys, Petro Kibu* 
rio. šeimyna ir p-nia Strakauskie- 
nū, gerb* kun. Juškaitis jš .ęam- 
byidge. Tdast misteris‘buvo 'gerb. 
;kup. F. A*, VjrmauSkis, kuris už
manė <rii,šminetų-pokįlį surengti.
- ..Linkėjimą Tėvas Juras apturė

jo apsčiai. Kun. Urbonavičius, 
apart linkėjimą, pareiškė, kad 
mūsą “Palanga” išgydė gerb. 
lcun. P. Juškaitį, jam aiškiai pa
sirodė, kad kun.- Virmauskis ste
buklus padare, kada papirko “Pa
langą.” Kun. P; Strakauskas pa-

1 MOTINAS LIETUVES

Apie septyniosdešimts penki metai atgal, Gail
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose,
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė*
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas?
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybes.

Po kelių metų studijos ir eksperimentavimo, jis
surado' tokį pienų ir pavadino jį Eagle Pienu.
Ir nuo tos dienos iki šiai? Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausių maistų, kurie išauklėjo milijo*
m kūdikių į stiprius ir sveikus vaikus*

Eagle Pienas yra gryniausias Šviežias ūkio' pie*
nas sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sanp
taringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo
pašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pa
bandyk Eagle Pienų, Jį rekomenduoja gydytojai
iš visur delei jo grynumo. Jis lengvai suvirškori

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’d Eagle 
Pienų, savo jcūdikip penėjime, mes esame atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį prirengi
ti kūdikiams visų amžių. Jei nori gauti Šitų pa* 

’jnoknimy, išpildyk Žemiau esantį kuponą ir pa< 
sūak jį mums Šiandien. Eagle Pieną parduoda! 
geresniosios groaernės ir delikatesų krautuvės.

S BORDEN COMPANY
Bor&n BsMtdg* N<sw Yarfc

- ItaoSjimo x
Tnitrukclfo*

Valgiai KŪ*Mą.
Kart*

Vardas
(LitluunUM

Ii

J

i
f
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meną užklupo no tik kum ' 
bet ir kun. F. A. Vir 
ris pasistengė kun. Jurą 
są tarpe ir įteikė abiem 
dovanėlę.

Užsipelnė prie gaspadin 
garbūs Juozas Juozukevi 
Juozukevieienė, Rože K 
Ona Akstinienč, Stasė 
Agota PupalaigiutS. | 
šėE. Tukaitė, M. Paltai 
Juknevičiūte, M. Sosna 
kitus*

♦

Rugsėjo 21 d. įvyko LDKJ^ 
sirinkimas, kuriame dalyvavę < 
si mylinti organizacijų ir v 
nes gerovę. Kalbėjo daug 
prakalbas, kurios įvyks 19 d. 
lio. Išrinko komisijų, kad ji a 
gerb, adv. Daužvardžio kalbos, 
rūpintą dailės pi’ogramėlį.

MpGabys, kps. raštininkas,1 
deWKS. kps. paaukojo $1.00 
Jei N. Ik merginą dr-jos kny 
Taipgi nutarė parūpinti knygų 
pie šv. Juozapo gyvenimų,

d’ą pačių dienų įvyko N, R. merį 
ginu dr-jos susirinkimas, kuriam^ 
dalyvavo ir kun. Juras, kurio 
pestimi yra nupirktas viršminitoa 
dr-jos “Palangoje” vasarnamiu 
kurtume ateinančių nedčlių bus dL* 
dėlės’iškilmės — atidarymas nau
jos “ verandos. ” Dalyvaus apai 
mergaičių-ir vyrai, kurie dau 
sveikatos įdėjo pagražinimui tos" 
vieteles*■

T. Lietuvaiti

READINGE, PA.
■ 1

Jurgis. — Antanai, delko tu su
stojai dirbti ir pardavinėti iš m®-į 
dinio alkolio “mūnšainę?”

Antanas. — Tai mat, Jurgį 
šėlę kostumeriai pradėjo ir 
spirti kad ir *!aš gerčiau su jab$

*

*
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Bet brolyčiai, sandaryčiai, mes jau baigiam smukti, 
Ai* ne laikas vėl tiktai mums vardų permainyti,

■■II IIM'IMf 
r

VALDYBOS POSĖDIS.,

T, S.

