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STEIGS DARBO FEDERA
CIJĄ.

Uoolklgo jtttvo ..... 
T,tl Follette ....... 
Diia Im
Fo*tei‘ (komunistų)

•

imieras Mussolini 
jytyti^^^miei’rkoK 
. Jis Romoje keti-

užsakė bėgių.
Philadelphia, Pa.— Reading 

geležinkelių kompanija užsakė 
-bėgių 30,000 tonų. Užsaky
mas turi būt išpildytas 1925 m.

ATŠAUKĖ MUITĄ. ;

Argentinos valdžia atšaukė 
muitą nuo šaldytos žuvies, mė
sos ir kltvi šaldytu h* konser
vuotų daiktų. ,

PASIPRIEŠINS DARBlEčIU 
VALDŽIAI.

ĮVEDĖ NAUJUS PINIGUS.

Austrija įvedė naujus pini
gus. Vietoj senųjų kronų .tu
rės dabar šilingus. Šilingas 
bus dabar vertas 10,000 kronų.

po $166 tini žmogaus.

PO KIEK ATSEINA.

Chicago, 11C
susirdinkime
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dėl policija jo negrąžino. Sa- 
, kad jam nusibodę Brock-

vv? 
scio.

ŽUVO 10 ŽMONIŲ.
Ant Mayence-Mannheim ge

ležinkelio ištiko nelaimė. Su
sikūlė du traukiniu. Dešimt 
žmonių užmušta, o 20 sužeista.

SURYTI B” AMERIKĄ.

paliko pačiai ii* vab 
Jis apsigyveno Salva-

Popiežius PIūS IX sako:
i

, “Kiekvieno kataliko yra 

žventa priedermė paremti ka

talikiškąją spaudų ir jų kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau- 

dingiauein daiktu ir verti di

džiausio nemokesnio. ”

Organas Amerikos Lietuvių* 
Rymo Katalikų Šv. Juozapo 
Darbininkų Kooperaty veik.

Sąjungos

DARBINI N K
——Etna—— d

UTAIININKAIS, KETVEHGAIS IR 
SUKATOMIS

Metams
Užrubežy |r Bostono aplellntm 

Kičinius

“ Darbininkas” 
366 Broačhvay, So. Boston, Jiaaif 

Tel. Soutli Boston 020.

ŽEŽTADIENI8, »P LIG 4 D., 1924. Kaitia4

NAUJŲ NARIŲ IR “DARBI
NINKO” SKAITYTOJŲ 

VAJUS
* .! __

Prasidėjo su 1 d. spalio mėne
sio ir tęsis iki gegužio pradžiai.

Šio vajaus tikslas—padidin
ti darbininkų armiją penkiais 
tūkstančiais naujų kovotojų; 
Įnešti į darbininkų tarpą svei
kos idėjos ir būdii kovojimui 
už savo gerbūvį; duoti plačią
ja i visuomenei suprasti, kad 
darbininkus’ išvaduos ne indi
vidualizmas bei komunizmas, 
bet rimtas žmonių solidariz- 
mas, kuris yra paremtas ant 
jneilės ir teisingųo principų.

Šio vajaus eiga parodis dar- 
: hininkų susipratimą ir norą 

• darbuotis už naują, geresnę ir 
’ teisingesnę tvarką — koopera
ciją, kuri negalanda peilio nė 
vienam, bet trokšta gero vi
siems.

Šio vajaus rezultatai bus 
teismo diena lietuviams darbi
ninkams. Pasekmingas vajus

• bus ženklu darbininlaj. stiprėji
mo, nepasekihingas — silpnėji-

• mo.’ .
Tat kolonijų veikėjai, Tėvy-; 

nės mylėtojai, Kristaus sekė-
• jai — už žmonijos, gerbūvį ko

votojai, visi be skirtumo, vy
rai ir moteris, nieko nelaukda
mi pradėkime svarbųjį darbą 
— darbą sa ;Zo, o nė kito. ■

Visų naujų narių prirašinė
to jų vardus skelbsime “Darbi
ninke.” Prašome mums kas 
sąvaitę prisiųsti sayoi raportą 

-. (tą. galėtų atlikti kuopos rašti
ninkas, arba tam darbui išrink- 

■ tas asmuo, tada nereiketiį 
kiekvienam darbuotojui rašinė
ti ir pačto išlaidos daryti), 
tuomet mes galėsime paskelbti 
Tamstos vardą, ir Tamstos 
prirašytų narių vardus.

Laukiame Tamstų pagelbos.

DZIMDZI-DRIMDZI 
ANŪKAI

f
Dzinulzi Drimdzi juokų teat

ro artistai' jau baigia aplėkti 
Massacliusetts valstiją. Netru
kusjų neliks:_šfoje.valstijoje. 
Bet jie neišsidangins iš čia ne
palikę įpėdinių. Jie paliko i- 
pėdinius ir pavadino Dzimdzi- 
Drimdzi anūkais.

Štai kaip tas įvyko. Gerb. 
artistai bebūdami Bostone sųsL 
pažino su vietos muzikais. V. 
Sereika, “ Darbininko ’ ’ ad
ministratorius/ pasakė artis
tams, jog jis pienuojąs , su bū
reliu dainininkų sudaryti pro
gramą ir lankytis po kolonijas. 
Pasakė, kas į tą būrelį ineižų. 
ir kokį programą pildytų. Ar
tistai užgyrė visą pieną ir lei
do pasivadinti Dziihdzi-Drim- 
dzi anūkais.

Į anūkų būrelį ineina pats V. 
Sereika, žinomas dainininkas 
Paura, pagarsėjusi rytinėse 
valstijose dainininkė p-lė Mar- 
gareta Grybaitė ir jos sesutė 
Onytė Grybaitė, pianiste.

Šitas būrelis gastroliuoti 
pradės tuojaus. štai maršru
tas:

Nąshua, N. H. spalio 12 d. 3 
vai. po pietų.

Lowell — spalio 12 d. 7:30 
vai. vak.

Lawrence — spalio 19 d. va
kare.

Newton Upper Fails spalio 
25 d. vak.

Brighton spalio 26 d. vakare. 
Norwood lapkr. 2 d. vakare. 
Middleboro lapkričio 9 d. 3 

vai. po piet.
Montello, lapkr. 9 d. vak.
Su kitomis kolonijomis dai* 

nesusižinota. Tos kolonijos, 
kurios nori, kad pas juos tie 
artistai atvyktų,- kreipkitės. į 
‘ ‘ Darbininką.r ’ Raginame ta
me darbe > veikti’ L. D. K. S. 
kuopas. -

Programas Dzinulzi Drim
dzi anūkų bus labai įvairus, — 
dainos, juokingi monologai, 
dialogai ir visokių balalaikų.

Šiokiais vakarais ir-gi gali- 
ma rengti ten, kur galima tikė
tis pasisekimo.KIEK AUTOMOBILIŲ.

WashingtoiL — Automobilių 
'registracija per šešis šių metų 
Imėnesiųs rodo, kad išviso Suv. 
'Valstijose registruotų automo
bilių yra 15,552,077. Padau
gėjo šienief ant 20 nuoš.

SUŽEIDĖ SEPTYNIAS 
MOKINES.

Lowell, Mass. —- Vietos Nor
mai Schoolės mokinės skaičiu
je 15 važiavo dideliu automobi- 
IiumL Besileidžiant į pakalnę 
automobilius nepavyko sukon
troliuoti ir jis smogė į medį. 

. Septynios mokinės tapo sužeis
tos.

NELIKO VYSKUPO.

Rymas.-^-Visoje Rusijoje ne- 
Til<o nei. vieiio katalikų vysku- 
po. Kunigai ir vienuolės įkali
nami. J ei permainų nebus, tai 
Rusijoj greit neliks katalikiš
kos dvasiškijos.

Rusijos valdžia ėmė drąsiau 
smaugti katalikystę po to, kai 
jai pasidavė pravoslavija. Bol> 
ševikal gerai žino, kad katali
kų Bažnyčia savo dogmose ir 
moksle nedaro nusileidimų. To
dėl norėdami katalįkijos įtaką 
panaikinti, prisiėjo jiems ją vi
siškai pasmaugti. Taip ir da- 
irė. Pravoslavų Bažnyčia ne
atsilaikė ir stojo -bolševikų tar- 
Inybon.

' Italijos pr 
bandys “ku 
architektus, 
na statydinti namus i,500 pėdų 
augščio su 88 augščių. Nei 
vienas Amerikos šlcyscraperis 
nėra pasiekęs 1,000 pėdų aug-

IEŠKOS PASKOLOS.

Varšava. — Karo ministeris 
geri. Sikorski ketina vykti Pa
ryžiun. Ten jis tyrinėsiąs 
'Francijos kariuomenės tvarką 
ir apsiginklavimą.. Bet sako
ma, kad labiausia tam važiuo
siąs, kad . gauti 400,000,000 
frankų paskolos. Jis sako, kad 
Lenkijos, armijai trūksta apsi
ginklavimo. v>. '

TAUTŲ SĄ; ŲNGOSS SUVA
ŽIAVIMAS PASIBAIGĖ.

Geneva. —į’ Spalio 2 d. Tau
tų Sąjungos įvažiavimas pasi
baigė. Pavyko priimti arbitra- 
cijos pieną,; kuriuo'ų -kilusieji 
tarp tautų ginčai būtų išriša-; 
mi be ginklo. Japonija buvo 
padariusi kliūčių tam pienui, 
bėt pavyko ją patenkinti.

Kynijos atstovai varėsi, kad 
būtų jie pribūti į T, Sąjungos 
Tarybą. Jie; nebuvo priimti. 
Tai protestui išreikšti jie išėjo 
iš salės. Lenkai teipgi varėsi, 
kad į Tąr^bįįhūtų įleisti. Bet 
nebuvo įleisn.: e ■

Dabar Tautų Sąjungos 'Tary
ba pradės prisirengimus prie 
nusiginklavimo konferencijos.

LondOii. —• Libėrąją ir kon
servatyvų partijos šneka apie 
atmetimą Darbiečių valdžios 
sudarytos sutarties su Rusija.1 
Pasipriešinimo rezoliuciją pa- 
trašė liberalų vadas Asųuitli. 
Ta rezoliucija bus įnešta į par
lamentą spalio 28 d. š. m. Jei 
ištikro toji rezoliucija parla
mente bus .priimta, tai premie- 
'ras McDonald paleis parlamen- 
tii ir paskelbs naujus rinkimus.

............. .....
DAUGIAU STREIKŲ

.i Japonijoj kįlant darbininkų 
susipratimui. prasidėjo rastis 
daugiau streikų. Šiemet per 
pirmuosius šešis mėnesius 
streikų buvo 435, o streikinin
kų buvo 55,000. Gi 1921 m. 
per pirnraosius šešis menesius 
streikų buvo. 182, o strėikinln- 
kti. 25,000. Streikų ir streiki
ninkų skaičius padvigubėjo.

< PAKĖLĖ ALGAS.

•' Detroit, Mielu — Elektros 
darbininkų unijos darbininkai 
gaudavo po 97c. valandoj. Pa
kelta jiems!, iki $1.06 valandoj. 6; 1925.

ATIDĖJO.
Washington. •— Byla prieš 

Sinelair Oil Go. sąryšyje val- 
kižibs žibalo versmių išrendavo- 
’ jimą buvo’ skirta spalio 7 d. Bet 
'dabar tapo atidėta ant sausio

• JTolandijoj baigiama organi
zuoti visuotiną Darbo Federa
ciją. Ji turės tris skyrius — 
ranku darbo darbininkų’, val- 
blininkų ir proto darbo darbi- 
ninkų. .

VIEN ANGLIŠKAI.

New York, •— Koteliuose ir 
restait rantuose buvo mada val
gių sąrašus paduoti trane fiziš
koj arba itališkoj kalboj." Ne 
visi valgiai taip buvo paminė
ti, .bet dabar kotelių savinin
kai padarė operaciją ir visus 
valgius vien ahgliškai tevadys. 
Pavyzdžiui vietoj Pieds de 
CoehonBt. ILonore bus pasaky
ta pig’s feet Taip svečiai ir 
velteriai duos užsakymus. Vi
si tikrai žinos, - ką užsisako. 
Mažesnieji restaurantai 
tebsilaiko senosios mados.

.r** * - _ - -
STATO KLIŪTIS.

. Washingtoii. Louisianos 
'valstija, kaipir Calif’oinia nori 
pastoti kelią La Follette’ui. 
Cal i forai jos ’ Augščiausysis 
Teismas nutarė, kad LaJFollė- 
tte’o kandidatūra nelegale, o 
Louisianos valstijos prokuro
ras, tą pat padarė. La Follette 
išleido pareiškimą, kad seno
sios partijos šalininkai grie
biasi. tokių desperatiškų prie
monių kovai prieš jį dėlto,, kad 
jaučia sau iš jo pusės didį pa- 
Ivojų.

IŠNAUJO PRADĖJO * 
GYVENIMĄ. ;

Brockton, Mass. —- Edvard 
A. AVaslibiirn buvo prapuolęs 
ir nežinia, kur dingęs. Jis čia 
turėjo, ledaunę ir buvo turtin
gas. Dabar jis atsirado Nev 
Yorko valstijoj. Ten gavęs 
darbą ir uždirbąs po $15 ir 
valgį savaitėje. Jis sakė pabė
gęs, nes norįs gyvenimą iš- 
naujo pradėti, Jo likusi Brock- 
tone šeimyna pareiškė, jog ne-

SKOLINSIS $50,000,000.

Pennsylvania ’ geležinkelių 
kompanija sumanė pasiskolinti s 
$50,000,000. Yra spėjama, kad t paisanti ar jis grįš ar ne. To- 
išleis bonus, nešančius 4} nuoš. 
Paskolintų pinigų dalis eis at- !kė. 
silyginti valdžiai, o kita atstu- 'tone ir negalėjęs iškentėti. Vi 
tymui stoties * Plūladelphijoj.,yus turtus, p 
Valdžiai kompanija skolinga a- j’kams. J1“ _ 
pie $40,000,000. , Jtion Armijos kotelyje. Sakė,

. -kad jis gausiai aukaudavęs to
kioms įstaigoms ir dabar norįs 
•pažinti, kaip jose patarnauja
ma.

NETRUKUS IŠLĖKS. ’

1 Vokietijos Zėppelinų kompa
nijos direktorius pasakė, kad 
'Amerikos užsakytas orlaivis *-
ZR-3, kurs jau yra išbandytas, 
išlėks iš Vokietijos spalio 8 d. 
(iš ryto,, o į Ameriką atlėks nak
tį spalio 19, o ryte tos dienos 
'bus Lakekurst, N, J.

YPATINGIEJI PREŽI-
• DENTAI.

’ *
Polk’as buvo kūdžiausjas iš vi- 
' . su S. V. prezidentų, 
Lincoln’as buvo aukščiausias, 
AVasliingtonas turėjo didžiau- 
’ sias kojas, ’
Monroe buvo biedniausias, 
Monroe buvo biedniausias, 
Madison’as buvo mažiausias, 
Arthttr’as buvo gražiausias, 
Roosevelt ’as jauniausias, 
•Pieree’as buvo kultūringiau- 
f sias,
Wilson ’as buvo mokslinčiau-! 

sias, .
Jonas Quincy Adams buvo me- 

todiškiausias,
Vau Buren’as buvo žinomas 

kaipo* “madų' vyras” 
man of fasliion),

Buchanan’as išrodė it kunigas.
PRAGARAS JVDOMUOSĖ

PAVEIKSLUOSE.

New York. — Centrai Teat
re pradėta rodyti judomuose 
•paveiksluose Dantės pragaras.

Dante buvo Italijos rašyto
jas, kurio stambiausiu veika
lu yra “Divina Coinedia” iš suma yra tai už nužudymą A-

Pini-

NUTEISĖ BERNĄ.
Waseca, Minu. — J. B. Me-.

Forland, bernas vieno tarme-, 
rio', norėjo iškeisti netikrą če-

. kį. Nuteistas vienuolikai me- trijų dalių — Pragaras, čyščius ‘merikos konsulo Tnibrie. 
ir Dangus. I gai eis likusiaLnaiįlei.

$60,000 Už VYRĄ.

Washhigton. — Persijos val
džia išmokėjo $60,000 Ameri
kos Atstovybei Teherane. Šita

LIGONINE LAIMĖJO BYLĄ.

Lewiston, Me. — Turtingas 
pulk, Chas. H. Osgood žodžiu 
buvo pažadėjęs Centrai Maine 
General ligoninei $20,000. Jam 
mirus įpėdiniai nenorėjo to. pa
likimo duoti. Dalykas teisme 
išnagrinėtos ir ligoninė gavo 
palikimą. ~ .

-t1 /

REIKALAUJA REZIGNUOTI
Chicago.—Senatorius Brook- 

hart reikalauja, kad respubli
konų kandidatas j vi.ce-prezi- 
dentus gen. Davės turėtų re
zignuoti, Nurodo, -kad jis va- 
'rydamas kampaniją visai daly
ką sugadino. Į jo vietą girdi 
'reikėtų taimerių bloko, kandi
datą pastatyti.

SUĖMĖ DAUG ALAUS.
Detroit, Mieli. — Vietos po

licija .suėmė 22,000 galionų 
'alaus. t Tai didžiausias tame 
mieste svaigalų susekimas vie
nu kartu.

SUSTREIKAVO.

Henderson, . N. C. — Daug 
neorganizuotų audėjų sustrei
kavo dėl algų nienkunio.. 
vidutinė savaitės alga yra apie 
$10. ’

r

REMIA SMITH’Ą.
New York.— Amerikos Dm- 

iho Federacijos valdyba su S. 
Gompersu priešakyje vienu 
balsu, nutarė uoliai remti AL 
Smith’ą į New Yorko guberna
torius. Jis dabar yra los val
stijos gubernatorius ir buvo 
stiprus kandidatas į Suv. Val
stijų prezidentus nuo demokra- 

’tų partijos. Stnith yra katali
kas. '

NUKENTĖ JO DĖL 
GIEDROS.

Washington. — Komercijos 
departmentas skelbia, kad Pie
tinės Amerikos Ttospublikoj Či
lėj viešpatavo ilga giedra. Dėl
to sodiečiams buvo didelių 

Ju nuostoliu. Dėlto sodiečiains 
buvo didelių nuostolių. Dėl 
ganyklų išsausėjimo ir gyvulių 
ūkiams skaudžių nuostolių pa
darytu. Pagal valdžios apro
bavimus nuostolių bus apie 
100,000.000 pezų.

»

1)

TMso, bet daugiau gadimU* 
Taip galima pasakyti apie praPv 
dėtus taisyti Panevėžio Miesto : 
Valdybos esančius miesto zono
je kelius. Ištikiu.)ų, šiemet
Valsčiai didelę pažangą padarė 
kelių taisyme ir tai dar ne vi* , 
sur. Bet pažvelgus į miestui ; 
priklausančius' kelius, & Vietoj 
'gero pavyzdžio, matai pilną ' 
chaosą.

. Čia turiu omeny taisomą per , 
Senamiesčio lauką'vieškelį Pa*. 
liunfškis— Vabalu inkai. Jatl 
div'eji metai, kaip šis miestui j 
priklausąs kelias bebuvo taiso-, 
mas. Grioviai neslinko ir su
silygino sukelto paviršiu, duo- , 
Lės pasidarė neiš važiuojamo®* 
Tr vietoje, kad! jas tinkamai p<?\ 
taisius, daro dar labiau neiš- 
brendama. Paprastai, jei ūki- j 
Rinitas iš griovio sumeta žemes ■ 
bei velėnas ant kelio,. tai tokia I 
yra baudžiamas, kaipo gadi
nantis kelią ir labai Msingab 
Bet kas baus Miesto Valdybą?" 
kad ji iš griovių visą dumblą 
su velėnomis ineta ant kelio! ! 
Juk lietui palijus tos visos, 
mes, geriau pasakius dumbliu 
4>u važi įtos atgal- i griovius?# 

• Iras tiesiog liks neišvažiuoji^ 
irias. Jau ir dabar lietui • 
jūs darosi didžiausias dumblai. 
Bet kas Ims pavasarį ar lietiit- *; 
game rudenį! Netikiu, kad į 
tiek žvyro bus- užvožta, kad iš
vengus tos galimos katastro
fos. ’

Reikėtų Į tai atkreipti suinte
resuotų įstaigų dornę, kad tą 1 
prašalinus.

Kaunas. —- Už naudojimas! ; 
plentais nuo uždarbiaujančių J 
asmenų, vežiojančių keleivius 
bei krovinius, nuo š. m. rug- 
piūrio 15 d. imama: 1) sunkie
siems automobiliams mėnesiui? 
nuo tonos neito 25 litus, 2) J 
lengviesiems automobiliams, j 
diližanams, karetkoins, furga- ‘ 
nąnis mėnesiui 20 litų, 3). leng- ■ 
viešiems vežimams dviem ark- 1 
liais mėnesiui 15 litų ir 4) leng
viesiems vėžiniams vienu ark- ’ 
liu mėnesiui 10 litų.

! Kaune steigiama prekių sto- . 
tis. Prekių stotį steigia' Lieti*. 
vos ir Amerikos Audimo 
nė Bendrove savo sandėliuoiiĮ'i 
Vytauto prospekte Kr. 12. Pre-' | 
kilt stotis apsaugos piliečinsM 
nuo beširdžiu įvairių okspedi- j 

torių;. Ji pardavinės kelei
viams bilietus, .priiminės • Ub 
siuntiniui ir 
tąsias adresatams • prekių 
siuntėjų noru ir nurndyi 
draus prekės h“ 1.1.

Sušaudytas. Kaviuoments / 
Teismo sprendiniu sušaudytai 
Mačiulis Kasys' už ginklųdtįį j 
apiplėšimą ir nužudymą pB» 
Jaeunskm Longino. Kauno 
Rumšlškio vaisė. -

pGkmvvežm Balsas'’)
, , - _ ....... __ . . t

ŠIAUDINIS BALSAVIMAS.

Savaitraštis “Llterary Di- 
gost” veda šiaudinį‘balsavimą1 
Tųezidentimams kandidatams, . » \ . •> ...U • , , , . „oAmn- susivdmknne pareikšta*Isviso halsu paduota 1)89,019. ■ % v , ... , , .• ‘ 1 pernai Hv. \ amt jų Lnnkuo®

v
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.Šv. Cecilijos choras, Amsterdam, N. Y.

AMSTERDAM, N. Y.

♦ >-• r'f

(THK
Ked every TŪESDAY, THUBSDAY and SATIJBDAY 

■_------ — by.------------
/OBBPH’S IiraTOAUIAN B. C. ABSOCIATION OF LABOS
M second-cla&s aintter Sept 12,1015 at the post offlce at Boston, Masą 
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savo giminaičiu, artištu-sniuikinin- 
O jau- ku, Antanu Židanavičiiuh; Buvo ' 

daug- gražių prakalbelių, linkėji
mų ir dainų, kurias dainavo viet, ■

Mano ginčuose su “Sandara” dėl jos rašymo Dievo var
dą iš mažos raidės buvo tilpęs “D-ke’f (No. 110) štai koks sa
kinys: “Taigi “D-ko” tvirtinimas, kad. “Sandara” tyčlomu 
paniekina Dievo vardą, yra teisingas, ir “ Sandara” yra, gry
nai bedieviškas laikraštis,” Tas sakinys taip skambėjo mano 
straipsny, bet “D-ko” zeceris padare klaidą ir sustatė j^štai 
kaip: “Taigi “D-ko” tvirtinimas, kad “Sandara” tyčiomis pa
niekina Dievo vardą, yra grynai bedieviškas laikraštis.”

Čia, žinoma, išeina nesąmonė, ir kiekvienas turįs nors kris- 
lelį sveiko proto būtų pastebėjęs, kad čia zecerio klaida ir ne
būtų kibęs prie to sakinio, bent kol jis nebus tinkamai pataisy - 

.. tas. Bet “Sandaros” redaktorelis pamate Čia gerą progą pigiai 
pasiteisinti ir dagi šufalšavęs tą sakinį (mat, nuglemžę pas- 
kurinį žodį “laikraštis”), triumfaliai paskelbė pasauliui, kad 

,. laimėjęs ginčą su “D-ku,” nes, girdi, pats.“D-kas” pripaži- 
i nęs, kad jo tvirtinimas esąs bedieviškas. Tas “Sandaros” su- 
-. tušuotas sakinys pilnai taip skamba: “Taigi “D-ko” tvirtini- 

mas, kad “Sandara” tyčiomis paniekina Dievo vardą yra gry- 
t ■ ’
I
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n&i bedieviškas.” Matome, kad cia ne mano pasakymas, bet 
gecerio klaida sujungta su “Sandaros” melagyste.