M

Mes sandariečiai visad žadam teisybę sakyti, 
Bet kad savo mokslų skleist kitaip turim daryti.

Mes sandariečial apsišvietę .einam* Šviest kitų, ' 
Žmones mūs mokslo nenori,* mėginkim ant beždžionių.

(GUMAŪSKAS)

705 Main St., Montello, Man. 
(Kampas Broad Street)

*■* >

Tel, Šo, Boston 0464-J,

JURGIS STUKAS 
rOTOSRAFAS 

'453 WE8T BR0ADWAY, 
South Boaton, Mass.

Darom dailius paveikslus, Veselllas 
traukiam vakarais. UMalikom vi
sokios rūšie* rėmus.

į Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.
GtoWm« HrikdlUtl ir IMuvUkat 

ortso vaizbos: Rytais iki’9 vai
Po pietų nuo 1—8

IŠ K. FEDERACIJOS 
CENTRO. *

’ Ą « « jr r

0R. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
Vai, 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po plet 

7 Iki 9 vak.
389 Broadway, So. Bpston.

Tel, So. Boston 2831.

'parsiduoda
l ant' Vale Street, South Bostone, 3 šet- 
I myiių, 14 . Kambarių namas su'maudy- 
įnėmis, skalbynėmls, pečiais, pianais ir 
įtt, rendos neša ?91 į mėnesi; prekė 
Į $8,200. A. IVAS. 361 W. Broadway, 
I So. Boston, Mass.*

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

k .

PARSIDUODA
'j Dešimts kambarių mūrinis mimas 

j netoli Dorchester Hgts. Gerinusio.) 
Į tvarkoj—visi,Įtaisymai. Galite matyti

, I visada po No. G Pači Ele St.' * Tel. S. B.. 
r 0628-M. f

TA UnHtralty 4111

TOMUS K 
UKMyHI 

_ ŽOLYNĮI 
labai priimnus gerti, sveikas, gelbsti virildnimui ir labai 

taiso krauju. ,
M WINDSOR STREET CAM1RIDGE, MASU.

Gauk Jį Pas gavų Krau t u vin in k ų

♦

* * " 1

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H, S. S T G NE
AKIU SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS; Nno 9 ri «d 7 v. ^k.

< Ir labai paraki
1 kų pasitaisyti. 
’ .nhtitafna rinilrt, 

g«.

Grand-Centi’dl New Yorke, po
leminiame trūky, man važiuoajnt, 

mergina, labai puikiai pasi
puošus, o rankoj turėjo smuikos

. f M -- «*-- A - - SANOMBtyMNB
(Pamėgink gitų ant savu pianui

♦*

e

L
1

Mes sandariečiai tai bent vyrai,• labai gerti mokyti, 
Jei reik laiškų perskaityt kito turim prašyti.

Choras:
O daugiau lietus -daugiau nebelik,
Kaip mes sandariečiai žinom, kad lietus nebelįs.

>

REKAUN6AS GERAS 
VARGONINKAS Kreipkitės SL Clair, Pa., Pa., 

Kun. Miežvinskas. (30)

ANT PAHDAVĮMO
■kltlAUCLU'K BIZNIO p<, numeriu 32 
Arfhiir S t., Muiitelhi, Mum*. Bizni* Iš
dirbtas )ht PI metų, Pardavimu pri**- 
iltmtlH — mmtvė. Kas pa.plrk.4 — w- 
MijtnllėN, n«* galima padaryti gražų • 
PHtgyvNtthnų. Matai gyvenimu vieta 
2.1 CaiRtott Si., .1. Antanavičių,

'SVARBUS SWIRDfKIMA& 
“— k

So. Bostono LDKS. l-moaj 
f dlžutę.. Visi atkreipėm i jų atyda. [ kuopos mtirinkiinfui įvytos kert-1 

▼erge, rugsėjo tib d., 7:30 vial.|5. 
vakare, parapijinėje salėje, antį 
7-tos gatyėe. Visi nariai maio-| 
iiėMte atsūaiikyti.Turime daugi 6. 
svarbių reikalų aptarymui. Į

Eidamas atsivesk ir -savoto 
draugų prisirašyti prie kuopos. Į 

Valdyba.!