Nevienas rašytojas šiežrtife:' apsipažinęs sulaikraštine eti
ka nenaudoja zecerio klaidos kaipo argumentą prieš savo opo
nentą, nes: 1) zecerio klaida tai ne autoriaus klaida, ir jis už 
|ą neatsako, ir 2) iš zecerio klaidos visuomet išeina nesąmonė, 
$1 vartot nesąmonę kaipo argumentą tegali, tik tas, kurs nesu-

» pranta kas yra nesąmonė. Kitais žodžiais, vartojantis zecerio 
f klaidą už argumentą parodo kad jam daug ko trūksta, o ypa-

tingai viršugąlvy, nes neapsiskaitliuoja, kas gal išeiti, iš tokio 
' neapgalvoto žingsnio. '

Ištiesų, varginga ta “ Sandara, ” kad nesuranda savo “pi- 
fcorčliui” atatinkamo patarėjo.
i
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J. A. Herbačauskajs, Lietu- 
Vos laisvamanių žymus rašyto
jas, parašė ilgą straipsnį, ap
kaltindamas dabartinės Lietu
vos valdžios politiką ir žinoma 
ją pasmerkė. Straipsnį užvar- 
'dina “Quo vadis, Domine,” 
kyr eini, Viešpatie, reiškia^ kur 

' 'eini, Lietuvos Viešpatie.
“Smarkesnesias” to straips- 

/ Uio vietas atsispauzdino “Lie- 
- tuvos Žinios,” o iš to laikraš- 
, Įčio ėmė atsispauzdineti Ameri
kos laisvamanių ir soeijalistų 
•laikraščiaL

Perskaičius tą straipsnį ir 
pažvelgus iš vienos * pusės ką 
krikščionys demokratai darė ir 
dabar daro ir iš kitos pusės 

‘pažvelgus, ką darė ir daro Her- 
■. bačansko bendraminčiai, tai 

pamatai, kad minėtas straips- 
nis yra - ne kas kitas, kaip 
'grambolio Erzėjimas.

-Štai “smarkiausi” priekiuš- 
jtai “klerikalams:”

“Jeigu tu, viešpatie, tikrai 
I jiori Vilnių išvaduoti iš žiaurių- 
| jų> okupantų letenų, tai kode!

i

I 
r 
i

tyčia užmiršti, jog ne visi Vil
nijos gyventojai yra grynai lie
tuviai (jie tenori būti Lietuvos 
valstybes piliečiais), jog 
Vilnijoj yra 70 nuoš. žydų, 
gudų, rasų, lenkų, totorių.,. 
Kodėl dabartines Lietuvos val
stybės ribose tyčia erzini žydus,

— ypač Jydūtat .

“Neužmiršk, viešpatie, jog 
'tik plačiosios -A o I e r a n c i- 
j o s politika tegalima Vilniją 
išvaduot, jog tik Vilnijos gy
ventojų pasitikėjimu tavo auto
ritetu tegalima nugalėti Lenku 
imperializmą! ' Jeigu Vilnijos 
gyventojai tavęs negerbs, tai 
veltui svajoji apie Vilnių,,.

“Jei tu; viešpatie, eini-žengi 
Romon į Vatikanan), jeigu ka
talikybė tau brangesnė, negu 
Lietuvos nepriklausomybė, tai 
žinok, jog į Romą veda kelias 
per Varšuvą (Lenkų-Lietuvių 
unijos fatalizma s)..

“Žinok, Viešpatie, jog pa
tento atstuvąut Lietuvos dvasiai 
negali lAan duoti tie tarnai, ku
rio carp ramų kambarėlį turėjo* 
ir visus kovotojus už Lietuvos 
nepriklausomybę dcnuncijavo 
(skaityk ‘Draugiją ’ .1009—1910 
m.!) žinoky viešpatie, jog tie, 
kurie dabar mane nori lietuvy
bės mokinti, buvo Rusų ‘etnau- 
ninkai’ tada, Krokuvoj
spausdinau Metumkas knygas, 
ir lietuvių žodį Lenkijoj, skel
biau! 1906 metais aš išleidau 
Krokuvoj savo ‘Erškėčių vainL 
ką’ ir pranašavau, jog Lietuvos 
klerikalai antrą kart pražudys 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę savo ‘unijomanija* stt vi
sokiais laisvės ^priešais..»“

Ola daromu trys priekaištai: 
ankdlUAM UetUVOtf tnuŽaniin MM

žydų> gudų. Tuomi kenkiama 
Vilniaus atgavimui. Žengimas 
Romon pei* Varšuvą ir smerki- 
mas nepriklausorifyhės kovoto
jų “Draugijoj?? (laila, kad 
įiepaeituojamu iš “Draugijos,” 
nes dabar ir nežinome kaip ten 
(lentfneijuota (šmeižta) kovoto
jai už nepriklausomybę, neži
nom nei kas tie kovotojai bu
vo.

Iš pradžios pažvelgldme, kas 
dėjosi tarp amerikidčių srovių. 
Visų srovių padėtis tokia, kad 
mažumų varžyme niekas čia 
darbu nusikalsti negalėjo. Var
gu kas ir žodžiu nusikalto. Da
bai* unija su lenkais. Kas tam 
nusikalto I “Klerikalai ?” Ne, 
kaip sykis tą padarė Herba- 
čausko bendramintis “Kėlei-, 
vis.” Tas laikraštis perdalino 
savo ofisą ir apgyvendino pas 
save lenkų laikraštį “Kuryer 
Codziemiy” ir tą lenkų laikraš
tį “Keleivis” spauzdina ant sa
vo marinos.

Khrtaisimnda-nusidėjo Lie
tuvos neprildausomybes idėją 
lietuviuose brandinant? Ame- 
rike tas pat “Keleivis” pareiš
kė, kad Lietuvai geidausią dė
tis su 'darbininkiška Rusija. 
Rusijos lietuvių seime 1917 m. 
kas balsavo prieš Lietuvos ne
priklausomybę ir seimą suskal
dė? Ar “klerikalai?”' Ne, 
Herhačausko bendraminčiai - - 
liaudininkai ir socijalistai. .

Tai ką, gražus rekordas.
Dabar pažiūrėkime, kas dė

josi pačioje Lietuvoje. Savais 
žodžiais to neprivalome daryti, 
nes tą gerai padarė gerb. Sme
tona “Tautos Vaire.” Tūlas 
J-P-tis. “Lietuvos Žiniose”; 
prikišo gerb, Smetonai nebūtą 
kalt vb iri . Tai atsikirsdamas 
■gerb. Smetona parodo, kaip iš
tikto dalykai dėjosi. -Gerb. 
Smetona pradeda nuo Lietuvos 
Tarybos laikų ir rašo:

‘ * Liet įtvos Tarybon susispietė 
ne viena kuri, veikiančioji lietu- • 
vių grupė, o visos tuomet jų li
kusios Lietuvoje grupės. Pra
šyčiau' paaiškinti, kuries lietu
vių grupės tenai stigo ? Buvo 
Taryboje kr. demokratai, buvo 
tautininkai, netrūko ne social
demokratu, ’ nė šiandieniniu 
liaudininkų atstovo. Ant. Sme- 

; tona nesipiršo Tarybos prieša- 
/ kin, jis buvo išrinktas vienbal

siai visų Tarybos narių, už jį 
padavė balsą dargi p. Narutavi-

. .čius, Tarybos narys, pilsudski- 
ninkas, su kuriuo artimai ben
dravo liaudininkai ir soeialde- 
indkratai. Kad toki rinkimai 
buvo, gali parodyti ir Tarybos 
protokolai. . A.. Smetona buvo 
‘ tautiškiausias’ darbuotojas — 
tai faktas. Jo ir kitų tautinin
kų rūpesniu pavyko ištraukti iš 
lenkiško, endekiškai’ bajoriškė 
Obivalelių Komiteto mūsų so
cialdemokratą ir liaudininku ; 
atstovai ir įtraukti jie arybou. 
Gal tas žingsnis buvo netikęs? 
Gal ir toliau vertėjo lietuvių 
kairiųjų grupių atstovams pa
likti lenkišakme bbivatelių ko
mitete?

“Bet visai, neteisingas tvirti
nimas, jog A. Smetona bu\;ęs 
priešingas tam, kad Lietuvos 

1 žydų, lenkų ir gudų atstovai 
luitų priimti L. Tarybon. Taip 
griežtai tvirtindamas, p. P-tls 
turėtų faktai sįrodyti, kada, ku
riomis aplinkybėmis A. Snu, Ta-: 
rybos pirmininkas, nenorėjo 
matyti jos narių tarpe šiandien 
vadinamų mažumų atstovų, 
Priešingai, tie faktai, kad gu
dų atstovai (abu Luckevieiai Ir 
Lastauskis)

‘ drauge su 
Šveicarijon, 
dai ir žydų
tų pabaigoje ryžosi įstoti Tary
bon ir dalyvauti pirmame ml 
nisteriu kabinote, aiškiausiai 
liudija, jog A. Hnl. su tautiniu* 
kais ir visa L? Taryba visai ne- 
buvo užsispyręs prieš mažam*. 
Tiesa k fo.lt lf|id rnužtųpij
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tuomet važinėjo 
lietu v i ii atstovais 
kad jie bei- kiti gu 
atstovai 4918 nie-

Per paskutinius porų metų mu
šą kolonija pergyveno sunkiausius 
laikus kaslink sutikimo lietuvių. 
Nors buvo . kaltinamos partijos, 
būk lai jos neapykantą kėlė, bet 
pasiteiravus pasirodo, kad patys 
žmonės pilni puikybes, negali* ap
kęst! to, kas reikia, branginti ir 
gerbti, susitvėrė sau kitą partiją 
ir pakėlė kovą. t . ,

Štai ir viet. šv, Cieilijos parapi
jinis choras per ilgą laiką daug ne
smagumų turėjo, nes neturėjo 
abiejų pusių. karui, prigulintieji

I
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negalėjo nei vieni nei kiti jaustis 
draugiškai ir veikti. Tik per pe
reitus virš pusę metų pagyveno, 
kaipo pastovi- katalikiška dailės 
draugija, nes nusibodo be pamato 
esant nuolat svyruoti į abi pusi. 

■'Nariai pasirinko vieną pusę ir pa
gal jos padarė tinkamą katalikiš
ką konstituciją, nutarė jos laiky
tis ir. taip toliau. Per tą laiką cho
ro vedėju buvo varg. A. Visminas, 
blaivus ir labai mylintis jaunimą 
ir dailę. Nors buvo persekiojimas 
už tai, kad 'viešai pasirodė esąs 
vienpusišku. Bet nežiūrint į tai, klebonas kum L Židanavičiūs su

ja msekęsi veikti, nors chore di 
džiuma buvo nauji nariai, 
himas ir visos katalikiškos drau
gijos labai jį pamylėjo ir kada ap< 
linkybės privertė, pasitaikius di- solistės, taip pat buvo traukiami 
dėsnių iiieįgųdelei atsiskirti, labai paveikslai visos vakarienes, 
apgailestavo. -Jo Jšleistuvems su
rengė vakarienę, kur dalyvavo 
virš šimto žmonių..

Surengime vakarienes pasidar
bavo šv. Cecilijos choras per iš
rinkta komisija iš 4-rių — A. Guo- 
bįo, V. Kisieliūtės, R/Jm-kūniutūs 
ir M. Žukauskaitės.

• Vakarienėje dalyvavo ir viet.

• Iki bus gautas kitas vargoni
ninkas liko kun. M. Daumantas. 
Taip-gi atminčiai gerb. A, Vismi
no ir gerb.artisto A, židanavi- 
čiaus, kuris chorui daug kartų pa
dai lino savo sjtnuiką giedojimuose 
ir koncertuose. Choras nutraukė 
paveikslus visų choristų “drauge su 
jais. Auka.