Ai maniau sau vienas: 1 ‘Čia turi 
būti kokia nors muzyke, gal mo
kytoja.” Bet pavažiavus valan
džiukę, kas žiu kas pasidarė — 
•muiko dėžutė, kuria ji laikė ran
koj, prasivože ir išsirita darbiniai 
Ževerykai ir darbinė žiebė, žino
ma, leidutė užraudo o iŠ šalies ke
leiviai negalėjo susilaikyti nuo 
juoko,

IŠTROŠKĘSKELEIVIS.___

— Ar čia negalima gauti pake
leiviui kur išsigerti? *

— Ai' žinai l<ą, eik į ta vaisti- 
nyčių ir įėjęs viena akia pamerk, 
ir prašyk bonkų “arklio linimen- 
to” ir gausi.

Nesmagus J. — Augustai, 
šimts, pypkių, ko tu taip šiandie 
nusiminęs?

Augustas. — Na, matai, vakar 
ragų nebūsi nusiminęs, mano , pa
ti prie manęs priekabu surado.

J. — Kaip tai, priekabę?
Augustas. -— Na matai, vakar 

buvo didelis išvažiavimas “Lietu-
•" vos Kraštu .Vaduotės Komiteto” 

surengtas ir tai t buvo Jamaikos 
Riškuose, na ir mano moteris ne
galėjo išvažiuoti, nes vaikui dan- 1 
telį skaudėjo, tai ji liepė man vie
kam važiuoti. Na, ir-su puikių 
programų, linksmai praleidau tų 
pusdienį, klausydamas dainų ir 
prakalbų, o šiandie ji rado gelto- 

t nų plaukų ant mano apykaklės.
J. — Na-gi kad ir jos geltoni 

plaukai. •
Augustas. — Tai-gi ir aš jai taip 

sakiau, bet tas nieko negelbėjo — 
ji išmieravus-ir sako, kad tas esąs 
puse colio ilgesnis už jos.

g

Mes sandariečial labai norim visus, visus apšviesti’, 
Gaila, kad senovės amžiuose neteko mums gyventi.

* .1
Mes gandariečiai ištikrųjų mokslų norim skleisti, 
Nors to mokslo ir neturim, bet gerai mokam rūkti.

h

Mes sandariečiai turim savo menkutę “gazietų,” 
O„ net baisu kaip moksliškai rėdaktors joje kalba.

££ MfluMYIįVAinjOJ'

Ptim. — Jokūbai, kodėl aš iki 
4iol nežinojau, kad tu geri svai
galus?
) Jokūbu. — Turėtum būti labai 
benaa, kad tai žinoti, nes ir aM

_____ I. PARSRMODA NAMAS
hilMl pigini ir jprifturiiij vietoj SuuUi 

prie ThrttruiK Bark. Nitinna 
[turi vImum IntniHynniH, devynių® Mehny- 
I no® ir daug žemės •—galimu Matyti gu- Gavome tikrai lietuviškų at-lLataU lengvas iltygos kr ma- 

viručių (post card). Apie ke- I*“*1 1 v' . . |metų neša fĄOMtKk Tariu ir daugiau
U Šimtai skirtingų vaizdų ir namu ant pardavimą yi»»J Boa tonu u- 

Kam rririrti Vnr IpIellnkfL Ka* norėtumėt pirkti nu- spaivų. Aam pirKii kut K0MmlWt ttfeiWl. w 1L <}mNKF..
kias netinkamas ir dar bran-}vic?H, ir» GuteK St. so. Boston, 
ginu mokėti, kad mes pardūo-l
•tame pigiai ir Tamista drau- REIKALAVIMAI

Pardu<xlame tomais: po 10Mu yy^-«rmotenjr«kot»mrh. 
ieartfc 15e.ir2(te. Įdekta^a® j t.“ n
ĮOe.. 15e. ar 20c. pažto ženki “t 8*!,t"
ImiM konyertę, o n» tojaus K . ' (2n
pasiųsime tas nepaprastai gra- | ’ J -
žias atvirutes. *

“DARBININKAS” EIETŲV»KŲ ŽOEEŲ. 
366 B'way, So. Boston, Mud va*bmmxcia.

TIK Iš LIETUVOS

Prierašas. Sandaryčiai, man jūsų pagailo, Vargšai jūs, 
____  [neturiteJie savo-inmo^-žinoma, aš-jūsų-nekaltinuTTjūs mo-

LDKS. Centro valdybos po- ' • *Bet dabar galėsite pasidžiaugti, kad nors savo im-
sčdisbus pėtnyčioje, rugsėjo Iną turite. Na,, “bračia” užtraukite’ 
26 d., 7:30 vat vakare, “Dar-Į ‘•......\ ■
bininko” redakcijos kamba-Į

SAMARIEČIŲ MANDAGUMAS
r p* *•«...

A. Vaasiauskas# I sukatos vakarais į “ džėlą” juos sutampo.
Centro pirm.] tai '“braeia” mandagumas mūsų sandarokų 

—— ____ • | Kaip pakliūva į nelaimę, net šoka į viršų.

UBAGŲ VAKARAS. 5 v. T T .
. . O ką jau čia bekalbėti apie gėrimėlius,•

. Sandarietis gerai pažįsta visus skystimėlius.-
Utarninko vakare vėl Lietu-1 ( q “braeia” mandagumas mūsų sandarokų 

vos artistai pasirodė su savo ! Mūnšainės tiek prisilakė, žiopso ant gatviukiii. 
perstktymu. Šį kart vaidino . ’ r & i

o _ v . _ i O jei “braeia” jie nenori į “džėla” pakliūtiPabaiga munsames Į . j . %.1 Alesių laivą nusamdę važi uoja paulroti, 
Ir praleidę ant laivuko pusdienį taip laisvai 
Grįžta laivė, bet'nežinai žmonės ar sandarokai. ‘

■ . ' -i

“Lietuvos Ubagai” ir “Mūn- 
šainas.” 
ineše gerokai įdomumo — pa-1 
rodė, kad visų “mūnšainie- 
nų/* kaip darytojų, taip iri 
gėrėjų, laukia baisioji giltinėĮ- 
?ir raudonasai velniūkštis. Į

Žmonių buvo pilna svetainė. ]. 
Jų nuonfonių pasiklausysime ir Į 
(tada pasakysime “Darbiniu-Į 
ko” skaitytojams. Savo nuo-r . 
'manę apie “ Dzimdzi-Drimdzis • | 
tus”-ir jų repertuarų pareikši
me vėliau.

Šildyk Savo Garage’ių 
šių Žiema. ’

Karas, laikomas žiemų ne- 
npšlldytam gatadžlui genda 1 
taip, kaip kad tamsta gyven- 

, tumei neapšildylam name, 
Gas’u gildomas. garadžtus 

sutaupo išlaidas ir užlaikė 
motorj. geram stovy, 
žiemų Jūsų moteris bus geras 
Labai lengva pradėti važiuoti 
Ir labai paranku dirbti norint 

. Tai yra tau
piausias daiktas šildymui ga- 
radžlo. Automatiškai iižslde-

. Neužima vietos, nėra nėr. 
pelenų, nei Šilumos ylkvojlmo. 
Dabar rūpinkis apUlldymu *a~ 

•adžiau*. Gas’o pečių- g«« 
t kuriam mų* ofise.

1 < M ititK /l< JA 4 J\t UI
B05T0H CONSOLIDATED GAS CO. ’ 

H/hk/U J UI! AH

I
JJUUUI 7 UĮ/fl 
to garadžia 
Ii matyty by

Bos mus galite gauti visokiu Molių, 
[Šaknių Ir žiedų nuo’visokių ligų. Mes 
[užlaikome visokia® Žoles kokios tik ant 
svieto* randasi Ir geriausio® trejankos 
60c. su prlaiuntlmu. Atsiųsk 10c. o 

[gausivišokiųžolių ir knygų katalogų, 
Į Reikalaujame agentų ir duodame gorų 
[pelnų ant mušą visokių valstžollų ir 
knygų. ■ *

M. ZUKAITIS,
Į 449 HudsoU A ve. Rochesterj N. T-

« I •  ...................................  l - ' | ‘l ■ I    

PARSIDUODA RIMS 
visai geras ir mažai vartotas 

, Kceipidtės : 163 Silver Street,
bu.?gS! South Boston, Mass. (23)
H OTisHrtsh'H I