/

. ravimas Taryboje ne vieno A. i
Smetonos nuopelnas. Bet jis 

. niekuomet to nuopelno irmesi- 
savino. Sako ‘nemokėta tuo
met susitarti su lenkais.’ O 
kaip gi buvo tartasi ir nesusi
tarta ’ P-tis, matyti, laiko ta
rybas su lenkais visiems žino
mu faktu, kurio ir aiškinti ne
bereikia, ,o tuo tarpu nė jis, nė 
kitas-liaudininkas tokio fakto 
niekuometrir niekur nėra išdė- 
jęs.- Ir. vėl tenka čia mums už 
jį ’ paaiškinti,, jog lenkai (la
biausia demokratai) ir klausyti 
nenorėjo nė apie jokią L, .Tary
bą, nė apie nepriklausomą .Lie- 

. tuvos valstybę. Tik mažas Lie
tuvos lenkų dvarininkų būrelis | 
griežtai buvo pasiryžęs stotiį 
Lietuvos Tarybon, kiti labai 
svyravo, bet apie juos pats p. 
P-tis pasakytų, kad ne koše r 

■ hutų buvę tuomet, jeigu jie vie
ni tebūtij jon įsto ję.

“Ką jis čia prikiša tautinin
kams, tai kaip tik yra prikiš- 

* tina - daugiausia liaudininkams. 
l£as susiaurino mažumų rinki
mo teises? P. Petras Leonas, 
kurs šiandien yra liaudininkų 
sąrašuose, renkant savavąldy- 

. bes. Kas tuomet neteisingai 
siaurinant mažumų rinkimo tei
sę buvo ministeris pirmininkas? 

. P. d-ras K. Grinius, Kas tuo
met pasidalino nusuktus mažu
mų balsus? Liaudininkai su ki; 
demokratų bloku, Iš to aiškiu 
kas subūrė tautines mažumas 
prieš lietuvius ir atšaldė jas nuo 
lietuvių valstybinės idėjos,

“Tautininkai ypač A. Sale* 
tona, nemokėję tartis su len
kais. O kur gi savo tarybų 
mokslą yru parodę liaudinin
kai? Gal 1.920 m. rudenį, nu
vykę po Želigovskio smurto 

Tdrauge su kitais-Ht. Seimo par
tijų bei fakvijų ąttsuvais fa^tH

“■ ’ ■•>'
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Mes šiandien vėl primename, 
kaip esame tuomet spaudoje 
priminę, kad tai buvo St. Sei
mo prieš savo didžiausią priešą 
vergiškas aičiojimas, kurs pa
de jo^ pagrindus Ilymauso pro
jektų deryboms. ‘ Gi ne koki 
tautininkai mėgino V. Tarybos 
sukurtai Lietuvos valstybinei i- 
dėjai pastatyti kryžių, o p. Gri
nius ir p. Sleževičius Hymanso 
projektais buvo ‘užsispyrę’ su
vesti Lietuvą unijon su Lenki
ja per bendrą abiem tautom Sei- 

'■ mą. Tai.liudija rašyti doku
mentai ir nerašytą mūsų visuo
menės atmintis. Būdamas mi- 
nisteriu pirmininku, p. Sleževi
čius siuntė be Prezidento ir Mi- 
nisterig' Kabineto žinios dvari
ninką Narutavičių ir kitus pas 
Pilsudskį tartis (mūsų-pabrauk-

• ta.-Red.). Ir tas jo žygis rodo,, 
kaip liaudininkai moka su 
lenkais.’. .

“Šitaip tartis Su lenkais, kaip 
tarėsi liaudininkai, lietuvių tau
tininkai nemokėjo ir, Duok Die
ve, kad niekad nemokėtų, nes 
istorija juos pasmerktų, kaip 
pasmerks liaudininkus.

“Dar mažmožis dėl mažumų, 
bfitent dėl žydų. Jų ministeri
ja? buvo panaikinta, esant mi> 
nisteriu pirmininku p. Galva
nauskui ir dviem liaudininkų 
miuisteriam, jo kabinete dalv- 
vavusiem, Jei liaudininkams 
žydų ministerija buvo principo 
klausimas, tai kodėl jų ministe- 
rin i, panaikinus žydų ministe
riją, tuojau nereagavo, tuojau 
noatsistatydino? Todėl kad žūt 
būt norėjo palikti valdžioje, ir 
kr. doiųokratų blokas juos be
veik varyte iš .tenai išvarė. Ir 

t po Viso, to p. P-tis tuvi (|i‘ęsos 
^tvirtinti, kad tautininkat *por- 
časi į fiktverhiH,’ o liaudininkai,

, supraski uiaiapyrę nenori td|i
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savivaldybės. Vargšai ir ganą, 
pasiaukoję tėvynės labui: gi,ką 
padarysi, jei prieš tavo norą*is- 
renka.. • '

“Ir vėl ne koks tautininkas, 
o p. Sleževičius piršosi, dargi 
reikalauto- reikalavo per du sy
kiu (vieną Vilniuje — 1918 m. 
pabaigoje, antrą Kaune 1919 m.‘ 
pradžioje) būti Lietuvos dikta
toriumi Tą faktą nutyli p. P-tis 
nors turi atminties pretenzijų. 
Jei kartais būtų pamiršęs, tai 
jam padėtų atminti mūsų ka
riuomenes organizatoriai. Ir 

■ 1920 m;, liaudininkų vadas, tas 
‘pąts p, Sleževičius,1 mėgino sa
votiškos diktatūros ,kaip St, 
Seimo ir. Gynimo Komiteto na
rys, stumdamas drauge su šta
bo viršininku latviu Ozoliu mū-

.A

šų kariuomenės pulko vadus ne- 
išmintihgan sugalvotai! karo 
planan su Lenkais. Kad jis bu
vo pražūtingas. Šiandien ka- 
riuomenčs specialistų tarpe ne
gali būti dviejų nuomonių,-Tuo 

=■ mes- betgi nenorime^ pasakytį 
jog p. Sleževičius būtų norėjęs 
pražūties tariainąjam mūsų ka
riuomenės žygiui : jis tik buvo 

•sugestijoje pulkininko Ozelio, o 
šį turime pagrindo įtarti buvus 
Lietuvai neištikimą, nes jis yra 
karo akademiją išėjęs ir gene
ralinio štabo karininkas, tikrą
ja to žodžio prasme tariant.

“Svetimo šlovė be jokio pa-
• mato murzinti P-čiiti malonu 

taip, kaip grambctlhii ^įešvaru- 
me raustis. Ten .nies jo nesek
sime. Bet kitam šlovę nuplėšęs 
I>a(s prakilnesnis nopatąpsl. Vi
su mumnimo prasme ta: Jūs 
neikite valdžion, o mes eisimo, 
jūs neripiršklte jon, o mos pir- 
šimčs. • Jei .nopaklausysitOy tai 
mes jus iškonevrikMime. Mat

• atėjo HHvivaldybfiH rinkimai, tai

“Tegu zirzi: šiandien gram- . 
bulių gadynė.”

Ar dar neaiškus vaizdas tų, 
kurie prikaišioja “klerika
lams” žengimų Romon per 
Varšavą, ‘ ‘ klerikalų ’ - dikta- 
turą, siautimą ir kitokias ne
dorybes. Kaipo- amerikiečiams 
dar pi'iiiiintinas tas taktas, kad 
Di;...Šliupas uoliausia stovėjo 
už garsų,jį Hymanso projektą, 
t. y. Lietuvos * susidėjimą su 
lenkais, tik žodžio “unija” 
nevartojant. . .

.  -................................................  t ■

VIEŠA PADĖKA.

A. L, 1L K. Mot. Są-gos 10-to ’ 
Seimo vakarų programa daly- 
vėms-dalyvianm, nuoširdžiai 
dėkuojaiųe.

Ypatingai Alot. S-gos 1-mos 
kps. šeimininkėms už surengi
mą iškilmingos vakarienes. Di
džiai gerb. muzikams-daininin- 
kams-kėms, pp. Saboniams; pp. 
Sauliams, tų Ramanauskui, p. 
Pakštienei, p. Rakauskienei, 
p-lei Gedinaitei, p-lei Nausė
daitei, Lietuvos Vyčių 36-tos 
kps„ šv. Agnietės choro “Vai- 
dylos ’ ’ sekcijos gerb. režisie
riui p. .1 g;. Sakalui in visiems 
lošėjams. Seimo Rengimo Ko* 
misijos pirmininkėms pp. M. 
Vaičiūnienei, A. K. Nausiedie- 
nei, K, narėms^ p-lei M. Bren* 
zaitei, Z. Sakalicnei, A. Srubie- 
imi, .M. Lulcauskienei.

Prašau priimti mano gilią 
padėką už Tamstų įvairias 
inmns suteikta/ malones,

0. A. Nevulytė, ’ »t
Už Mot. S-gos CJdcagos 

apskriti.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
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LDKS. N. Y. ir N. J. apskričio 
kuopoms.

Pradedant kokį nors plates
nį darbą, tais paliečia kiek
vieną kuopų, apskritį, kjla į- 
vairių įvairiausią minčių. Tas 

, labai gerai, pirma mintis, o 
pasta darbas. Bet komisija 
išrinkta kokiems nebūt dar
bas, tankiai pasielgia savotis- 
kai ir nedelto, kad nenorėtą 
skaitytis sū visų mintimis, tik 
dėlto, kad neturėjo progos 
tamsių pareikštos minties iš- 

. girsti. Mes turime omeny pa
reikšti savo mintį kas-link bū
simo teatrų apskričio niaršru- 
to. Kai matote tamstos iš laik
raščių ir iš. apgarsinimų, kad 
jau viskas prirengta. Komisi
ja darbuojasi išsijuosus, kad 
tik pasekmes būtų kogeriau-, 
sios. Bet be tamstų paramos 

_ busjjergždzias darbas^ Taigi 
brangus broliai ir seserįs dar
bininkai, sustokime visi petįs į 
petį ir pasiduokime kits kitam 
dešinę ir dirbkime tą pradėtą 
darbą, kad pasekmes būtų kuo- 
geriausios. Jeigu iš komisijos 
puses matote kokių trūkumų, 
nepaskaitykite už blogą, nes 
tik tas klaidos nepadaro, kuris 
nieko nedirba. Jei mes visi iš- 
vieno dirbsime, tai mes pama
tysime kad pasekmes bus. O 
užbaigę maršrutą su teatru, su
šauksime apskričio suvažiavi
mą, kiekviena kuopa galės sa
vo nutarimus pareikšti' per ats
tovą į apskritį, dėl kokio Tiks
lo būtų sunaudotas likusis pel
nas, nuo teatro. Atskaita bus 
išduota ne tik apskričio suva
žiavime, bet ir viešai paskelbę 
sim per .laikyaštį kiek katra 
kuopa pasidarbavo dėl LDKS. 
organizacijos. Dabar tams- 

• toms belieka išsigarsinti kuo- 
rioplačiausiai kad sutraukus 
publiką. O mes stengsimės iš 
savo pusės publiką užganędin- 
ftn

Pasitikime tamstomis.
Komisija:

-J. Sereika, 
V. Antulis, • 
J. Žemaitis.

TEISME. , J •

Teisėjas.:—Kam atsineštai į teis
mą tą lazdą? - .

Kaltininkas. Leista yra turė
ti gynėją teisme.
■N .1 ,, . ,i i.ii — ,1 jiBi

NUBLANKĘ, SILPNI, NERVUO- 
TI, SERGANTI ŽMONllS DA

BAR GALI SURASTI PA
LENGVINIMĄ.

Daktarai- pradeda nusistebėti kas
dien, kad greitai tos gyduoles felkia. 
Tai yra mokslinis prirengimas, specia
liai sutaisytos dėl buduvojinio kraujo, 
nervų Ir visos sistemos. Jos suteikia 
geležį dėl kraujo ir fosforą dėl nervų. 
Tos dvi gyduolės duodamos sykiu yra 
didelis budavojimas kraujo ir nervų, 
tiesiog puimto iš gamtos sandelio.