Motė šieną grėbdama, 
rugių pėdus rišdama, 
tarpu medžių pamažu 
riša lopšį tarp šakų. - ' 

Mano verksmas tada 
miške skendo liūdnai. .. 
Mane-vėtros supę, ūlžė, 
sakė pasakas giružė ,. .f.

mn ’ «n’ji * ‘ h«'c‘Tik gavome Federadjos ' migdė, gobė tarp sapnu
sekrątoriiato pranešimą, ku-L . v °wf. . • -L .. - I aukso žvaigždėms asseutu...! nuo ragina rengtis prie ap- * , 4 ° k
vaikščiojimo spalių 9 d., mat] 
ta diena yra Vilniaus Užgrobi- ~—— -------- ——
•mo diena, įr mes amerikiečiai q . n .. n -

— Taip, mylečia, bet tik lietuviai esame nusistatę ją. va- “ A K O I D II U U A
dinti “gedulo diena,” paminė- Du štikliniai show case’iai La
pinui mūsų sostinės kančių; Į bai tinka saldainių kr&ntuvei. 
pareiškimui savo gailesčio ir Parsiduoda labai pigiai. Kreipi 
pasiryžimo kovoti už jį iki tol, ^3 į “Darbininką,” 366 W.
kol atgausime. Broadway, So. Boston, Mass.

Federacijos skyriaus valdy-Į 
bai reikėtų kuogreieiausiai su-l 
šaukti susirinkimą, ir apkalbėti Į 
tą svarbųjį klausimą.

VISI UŽ VILNIŲ!

CHICAGO, ILL.

Turtingas vaikinas. —Na, pri
sipažink .Anele, ar mylėtum ma
ne jeigu aš būčiau taip neturtin
gas kaip bažnyčios pelė.

i Anelė.
l gal tamsta nežinotum.

k

IŠBARSTĖ KIAUŠINIUS.

Lietuvoj, Suvalkų redyboj, Gar- 
levos parap.," Jakubčionis pasiun
tė savo bernų'prieš Velykas su 
šviežiais kiaušiniais laucui į Ka- 
linavos dvarų* Bernui pilna pin- 

Ė ' tinę greit jsvėrė rankas, na ir tuo j 
[ sumaile palengvinimo būdų. Išsi- 
.• pjovė lazdą, užsimovė pintinę ant 
ė laidos ir leidosi linkui Kalinavos. 

> Bernas taip įsisiūbavo kad pintinė 
nusviro ant šono, o kiaušiniai 
puolė vienas po kitam, ir po du .žinoti į Lovteūį.. Kelionė buvo 

ji ant kart jau pradėjo pulti, net aiš
kiai buvo matyt iš toli, o vaikai 
ku^ie ganė, paskui bėgo ir rinko 
juokdamiesi, galutinai pintinei 

’ priM t Sju s, kiaušiniai sustojo pul
ti, vienas iš vaikų sušuko — “ei! 
žmogau kiaušinius beri!” Ber
nas be jokio atsargumo sukosi už
pakalin ir paskutiniai kiaušiniai 
R pintinės pasipylė aplink jį. 
Tada bernas nusiėmė nusvirusių 
pintinę ir rinko sveikus kiaušinius 

’pintinėn, o sudužusius mėtė i šalį.
SU tikras atsitikimas.

IŠ BOSTONO LOWELLIN.

Praeitų sekmadienį, esant 
gražiam orui, susitarėm va-

graži, o LowellieČių piknikas 
da gražesnis: dainos, žaismai, 
muzika žavėti žavėjo susirinku
sius. Žmonių buvo labai daug, 
ir iš visų kolonijų. Kiek šis su- 
-sirinkimas parodę, tai neužilgo 
iLovellis galės pralenkti ir So. 
Bostonų; Jie ir jiatys tų sako; 
esu pirma, kai nebuvo “Įtem
pęs,” tai jaunimui nebuvo* vie
tos kur susispiesti, o dabai', tai 
kas kita.

Bravo, Lowelliečiai, judinkit 
savo padangę. £ .

V. Paulauskas.

| ‘PANEVĖŽIO BALSAS’ |[ 
1924 metais vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti J, 

| laikraštis “PANEVĖŽIO BALSAS.” Ema į savaitę o 
į rtą. . • h
I “PANEVĖŽIO BALSE” smulkiausiai rašoma apie H 
^Panevėžio miestą ir apskrities gyvenimą.

H ■ Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio ir apskrities, užsi- U 
[[ sakykite “PANEVĖŽIO BALSĄ” ir viską žinokite kas H 
H dedasi Jūsų tėviškėj, nereikės ir laeiškų rašinėti, teipogi !! 
j j Užsakykite savo gelminėms, gyvenantiems Lietuvoj. Ne- J j 
! j sigailėkite. U
[ “ePANEVĖŽIO BALSO” prenumerata Amerikoj, j ‘ 

1 puser metų 1 dol. 25 centai; metams 2 dolerių 50 centų. ! 
į Lietuvoj pusei metų 6 litai, metams 12 litų. Pinigus, siųs 

j Į ti per Lietuvos Kredito Banką Panevėžy.
; į “PANEVĖŽIO BALSO” Redakcijos ir Administra- [ [ 
! [ Gijos adresas: “Panevėžio Bąlsaji,” Laisvei Ąlkžte 1 Nt., 1 ’ 
i į Panevėžys, Iathuatoia.

~ K

i.

LABAI PIGIAI
PARSIDUODA vėliavų, kukardų, 

Šarpų, antspaudų IŠdlrbystė tik už tris 
į tuksiančius dolėrių. Parsiduoda labai

Gimines Lietuvoje prašo žinių | geromis išlygomis. Išdirbyst# verta 
' , , .. . ! TTTAr>A ?1^000.00. Daug .visokių mašinų, kaiparba dabartinį adresą JUOZO tai: presai spauzdinimni su auksuotais 
K A V A NT K T O Vnrle Notv R’ sidabruotai slapais, daug mašandi- k. A v A JN b A 1 u, Kuris Neu [nlų kligbfi <iaug įranlchj (]el darymo 
Yorke arba Chicagojo apsigyve- guzlkučių draugijoms. . Tinkamai ypa- 

| tai labai geras biznis o išsimokinimas 
'n<2s- Į tafp-gl yra aukštos, vertės.. Dėl plates-

• ‘ i nlo sužinojimo-kreipkitės, ypatiškai'ar-
Ieškome žinių apie ADOLFĄ [ba laišku sekančiu antrašu: “DARBI- 

1-117-112- i • • - -»r* - - i- NINKAS,” 366 Broadtvay, So. Boston,DICK, kuris gimė Mariampoles Mass.
apskrityje. ^Per pereitus dešimts I ~'

PUIKUS MAMAS
Prašome žinių apie ^ ANTANĄ Į kambarių, su visais Improvemen- 

VAIČIŲ, kuris kadaise gyveno tais, skyrium šildomais pečiais' ir pia- 
ę , ~ ... x , ,T žais, geriausioj vietoj arti UphamsJuan et- Camza, Carrmetes No. j Corner, prie Columbla Road; daug že- 
122 Cardoba Arsrentirmi mės dėl garadžlaus arba sodo; prekėvaraooa, ^genimoj. tlj£ ,$li(800 1r ?3į0Q0 {negtI< Ai IVAs.

' IeSkome VLADĄ ALBKSAK. 861 ff' Broi>aro so' B<,st<M-' Mas!j- 
DRĄ KOSTŠICKILI iŠ Grašių ANT PARIUVIMfl 
'kaimo, *Krakinados vai., Panevč- I nlIUfllIliIU
žid anskrimo NEWTON CENTRE. — S kambarių

u apsMiuu. . 1 ir maudyne. Puikus namas, • randasi
T- , . v. . i . v » _, į geriausioj vietoj Nevvtone. Daug že- Kas turi žinių apię virsmmetus [ mės su puikiom gėlėm- ir vaisingais 

asmenius nra^aine jftmŠRnlrtT i T.io I medžiais. Labai patogi vieta, arti mo* asmenius prašome aisisauKti i ne- k lr kilrŲ. pasiduoda
tuvių Biurą, Foreign Language labai piigai dėl greito pardavimo. 
Information Secvice, 119 .West afag* ‘ 386 S°' B°5’
Street, Ne\v York City. —■■  ---------- ----——-

Paleškau sesers Magdės Galinienės I S. 
Ir brolio Baltraus Vaitukaičio. — Mo- V 
tiejus Vaitukaitis, 308 So. Bohd SL, IJB 
Bąltlmore, Aid. Jj

i I ■ I ■ > I«1_- I , ■!■!■. I

i.