Ta nauja gyduolė, Nuga-Tone, taip
gi velika getai nuo nevirškinimo, krau- 

Jjauubegimų, rugštumų viduriuose, gal
vos skaudėjimo, svaigulio te užkietėji
mo vidurių. Vartokite jas keletą die
nų ir jus nusistebėsite kaip greitai jus 
pajusite geriau ir jūsų sveikata pasi
taisys, ■ Jos suteiks jums ramų ir ma
lonų miegą ir jus jausitės labai gerai 
iš ryto. t

Jei jūsų daktaras dar neužrašė jums 
jų, nueikite pa suptiekorių ir nusipir
kite . butelį. Jos vadinasi Nuga-Tone. 
Jos turi pagelbėti ir užganėdinti jumis 
arba jąs gausite siųo. pinigus atgal. 
Tuo budu jos yra visuomet parduoda
mos,

Rekomenduojamos, garantuojamos it 
parduodamos pas visus aptlekoritis. 
įptiekorlus.

.t-

8I0UK CITY, IOWA.

Vakarais.

Rūgs. 28 d. Juozas Juozelis su
rengė gražų vakarėlį ant kurio 
žmonių skaitlingai susirinko. Vai
dintas buvo šis veikalas, *‘Spa- 
sįai,n kame lože: J. Grigaliūnas, 
K.rAclamonienė ir V. Česna. Juo-

__

zas Butkevičius ir A; Žibąs davė 
dialogą. Fotam, dainavo A. Juode
lis ir V. Česna, varg. ant piano 
skambinant, Sekė, šokis.
i >

šv. Jono draugija atsigaivino.

Per du metu šv. Jono Draugija 
negyvuoju, bet rūgs. 24 d. per pa
sidarbavimą klebono, tapo ji atgai
vinta. Turi kelis Šimtus dolerių. 
Spalio 5 d. po sumos įvyks regu- 
lcriškas susirinkimas;
___,_____ Koncertas. _ _______

Spalio 19 d. įvyks plukus kon
certas šv. Cecilijos choro po vado- 
Ivyste varg. J. Rakiečio. .

Reporteris

CLEVELAND,OHIO.

■Aįr'*.-

•/:

Tą tikslą pasiekti į trumpiausią 
laiką l

f Galų gale buvo prieita prie da- 
baftinio svarbiausio dalyko —* 
‘‘Kęstučio,” kuris bus statomas 
spalių 26 d., Germania Turu svet., 
ties 55 gat. Rengimo komisija ra
portavo, kad viskas vyksta kuo* 
geriausiai: programai renkami, į- 
žangos bilietai pardavinejmi, Žo
džiu, viskas eina gerai ir tvarkin
gai. Bet yra žinių, kad mūsų vy- 
tės-merginos “bylina” vaikinus 
programų rinkime, Dabartiniu 
laiku daugiausiai yra surinkusios 
p-lės A. ir V. Simonaites; jiedvi 
sako: “Mes parodysime ką mes 
galime padaryti.” Taigi, garbe 
p-lčm Simonaitem už tokį jų iŠsi- 
tejškimą. Vaikinai, nepasiduoki- 
teitfergiiioms. Nagi,pažiūrėsime 
kas laimes kp. paskirtąją dovaną.

Apie patį veikalą daug nemanau 
ne rašyti, nes dauguma clevelan- 
dieeių jau žino iš “Darbininko,’1 
kadangi jame daugiausiai būna 
aprašymų apie “Kęstutį.”, Tik 
tiek pažymėsiu, ką vienas įžymus 
Cleyelando katalikų veikėjas pa
sakė apie “Kęstučio” teatrą, bū
tent : “Šitoks veikalas svarbu būtų 
visiems pamatyti, nes tai yra grą
žus veikalas.” ■ Matyti, kad cleve- 
Iandiečiai rengiasi pamatyti mūsų 
Tautos Didvyrio didvyriškumą ir 
jojo nelaimingąją mirtį, kurią jis 
baigė niekšo, Jogailos įmestas į 
drėgną urvą — kalėjimą, kur Vy
tautas, Kęstučio sūnusy prašė pas 
savo tėvą, kad jis taikintūsi su 
Jogaila, nes jis maldavo pas Vy
tautą, kad. Vytautas prašytų Kęs
tutį taikintis su juo, o Vytautas 
nežinodamas, kad Jogaila turėjo 
užslėpęs vylį savyje ir norėdamas 
abudu nužudyti. Taigi ši|me vei
kale bus viskas atvaizduojama. 
Taip pat visiems reiktų atsimin
ti, kad. šį veikalą mokina įžymiau- 
sis Clevelando lietuvių tarpe mor 
Rytojas — gerb. J. Klimavičius.

Ne tik mūsų kp. nariai ir naręs 
stengiasi įžangos bilietus pardavi
nėti, bet dr nepriklausančių prie 
Kp. ypatų atsiranda, 'kurie' pri- 
gelbsti tame darbe, tarp kurių, 
randasi įžymios Clevelando kata
likų veikėjos: gerb. M. Jankaus
kienė te Ag. Glugodienė (Ši yra Vy
tė),.

-

Du svarbiu susirinkimu.
I •

Rugsėjo 22 d. šv. Jurgio parap. 
mokyklos kambaryje, L. Vyčių 25 
kp. laike savo ekstra susirinkimą. 
'Susirinkimas buvo sušauktas su 
tiksiu kas-link vienybės su šv. 
Jurgio parap. bažnytiniu koru, nes 
buvo pęr bažnyčią pageidauta ir 
iššaukti nekuriu vyčių narių-koris- 
tų vardai, idant jie grįžtų vėl prie 
koro dainuoti ir giedoti bažnyčio
je

Susirinkimas buvo gyvas, nes .*
jame atsilankė mūsų kp. įžymiau
sios vytes-veikėjos ir vyčiai-veike- 
jai. Be to, buvo atsilankęs ir 
gerb. muzikas J. Olšauskas. Bu
vo kviestas ir grįb. mūsų klebo
nas kun. Vi Vilki, eitis, -bet neži
nia dėl kokios prie.’-isties neatsi- 
lankė Taigi buvo ir eta prie tiks
lo — vienybes tarpe jaunimo. Pir- 
miausiai buvo gana plačiai narių 
šis dalykas, apkalbėtas ir nuosek
liai išgvildentas. Šiam tikslui 
buvo išrinkta komisija iš gerb. inž; 
Ali*. Blankaus, M. V. Ardzio ir J. 
P. Kvedaro, kad ši komisija nuei
tų pas bažnytinį korą ir jam pra
neštų su kokiomis sąlygomis visi 
'vyčiai ir choristai prisidės prie 
bažnytinio choro (nors ir dabar y- 
ra didžiuma vyeių-choristų bažny
tiniame chore) Sąlygos maž-daug 
tokios: kad choras turėtų du var
du: “Šv. Jurgio parap.;ir Vyčių 
choras.” Visi nariai su tuo suti
ko ir įgaliojo komisiją tą pareikš
ti bažnytiniam chorui.

.Antras svarbus klausimas buvo 
apie jaunamečių vyčių skyriaus 
organizavimą mūsų parap. Ka
dangi kaip yra visiems žinoma, 
kad visose kolonijose randasi jau
namečių vyčių skyriai, o tik mūsų 
kolonijoje to nėra, .taigi ta pati* « 
komisiją buvo įgaliota nueiti ir 
pas gerb. kleboną apie tai pasikal
bėti, nes mūsų organizacijos di
džiai gerb. dvasiškas vadas kun. 
Dr. Ig. Č’esaitis matyti laikraščiuo
se daug darbuojasi, kad nesirastų 
nė vienos kolonijos, kurioje nebū
tų jaunamečių vyčių skyriai suor
ganizuoti. Lai Dievas suteikia 
jam daugiau sveikatos jojo užbrež-

i

(t

Kofoaijafižfcoikii Dienos
biUKM UTUMiitoūo ir 
Koaūuikoii, Ir kutuliui!* Jtirrio. buvo 

yynna> papuolu wta galvai »u m- 
Miaii perukai*. JeFSlU.l paproty! iflio- 
m Ugi Šiol, tai ilindian daumlk 
ifeflnlii aūitą .jpaiMpti po patuku 
plaijkaiunnlt apdėnjtM mvo gaivia 
Tačiau viatoje to. Jie Kandim saudoja

PHikanu mĮrtlnsji prfcta, kuria ki
.. . .. .. „w<Mi kaidfen per ii-

nite ar drtimtj dlmų ir vrtUpa tfc retltaMiato uolia ralkalo. «mU*i *P4 
kalta asbos oda alų minanihj baltu lupynų;' jiMiluiMH tuojaui 
prašyki j; plaukai tuojau atšiui iavo natūrali, noimalj arafcnna. 11 Imtut r«liiwi (rauti vtaoąą aptiektam po d«e. tranku, arim ui 7le. pttalun- iitM paltu tfišūl U dlibtatfa.

AC0UM-1U BratefellY.

še aptarti ir daugiau parodyti am
bicijom tavo vienintėlei darbininkų 
organizacijai. *
_ Taigi broliai clevriandiečiai, 
jau mums laikas suripraati ir pri
sirašyti prie-aiotf prakilnios orgą- 
nizacijos, kuri išleidžia laikraštį 
“Darbininką,” kurie tikrai yra 
mūsų darbininkų kinius kelrodis. 
Taigi visi nepamirškime lite orga
nizacijos ir prisirašykime _ prie 
jos.

Darbininkas,
K

GARY, IND.

Iš mūsų kolonijos visai mažai 
žinučių matosi laikraščiuose, tar
tum, kad čia nieko ir nėra. Gi 
ištiktųjų, pas mus visai kitaip, 
mes krutame, dirbame, veikiame 
kiek galėdami. Štai pradžioje pra- 
eifo menesio, nuo 7-tos ikI I4 d. 
buvo labai didelės misijos, kurias 
laikė gerb.' misijonierius tėvas P. 
Andziulis. Nors misijos tęsėsi net 
per septynias dienaš^ bet jos ga- 
riečiams buvo labai trumputės, 
nes mes negalėjome atsigerėti 
gerb. misijonieriaus pamokslais. 
Visfį jo pamokslų klausytis prisi
rinkdavo pilnutėle bažnyčia žmo
nių ir visi klausydavo labai aty- 
džiai ir niekuomet nepailsdavo.

Gatieefai labai dėkingi savo kle
bonui kum Marčiui už pakvieti
mą tokio auksaburnio misijonie- 
riaus, mes jo pamokinimų neuž
miršime visuomet turėsime sa
vo širdyje.

J. L.

NEW BBITAIN, CONN.

* *

siusti fOO 4 
Lietuvon už 
jfl 90 be Jokiu kaštu

Mes prtHlijsime pinigus Lietuvon Amerikos Dobi- 
rialą Siu pigia kaina te Tamstos gininės Ir draugai 

* Lietuvoje gaus pinigus greičiau negu pirmiau gau- 
. davo; .

Kąskite pinigus dabar. Kaipo susipažinimui sū 
musų Banka duodame sekančias pigias knbms: 

Siunčiant. Iki persiuntimas $1.23- ’ 
Siunčiant iki a uOTierelnutimas $1.00 
Siunčiant, Iki $100 iierstuntlmas $3.00 
Siunčiant virš' $100 persiuntimus 3 nuoš.

i Kiek mokate dalmr už persiuntimą? Jeigu 
mokate daugiau, — permokate, Sutauplnklte tų 
Skirtumu Ir duokite mums progų pasiųsti jūsų pi
nigus,

STIPRA VALSTYBINU RANKA
, IŽdliiČ Acfy Tarka Tdlstiflrts Turto

___ SpecinllsA&ištu Tauplnlmo- Skyrius----—— 
Lalvukortes ’ ttžsieniniai Bandsai

I

Galite
. n

, Kolei nedažinoMi apie naują ir greitą patarnavimą, kuris kai* 
tuos dums tik pusę tiek,, kiek moki dabar.

ŠI Nu\v Yorko Bunka, pirmiau žinoma kuipo Henry J. 
• ;Sehnitzerlo Bunka, pasiųs tavo pinigus Lietuvon grelelatt ir 

pigiausia kainu ir pilsiąs kvitų greičiau negu kokia kita 
batika. . '

Siųsk savo Įsakymus delei pinigų persiuntimų čia, o mes 
pasiųsime Amerikos ImiaridlS tavo draugams \ir giminėms.