GERBIAMIEMS

Tik ką išėjo iŠ spaudos
MIŠPARAI, labai pa
rankus choramsvartoti,
nes yra lietuviški paaiš
kinimai. Mišparai at
spausdinti ant storos ir
dailios popieros. 
no lakšto kaina 6c., 100
lakštų UŽ $5.00.

Vie-

DARBININKAS

366 W«t Broadway
So. Botson, Mass,

192 
[J Naujos Kanklės, Šį kartų 
į leidžiama /knyga “Trejų 

 

[ į Metų Kanklės,” už 1922-34j 
metus. 1

“Trejų Metų Kanklės’” 
[J bus atspauzdintos Lietuvo-i 

je ir išsiuntinėtos visiems j 
1$ užsiprenumeravusiems Ka-Į 

 

[$ ledoms, 1924 m. Prenume-! 
ratos kaina už Trejų Metų! 

. Kankles eta doleriai, o vČ-Į 
liau bus brangiau. j

Antrašas: į

MIKAS PETRAUSKAS į 
Lysvės Alėja, 60. Kaunas. ] 

Lithu&nia. I

į P.’ & Baugus siųst pašto] 
money orderiais, j

fiaK£=~S===S^S=====9=~==£-» 

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadway,- South Boston 
Ofiso valandor;

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8. vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėldieniais..—m . Ib.4į^,-„.i — —j --- -

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINŠ3 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI. .
PIRMININKAS — M. Zoba,

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

VICE-PIRM. —* Kazys Ambrozfts
492 E. 7-th St; So. Boston, Mass, 

PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckl®,
5 Thomas Park, So. Boston, Mas®, 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Šelki®,
40 Marine Rd,, So. Boston, Mum. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
883 E. Broad way, S, Boston, Maišu 

MARŠALKA — J. Zaikls,
7. IVlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai po pietų Šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mase.

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

Pirmininkas —< Antanas Pūstelis,
146 Bo\ven St,’Šo. Boston, Ma®«< 

Vlce-pirm, — Martinas Knisbiutas, •
4062 IVasliington St, Rosllndale 

Protokolų Bašt. — Antanas Macejunasį,
450 E. Seventh St., South-Bosto* 

Fin. Raštininkas —Juozas Vlnkevlčlu®
906 E. Broflthvay, South Boston 

Kašiertus — Andriejus Zalleckas, .
W E. Ninth St., So. Boston. Masfc 

Maršalka — Aleksandra Jalmoka®,
115 Granite St., So. Boston, Masu 

Draugystė D. L. K. Keistučio laito 
mčneyinlus susirinkimus kas pirmų n»> 
dčidlenl kiekvieno mėnesio po No. 60< 
Washlngton St, S. Boston^ Mass., S-Či* 
valandų po pietų. Ateidami atslveaklt® 
su savim naujų darių prie musų dra»« 
tfjo® prlilralyti.

ŠV. KAZIMIERO R. K, DRJ08 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša,
502 E. 6-th St, So. Boston, Ma» 

Vlce-pirm. — J. GrtibinsknS,
157 M Street So. Boaton, Mas®. 

Ptot Raštininkas — A. Janušonis,
1426 Columbla Rd., S, Boaton, Mato 

Flnhisų Raštininkus - —‘ K .Kiškis,
8 Hfttch Street So. Boston, Maa®. 

Iždininkas —• L. švagždys,
111 Bowen St. So.‘ Boeton, Mai®. 

Tvarkdarys — P, Lamika,
895 E. Plfth St, So. Boston, Man®. 

Draugijų® reikalais kreipkite® vtoH 
doa | protokolų raštininkų.

Draugija savo raMtnktmus laito S-tų 
nedšldleul kiekvieno mėnesio 1-mų vak 

•po pietų tmrapUoa salėjo. Bri BtfeaUk ,
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