81 yru tvirtu ir tikra banku, Turi leidimą nuo Neiv Yorko 
valstybes priėmimui pūdelių. Yru po priežiūra Valstybes 
Bankinio/Uepiii’tntento. Mes esame Lietuviai ir supranta
me kaip vesti reikiidus su Lietuviais. Mes turime ryšius su 
keturiolika didelių Bankų Europoje, kurtos pagelbsti mums 
išmokėti perlaidas saugiu bildu Ir greitu laiku.

. Jeigu sluneiate pinigus per kokią kitą Ban
ką, malonėkite mums prisiųsti Šią iškarpą, o 
mes pmiiftktaslmo kaip siųsti pinigus per mumis 
pigiausia kalnu su greitu patarnavimu.

Parašyk savo vardų, iškirpk šį pranešimą 
ir Įdek kopertan ir prlslųsk mums.

%

vstvbrsaL'Etchange batk
------------—---- - ---- tf/t WAšMrrXGTOX STRKET

xvwroisfir, x v.
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tfnivcrsut Krelimų/o *Btink 
lĄt yVtishlnptOn Street 

I Anr VorZr, V. F. 
j'TAMSTOS:— 

į Aš noriu siųsti pinigų Lietuvon. Sliilonėlcltv 1 
Į Išaiškint! biufų kuriuo Jus siunčiate pinigus, ktt- į 

r-ls man Išeis pigiau- negu kitur.
Vardas 
adresas ........... 
Miestas ..

141 MASHINGTON Sl.NE^-tbRK.......
.... J

— kojų pakratimą. Žmonės nu
stoja jiems tikėti, nes jie perdaug 
mulkina visuomenę,
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O. G. A.

HARTFORD, CONN.
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Rugsėjo 21 d. s. m. 11 valandą 
naktį, prieš panedėlį, italas Jonas 
Vottari nušovė Giuseppe Seorsoto 
ir jo moterį Ameliją. Jonas Vo- 
ttari atėjo pas Giuseppe Seorsoto 
prašytis ant-bordo, tai jo pati 
Ameba atsakė, kad neturi tuščio 
kambario, tuom et ’ Jonas Vottari, 
supykęs, eidamas pro duris, pasa
kė, tuo jaus buk tuščias namas. 
Paskui sugrįžo su revolveriu ir pa
kėlęs miėgruimio langą' nušovė 
abu, vyrą su pačia. Tą pastebė
jo Anthony Fin, bet žmogžudys 
pabėgo./ Kada policija pribuvo,, 
tai peršautuosius dar rado.'gyvus, 
bet nuvežus į New Britam Gene- 
ral Iigonbutį, vyras tuojaus mirė 
o jo moteris ant mirties patalo. 
Žmogžudys dar nesugautas.

■' Rugsėjo 22 d., 5 vai.. vakare, 
žmogus ėjo geležinkeliu iš darbo 
ir tuom laiku užbėgo greitasai 
traukinys ir užmušė tą žmogelį/ 
ant High St., palei Rusel-Erviu 
M. F. G. dirbtuvę, o velionis, sako, 
būk dirbęs Th.e Stanley Works 
dirbtuvėj.

Nevy Britam ’e darbai eina silp
nai, iš kitur pribuvusiam darbą 
gauti sunku.

Jaunimas darbuojasi.

Rugsėjo 27 d. vyčiai turėjo ba
lni šv. Petro svetainėj. Žmonių bu
vo nedaug1, bet jaunimo susirinko 
gražus būrelis. Buvo ir svetim
taučių atsilankę, nes čia Knights 
of Lithuania daugumui yra žino
mi. Pasekmės buvo neblogos.

Spalio 8 d. čia įvyks Dzimdzi- 
Drimdzi artistų vaidinimas,. šv. 
Petro svetainėj ant Main Šfc. Ne
praleiskite šioslinksmios progos, 
seni ir jauni, pribūkite.

f

i

t

Rep.

SPECIALI DIDELĘ KALĖDŲ 
EKSKORSIJĄ

Rengia mūsų’Linija po už- 
vėizda savo locno atstovoF 

LAIVU

ESTONIA”
Gruodžio 3,1924

11 vai. ryto

i

Jis.
K. Draugijų Sąryšio susirinkimas.

Rugsėjo 24 d. Liet. svet. įvyko 
Katalikiškų Dr-jų Sąryšio susirin
kimas. Ąttstovai iš kelių dr-jų 
nebuvo. Nutarta pranešti toms 
draugijoms. Buvo skaitytas laiš
kas nuo gerb. J. Vaičkaus, kuria
me buvo atkreipta prie sąryšio,, 
kad šąryŠys remtų gerb. Vaičkų, 
kada jis atvyks Clevelande su te-' 
atru. Nutarė sąryšys remti. Iš
rinko tam darbui komisiją; M. 
Jankauskienę, J. Raponką, Norbu-••
tą, A. Banį ir J. V. Sadauską. 
Visas darbas pavestas komisijai. 
Laikas paskirtas spalių 12 ir 13 d. 
d. šv. Jurgio parap. svet

Nutarta gerb. P. Česnulį parem
ti pabaigti jo mokslą; Cesnulis 
dabar mokinasi George AVashing- 
ton’o universitete ir nori užbaig
ti teisių mokslą, baigęs savo Į tiek krutame : štai pora sąvaieių 
mokslą atvažiuos į Clevėlandą ap- atgal buvo didelės misijos, kurias 
sigyventi. Bis darbas ir-gi paves-f laike tėvas- P. Andziulis ir,, kurios 
tas komisijai, 
t« Buvo pakeltas klausimas kas- 
link spaudos savaites, kurią Fe
deracija paskelbs. Nutarta, kad

y

P.G.

ragine, wis.
Skaitant “Darbininką” matytis 

šiokių tokių žinučių iš daugelio ko
lonijų, bet iŠ Racine nieko nesi-

* ' i

mato, rodos, kąd čia lietuviai vi
sai negyveną ir nieko neveikia. Gi 
taip nėra, čia mes gyvenam ir šiek

*1 • (buvo surengtos per pasidarbavimą 
mūsą klebono kun. A. Bolensko. 

i Misijos. tęsėsi per visą sąvaitę, 
kiekvieną vakarą žmonių būdavo

WORCESTER, MASS.

LDKS. 7 kuopos susirinkimas 
•bus seredoj, spalio 8 d., bažnytinė
je svetainėje, 7:30 valandų vaka
re. Visi nariai malonėkite ateiti 
ir naujų atsiveskite. Nepamirški
te pinigų užsimokėjimui narinių 
duoklių. Siame susirinkime turė
sime labai daug svarbių reikalų 
aptarimui. Dabok, nepamiršk.

Valdyba.

i LAWRENCE,MASS.

Kašikėlių pokilis.
v

Nuvažiuosit stačiai į Baltijos 
Jūrių Portą kur persėeit ir 
be vargo vandeniu už kelio
likos valandų atvyksit į

Klaipėdą
I KITTlgPLAŲKlMAI:

ESTONIA......... .Spalio 22
LITUANIA... .Lapkričio. 12
Kitoms žinioms ir prekėm^- 
kreipkitės prie mūsų paskirtų 

agentų

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway New York

d

■fc

HAMHIRGAMERICANUNE'
TRCMErACSIAS KELIAS l '

VISAS DALIS
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę BV 
musų laivais de luxe 

“Albert Baliu” 
“Deutschland” 
“Resolute” 
“Relance”

Kurie veža I, H ir III Mėsa 
pasažierius Ir populiarižki lai
vai “Mount CIay,”’ Cleveland,"- 
‘‘Hansa,” ‘Thuringfa” ir “West- 
phalią” su cabin te III klesa. Ge
ras mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apys- 
tovo&

JULIUS ROTTENBERG
260 Hanover St, Boston, Mass. 

■* ‘ • C

■

)

CUNARD
ĮLJETOVį • 

trumpiausiu laikė, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 

Berenparia . Aijuitaiiia
Mauretanis

(per Cherbourgg. ar Šouthamptoną) 
COLUMBIA ......... .Bugsčjo 13 
SCYTHIA......Iiugs. 21, Spal. 19 
SAMAItlA......SpaI. 7,\Lapkr. 6 

Lietuviai valiuoją Lietuvon sve- 
, čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
žvelgiant Į kvotą.*

IŠ LIETUVOS Į AMERIKA 
JEI manote parsitraukti .gimines Ii 
Lietuvos, vietas ufeakykit dabar. 
Mūsų ofisas Lietuvoje mdtltii jiems 
pagelbą te duos patarimą, vist tre
čios klesos keleiviai tari atskirus 
kambarius, Kuogeriaualas ivarumas 
ir maistas. Smulk- Į 
menų klauskit via* f 
tinto agento 
arba

Rugsėjo 28 d. N. P. merginų dr- 
ja, vad. Mm. F. M. Jurui, pumą 
valandą po pietų “makabiliais” 
uupyškėjo “Palangon,” kur buvo 

‘atidarymas dr-jos' vasarnamio. 
? Visos mergaitės nusivežė po kaši- 
kėlį skanių užkandžių. Dalyvavo 
jųjų tarpe ir vyrai, kurie neapsa
komai gražiai įtaisė jų namelį, 
juos pavaišino skaniais užkan
džiais, kuriuos pagamino p-lčs O. 
D. Sideravieiutū, F. Juknevičiūte, 
M. Sosnauskaitė. Toast misteris 
buvo gerb. kun. Juras. Jis, pasa
kė turiningi prakalbelę, pareikš
damas, kad Lawren.ce’o męrgtiites 
pirmutines Amerikoje turi savo 
nubsavybę. 'Kun. Virinauskis vi- 
sųpirna padėkavojo kun. Jurui aiž 
rūpestingumą it vyrams už tių 
brangų darbą. P-lė 0. Sideravi-

L

kiekvienas atstovas parvykęs į sa- pilna bažnyčia. Per tą misijų są- 
vaitę, tikiu, visi raciniečiai priėjo 
išpažinties ir priėmė Šv. Sakramen
tą, . Misijos davė labai gero dvasi
nio amisto, raciniečiai dabar jau
čiasi it nauji žmonės—kurie ir per 
ilgą laiką buvo nėję bažnyčion, tai čiutė,. dr-jos pirmininke ir-gi ačia- 
po misijų pradėjo visai kitaip žiū
rėti! bažnyčią ir tikėjimą. Osan-
^ariečiai, tai iokinšja ir nešino ką riaus susirinkime, vad, K. A. Veu

vo draugiją praneštų apie tai, nes 
tai yra svarbiausias dalykas,

Darbininką Sąjunga.
: L, D, K Sąjunga jau pradeda 
daugiau parodyti veikimo. Ren
giasi prie savo vajaus ir prakal-! 
bų ir platinimo savo organo “Dar
bininko. ‘ * Clevelundieciams senai 
jau vertėju tas savo susirinkimuu-

l

126 Statė St., Boston, Hute

Detroite (West 
viams pranešame, kad visi no-

ir
PER BREN®N’4 

Ant naikiausio ir didžiai 
Vokietijos latro 

COLUMBUS 
TIK 8 PIWA8 ANT VANDSNB 
NepiliediaL gali imsisvočiuoti » 
savo giminėmis uirubeiyje te M 
grįltl bagyje dvylike* mtoteų 
Ameriką. Toki pmllerlal MMą 
priekaitytl prie tvoto*.

Iki ia/ormad/ą X*reWMs 
prie rictiaio apcąto arte 

m ,WA‘smi$GTON STRBiįj 
BOSTON’. M ABB. ~

t

” t v -.
f.

. . ■'.¥ . v .

#

vo. j tintieji gauti “Darbininką’1
Praeitam A. L. R. K Fcd. aky-J bei gerų knygų galite kreiptis 
1UH MimirinlnmM. vad. K A. Vm>v I mįiy BlfilU iffaliflkitti- — J Aa 

'M |*U «
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■b ve
' . Rint vakarinę mokyklą UetuviŠkos 

angliškos kalbos bei rašybos. Šia 
j, ■■ B- «■ HT . * k. <*

A '

—-K'- <

privalome visi naudotis, juk 
? da yra tokių žmonių, kurie nemo

ka ne savo varčia lietuviškai pasi
rąžyti. Tai sarmata, čia kalbu 
jRpfe ateivius ir apie Amerikos jau
nimą. Tokiu būdu, visi turėtų 

t ' stengtis išmokt lietuviškai rašyt ir 
• skaityt, nes mūsų kalba neapsako- 

\ mai brangi, o kada susipažinsime 
stl jos grože, bus malonu išgirsti 
tariant aiškūs žodeliai iš mūsii 
ateities tėvynainių sūnų ir duktė- 

_ rq, lūpelių.
Piln. Blaivininkų susirinkime iš- 

, davė raportą iš Piln, Blaiv. kon
greso, O. Baubinienė. Iš raporto 
paaiškėjo, kad seimas buvo labai 
įspūdingas, turbūt todėl kad Wbr- 
cesteryje.

LDKS. 70 kuopos prakalbos mū
sų kolonijoje bus spalio 19 d., ne
dėlioję po pietų, laikinoje bažny
čioje. Stengkimės prie jų gerai 
prisirengti ir pasinaudoti proga, 
nes turėsimo labai gerą kalbėtoją, 
kuris kalbūs apie mūsų pačių rei
kalus ir suteiks daug žinių iš viso
kių šaltinių. y

T. Lietuvaite.
 f ..

t

______ SAULĖSSEILĖS.
(Sekimas) 

Mano stela saulę ryja, 
Lyg žaltvikšlė, lyg lelija, 
Gundo kilnus įkvėpimas. 
Braška kaulų sunėrimas. • 
Saulės Seiles — sielos monai 
Su. pipyrais cinamonais.

Jurgis šmalvaras.

ŽEMČIŪGAI.
v

Bankieris Leiba. —' Mano 
brangioji dukrele Bore. Štai 
tavo vardo dienoje dovanoju 

■ tau šituos štai žemčiūgų karuo- 
lius..

Duktė. — Vai mir, tėtušėli, 
žemčiūgai reiškia ašaras!

’ Leiba. — ša, nė nusimink, 
-vaikeli, tie žemčiūgai nieko ne
reiškia. Jie netikri.

BALIUS.

Lietuvos D. L. K. Keistučio 
Draugija rengia balių spalio 1 
dieną, parapijos salėje, East 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Viso Bostono ir apielinkių 
žmonės žino, kad D, L, K. Keis
tučio dr-ja šauniai darbuojasi 
ir nepraleidžia gerų darbų dėl 
visuomenės ir ji neprisidėjus. 
Minimo baliaus dalis pelno bus 
skiriama dėl vaikų vasarinės 
mokyklos. Kaip Jau visiems 
žinomiŲ^zmūsų draugija rengė 
pikniką ir dalį pelno žadėjo 
skirti vasarinei mokyklai, bet 
piknikui neįvykus, dr-ja suma
nė padaryti balių, kurio dalis 
pelno bus skiriama vasar. mo
kyklai. 1
> Įžanga: vyrai su motere 50c„ 
moterims ir merginoms be vy
rų maža įžanga.

BaliausKomitetas.

MOKSLO SEZONAS.

Mokslo metąs jau prasidėjo. 
Bostone yra visokių mokyklų, 
galimajaslankytidienomi&ir 
vakarais. Darbo žmonėms y- 
pat ingai yra svarbu vakarinės 
mokyklos. ■

! Naudokimės progomis, ne
leiskime laiko veltui. fMokyki
mės angliškai, nepamirškime 
ir savo gražiosios kalbos ir ra
šybos. Būtų neproŠalį įsisteig
ti lietuvių vakarinę mokyklą. 
Šiuo klausiniu turėtų pasirū
pinti Federacijos skyrius arba 
kitos gyvosios organizacijos. 
Tokioje mokyidoje būtų gali
ma mokytis ne tik rašyti ir 
skaityti, bet ir visokių kitokių 
svarbių dalykų.

Pagalvokime.

t

n
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Tek Ųniverslty 4M1

TONIKAS Iš 
ŠAKNiyiR 

_ _ ŽOLYNŲ
Labai priinmus gerti, sveikas, gelbsti virškininiui ir labai 

taiso kraują.

I
" 86 TONDSOR STREET “ CAMBRIDGE, MASS.

Gauk Jį Pas 8av$ Krautuvinink%

"T

> YPATINGA.
* *

Žydelis pasakoja apie vys
kupo vizitavimą.

— Oi, - vai, kas ten svieto 
buvo, kaip per atlaidas. Mū
sų kunigas ir jūsų kunigas jam 
skverną pabučiavo, o visi kiti 
žmoneliai — vyskupo rato ši- 
ną pabučiavo. z .

t. • 5

krautuvė su puikiu mimu ant gertau- 
sto Įtampo City Polnte, gera vieta dėl 
biznio ir gyvenimo. Savininkas daro 
ten gerų btanį per mtVirS 30 metų, dol 
senatvės dabar nori parduoti, prekė tilt, 
$12,000 už namus, biznį ir ta voru (4)

.4. IVAS
361 W. Broadway, So. Boston

. * * • •

ANT PARDAVIMO
NE\VT0N CENTRE. — S knmlmrtų 

ir maudynė. Pulkus namas, randasi 
gerkumM vietoj Nėvvtone. Daug Že
mės su puikiom gėlėm ir’ vaisingais 
medžiais. Labai patogi vieta, arti mo« 
kvkltt, krautuvių ir karų. Parplduoda 
hilmf pligtil <lel greito pardavimo. 
Kreipkitės į 3fM Brondttiiy, So. Bos- 

i ton: Mass.

MAŽMOŽIAI

Manęs kaikurio draugai 
klausia, kodėl aš nieko neatrė- 
žiu “Sandarai” už valkiojimą 
mano vardo. Et...lietuviškas 
priežodis sako: “su pliku neiš- 
sipeši, su raišu neišsišoksi, o 
su durnu neišsikalbėsi.” .

“ Sandara” dabar gera “ga- 
zieta,” ji prideda daug vardų 
ir redaktoriaus asmeniniu lai§- •* 
kų,> kurie turi labai ilgus prie
rašus, kurie giria patį red., ku
ris tas pastabas prirašo.

Visos, dėdienes pradeda kal
bėti, kad “Darbininkas” turi 
rastis kiekvienoje katalikiško
je s tūboje. ■ _________ .

“Darbininkas” gavo iš Lie
tuvos daug raštų, jų tarpe yra 
ir daug juokų.

' Sąjungretės yra labai susi
domėję Bunco Party.

Boiven strito gaspadinūs ža
da atidaryti "grybų “marke- 
tus.”

Parapijos naujieji vargonai 
jau pradeda “kriokti.”

I

z.

PARSIDUODA
Dešimts kambarių mūrinis nniniis 

netoli Dotęhester Hgts, Geriausioj 
tvarkoj—visi įtaisymai. Galite matyti 
visiidn po No. G I’itciflc St Tel, S. B. 
0G2S-M.

Mes turime naujų me
todų gydymui romutis* 
mo, kurių mes pasiųst* 

,me į namus kiekvieno 
Šia laikraščio skaityto
jo. kuris tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimų jūsų mus
kuluose arba sąnariuose, 
jeigu jus kenčia skaus
mų oro permainose, štai 
proga išbandyt naujų 
metodų, kurt atsieina pi
giai ir kuri pagelbėjo 

Jeigu jūsų liga yra ir chro-

P IRK N AMĄ
DORCHESTĘRYJE pligal pursldito- 

<la geras trijų šeimynų namus po IPF-7 
kambarius, visi įtaisymai, elektros švie
sa, garo šiluma, etc. Randų $143.00 
per mėnesį. Kainuoju tik $11,800. Ma
tykite greitai TITUS P, GREVIS, 303 
BromRvny, So. Boston, Mass,, Telefo
nas So. Boston 2340.

šltniams. _____ , ___________
nlška ir užslsenejust ir jokios gyduo
les jums negelbėjo, mes patartam '.iš
bandyt šių metodų, kurių mes pasiun
čiamo DYKAI išbandymui. ’

DYKAI MUSŲ LfišOMIS,
Mes neprašėm nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųsklt gavo adresų. Mes iš
siusime jums apmokėta paštą DYKAI 
IšBANDYMŲImustpmetod<7.šlmf:ams 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji Ir 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti. Rašykit Šiandien, jeigu jus 
kenčiat nuo romatlzmo.

PLEASANT METOD CO. 
BG24 No, Ashland Avė.. Chlcago, Iii. 

Dept. X 10

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Muzikantai, kurie 
gali patarnauti dėl 
visokių iškilmių, 
balių, vestuvių ir t. 
t. Taip-gi duoda 
lekcijas ant clarne- 
to ir saxaphono.
HOLUB’S ORCHESTRA 
9 Pacific St,

So. Boston, Mass.

T*L Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811*812 Old South Building 
,294 Washington Street 

Boston, Mass.
Vatandoa: 9 A- M. Iki 5:80 P.’m. 

EĄST BOSTON OFFICE
147 Maverick gt,/ East Boston 

Telephone East Boston 1400 ,
OįfttitfotG įdėto

37 Gorham. Avenue, Brookline
Tetaptame Regent 6508 \

ANTANAS F. KNĖIŽYS 
kurte tanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estete pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienų 
nuo 8 Iki 5 valandos po pietų Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai gft*. 
U kreiptis įvairiais reikalais pas 

‘ manę. A. F. KneiŽlo adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So.

Boston 1690.- .. y-..- ....... .

W. 80. Boston 870

J. MACDONELL, M. D.
Galima tutUcaltfii ir lietuvffiai 
oiw valampos: Rytate iki 9 vai.

Po pietų nuo 1—8 
Vakarais riuoO—4

636 E Broadway, 80. Boston,

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTUKAS 
fotografas 463 WEST BR0ADWAY, 
South Boston,Masu.

Darom dailius paveikslus. Veselllas 
traukiam vilką rnis.Užallkom vi
sokios rūšies rėmus.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai, 9 iki 11 ryte, 1 Iki 3 po plet 

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

Tel. So. Boston 2831.

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Šluomf pasiskelbia atidargs iiiru- 
jų įstaigų fkarl kiekvienam malo
niai patarimus laidotuvių reikaluo
se,' nepaisant ant kokių kilpinių, 
sulig noro laidojančių.

Tftta/ Montello’s ir apylinkės lle- 
, tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:
A. VAITEKŪNĄ (WAITT) 

15 No. Montello St., Tel. 1023, 
B r o ck ton, Mas s

■ lle z i d e n c i j a
25 Enterprise St., Montello, Mass. 

Telephone 0746-TC.

1IPas mus galite .gauti visokių žoliųį 
Suknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mes 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi, ir geriausios trejankos 
60c. su prisLuntimu. Atsiųsk 10c. o 
gausi Visokių žolių ir knygų katalogų. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų 
pelnų ant musų visokių vaistžollų Ir. 
knygų. *

. M. ZUKAITIS, .
449 Hudson Avė. Ilochester, N. T.

.TeL Brockton 5112—W.

DANTISTAS

OB, A. J. GORMAN
(GŪMAUSKAS)

705 Medu St., Montello, Mass.
(Kampas Broad Streęt)

<i „ .w.i —■■■a.ri.r.Į. i ii r ..................... . .............. ~ ‘.................... ...

1924
» s
g Naujos Kankles. Šį kartą d 
jį leidžiama knyga — “Trejų d 
jį Metų Kanklės,” už 1922-3-4į- 
j f metus.. x
B. Hh “Trejų Metų Kanklės”^ 

jį bus atspauzdintos Lietuvo-i! 
: j į je ir. išsiuntinėtos visiems į 1 
į į užsiprenumeravusiems Ka-!j 
| Į ledoms, 1924 m. Prenume- į! 
ji ratos kaina už Trejų Metų!j 
■U Kankles du doleriai, o ve-j j 
Si'i!__ -t___________ Į»

į! 
?!

NAUDOKITĖS KNYGYNU.
t

So. Bostono gyventojai turi 
tris patogius knygynus. Vie
nas ties Andrev* Sąuare, .ant
ras Municipal bildinge, trecias, 
'didžiausias ir parankiausias y- 
ra prie W. Broadivay ir E gat
vių. Randasi virš So. Bostono 
Savings banko. Į tą knygyną 
siunčiamas ^‘Darbininkas” ir 
yra geras pluoštas lietuviškų 
<nygų. Tos knygos dailiai ir 
drūtai apdalytos. Yra ir lietu
viškos pasakos • Basanavičiaus 
surinktos, kuriij ne bilę kur ga- 
ima rasti. Knygynas nesenai 

išmaleyotas. Orui atvėsus, lie
žuviai privalėtų naudotis tais 
knygynais.

b

STOGDENGIAI 
- (ROOFING)

Smalos ir žvyrio, metalo, šleifo ir 
ašpalo Slogelių; Tat yra seniausi ir 
atsakančiausi stogdengiai So. Bos
ton’e. Visas darbas gvaraiituojamas 
ir ypatiškai peržiūrimas.

T. L. ORMSBY & SON
216—218 Bowen St., So, Boston

(Tarpe E ir F Streets)
Tel. So. Boston 3602

- ■>-...............  

PAfiSIDUODA NAMAS
labai pigini ir geriausioj vietoj South 
Bostorfe, prie Thomas Park. Namas 
turi visus intaisynum, devynios šeimy
nos ir daug Žemes — galima statyti ga- 
railžlus. Labai lengvos išlygos ir ma
žas {mokėjimas, tik $3,000. Remty per 
metą neša $2,916.00/ Turiu ir daugiau 
namų ant pardavimo visoj Bostono a- 
plelinkėj. Kas norėtumėt pirkti na
mus, užeikit pas inane. .T. GRINKE- 
VICH, 15 Gatės St., Sė. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DD. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadrcay, South Boston 
Ofiso vala'ftdoš: 

nuo 0 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80, 
iki 5 ir ntfo 6:00 Iki 8 vai. vakare. ‘ 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 1 
Ir nedėldlenials.

TRUPUTĮ APIE ARTISTUS.

‘ ‘Dzimdzi - Drimdzi’}' teatras 
turi savo programoje du origi
nalius veikalus “Lietuvos U- 
lagai” ir ^‘Mūnšamas..’-’ ‘‘Lie
tuvos Ubagai” neturi griežtos 
vedamos linijos, bet jos ir ne
reikia, čia kuriami tipai. Ar
tistui J. Dikiniui atsėjo duoti 
du skirtinus ir savytus tipus, 
'būtent: apsimetėlio ubago ir 
kriauči'aus Purkelnio, abu tipai 
tiek, ryškūs, ir įdomūs, kad 
vargiai ką beprimesi jo vaidi
nimui; Dikinis rimta mūsų jau
no meno pajėga. Ir V. Dinei
kai atsėjo vaizduoti* du diamet
raliai priešingus tipus, — apy- 
kvaišio apsimetėlio ubago ir 
pagaliau, žydo', atseina pasa
kyti, kad jam sekasi siekti sa
vo uždavinį ir palikti gilų įspū
dį, tai užbaigtas aktorius mū
sų scenai A. Vanagaitis suvai
dino ubagas Baltrukieiiės ir že
maičio Patengoeiaus roles su 
ypatingais akcentais ir ekspre
sija. Vanagaitis įgimtas ko
mikas, tad tas komizmas krikš
te. trikšta ir jame jis maudosi. 
Ubagas smuikininkas. Bimba
las — L Olšauskas davė tikrą 
sodietišką dėdės tipą su tikra 
sodietiška psichologija. Jo' vai
dinimas įdomus, nes gausus 
kūryba.

■ 8
k

NEĮSPĖJO.
Juokdarys, priėjęs kartą į 

. gana žinomą ir puikų savo apy
linkėje žmogų, sako:

— Tamstą labai gerbia už 
gudrumą. Taigi pasakyk, 
meldžiamasis, man tokį daly
ką: čia pas šitą stalą esame mu
du du. Kiek iš viso' bus?

— Žinoma, du!
— Ne!

— Kaip ne ?
— Labai paprastai. Už vie

na mušta duoda du nemuštu.4» ‘ A*
' Aš gavau šiandien mušti. Tai
gi už mane vieną duotų du to- 
'ldu, kaip tamsta, — paaiškino 
juokdarys..

=•

1.. —■ ■_ -------------------

Telephone South: Boston 35Ž0

A. 0. ŠALNA(SKALNA)
LIETUVISADVOKATAS

• Baigės du Universitetą
Gomeli university xa A B. 
d. Washington_Univ. su LL.B. 

“DARBININKO” NAME 
(antros lubos)

IM W. Broadway- S«. Boston.
Rezidencija

305 Harvard St., Cantbridge, Mass. 
Tel. University 1463—J.

SKUNDŽIA BROLĮ.

Ponia J. I. Brorcn "Skundžia 
savo brolį W. A. Higgins (abu 
•gyvena Cambridgiuje) už sko
lą, kuri susidarė per 22 metu, 
kuomet jis gyveno pas ją ir 
maitinosi. Ji reikalauja $35,- 
000. Per tuos 22 m. jis esąs jai 
sumokėjęs tik $120, t. y. po 50c. 
savaitėje.

f

F

Tik kij išėjo iš spaudos astuoni, nau
ji- muzikos veikalai, dainavimui su 

piano akomponimentu..

Aitiltd prieš dieną (solo). .$1.00 
žvaigždute (solo) ir 
Aušta Rtitas (duetas) .... 
Gi, Dairios (solo arba duet. ) 
Noktimias
(duetas bassut ir sopranui) 1.23 
DiemėneUs (duetas) ...... 
O, Laisve (mišriam kvar
tetui arba chorui) ....... 
Mulių (mišriam kvartetui 
arba chorui) ...... ......
Imant visus veikalus sykiu $4.00

Slysdami užsakymas, siuskite ir 
pinigus išperkftht pašto money or
derį ir adresuoki! sekančiu antra
šu:

UŽSIREGISTRUOKITE. ‘

U ledoms, 1924 m.

1.
n

3.
4.

.70

.50

5. 
e.
7.

.50

.50

<75

Piliečiai privalo užsiregis
truoti, kad. galėtų balsuoti rin
kimams atėjus. Tas galima 
padaryti iki spalio 15 d. So. 
Bostone iki spali 7 d. registruo
jama Jos. Tuckerman mokyk
loj, o nuo spalio 8 iki 15 d. bus 
galima užsiregistruoti Sliurt- 
leff- mokykloj. Tose vietose re
gistruojamą nuo 2 iki 10 vai. 
Vakaro. •Neužsiregistra.vusieji 
tą padarykite, kad galėtumėt 
balsuoti. j

EXTRA SUSIRINKIMAS. 
k Draugystės D. L. K. Keistu
čio atsibus ekstra susirinkimas 
nedėlioję, 5 d. spalio (October) 
1924, po No. 694 AVashington 
St., Boston, Mass., 3-čią valan
dą po pietų. Ant šio susirinki
mo kiekvienas narys privalo 
ateiti, nes bus daug svarbiu 
reikalų, kuriuos reikės -visiems 
apsvarstyti. Taipogi tą dienų 
visi nauji nariai' priimami bus 
tik už pusę įstojimo, todėl gera 
proga pasinaudoti daabr ir 
skaitlingai rašykites prie mū- 
sij draugj^tės.

Užprašo Valdyba

ANT PARDAVIMO
MASINA -PATHESCOPE, krutamųjų 
paveikslų rodymui.. Mnšina mažai var
tota (taisnlų nerelika) visai nauja, 
St. Sy. Boston, Mus& (7)

A. BAČIULIS, 
P, O. Box 16, So. Boiton, Masi.
HMteMteBMMte"teMHKaote9RateteM

Linzo vyskupas pasakėt 
“M1bty priedermė yra blogus 

laikraščiui pakeisti serais/*

GREITAM PARDAVIMUI
DORCHESTERY.-^Ketm-lų Šeimynų 

kaniplnis muro namus po penkis kam
barius su įtaisymais, taipgi 3 krautu- 
vės. Vieta lietuviais apgyventa,* labai 
butų geru dėl valgomų daiktų krautu
vės, todėl geistina Jmd Uetuvys pirktų. 
Utmdų neša $3,000 į metus. Duokite 
puslulymų. Dėl platesnių Informacijų 
kreipkitės pas S. GRUBLIAUSKAS, 
360 Broadwuy, Sd. Boston, Mass. Tel. 
3. B. 2027. ’ (*'

PASINAUDOKITE.
Turiu gražiai fornlšiuotų. švariai už

laikomų kambarį ■ išrendavoj imu!. Nau
ja lova. Gali įsi tekti ir vedusių pora. 
Kreiptis MAGDELENA SUVLIEN®, 
090 G-th........................ - - ■
M^ss.

Gali įsi tekti ir vedusių pora.

St.. antros lubos, Sb. Boston.

J_PRANEŠIMAS
Kas ieško kambarį arba. ir du dėl ty
kaus gyvenimo, galite gauti po šiuo ad
resu: 311 W..3-rd St, So. Boston, Mass. 
Savininkas ant pirmų lubų. (9)

įį liau bus brangiau
Antrašas:

MIKAS PETRAUSKAS
II Laisves Alėja, 60. Katinas. !* 
įl Lithuania. “ <Į

Į į P. S. Pinigus siųst pašto 8 
į į money order iais. |

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Parduodam, sumainote namus, ukeš, biznius ir visokių privatlškų nuo

savybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGIČIUS, ap- 
draudžiam (inšiurinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi Visais vlr§- 
minčtais reikalais kreipkitės pus ' ’

OLSEN’S REALTY COMPANY
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass, Tel, S. B. 0243

| NAUJŲ m SENU AUTOMOBILIU KRAUTUVĖS $
y Parduodame naujus , BUICK 
v automobilius su šešiais breikais 
X (motorais)puikiausios, tvirčiau- 
© sies mašinos ant kelio. Galima 
x su Buick lengvai pradėti važiuo
ji ti ir lengvai sustabdyt. Nemo- 
v kantis važiuoti gali lengvai iš- 
x mokti ir su musų pagelbil gali- y 
S ma greitai gauti leidimų (11- f 
•g cense) važiuoti ‘automobiliu. f 
.8 Preke naujiem Bulčkam nuo 
© $1,070 iki $3,000. Vartotos ir 
« perdirbtos mašinos nuo $100 iki 
g $1,200.
S Parduodame ant lengvų išmo- l^ 
v kėjttaų. ir- labai greitai išmokina- 
X me važiuoti.

«

MOTOlt CARS*

5 Teipgl parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reik S 
© menų, taljerų, tūbų ir 1.1, pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti ir J? 
X taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai. . v
(Ekspertai ineknnlkal padaro Ištirtom (tęsti ant mašinų ir batarėjųS 

visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj.

MOTOS SALES COMPANY |
541—545 East Bmdway, South Boston, Mass. |

BUICKSALES AKD SERVICE |

Telephone Su. Boston 0370 Ir I87O, X

(ė) »<wm»om w wpm«»<k>m1« «<o« wo»w«»»o« c <

I
 Tel. S. B, 2805—R.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, prlskir/u aki- 
nlus, kreivas akis atitiesinu ir h 

amblijonlškose (aklose) akyse «u- h 
grąžinu Šviesą tinkamu taiku. J?

j. L. Pašakarnis, O. D. H
447 Broadway, So. Boston. d

5 TEL. So. Boston 0506—W.
g LIETUVYS DANTISTAS |

A. I. KAPOČIUS 1

251 Brbądway, So. Boston ?
(“Keleivio” name) p

Onso Valandos: nuo. 9 iki 12, nuo A
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare, v, 

SSeredomls nuo 9 iki 12 vai. , dieną » 
Ssubatomls nuo 9 iki 6 vak. Neda s 
Jsįlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį.* 5

Tėl. S. B. 0441 $

F. J, KAUNAUSKAS |
ADVOKATAS I

v 414 Broadway, So. Boston £
(Antros lubos) ‘ $

16 METŲ SOUTH BOSTONE

0R. H, S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadvvay, So. Boston
Į VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v.

/į

/A

P. J. 1BBČK
LIETUVIS GRABORIUS 

Sutelkia, gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl verta pus jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tek S. B. 0183AV.
Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston

t ■ ■ K - ' . . ----------------—' ,,

Ofiso Tek; South Boston 8972—R.
Besta. Tel. : So. BoBton 1912—W.

S, BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balBamuoto- 
jas, Real Katate Ir Publte Notaras*

343 W. Bro<dway,
- South Boston, Mass;
Resldenctjtt: 237 D 8t„ So, Boston.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINES 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,

339 E. 7-th St., So. Boston, Mate, 
Telephone So. Boston 1516—J, 

VICE-PIRM< — Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St., So. Boston, Mate* 

PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckia,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass, 

I<TN. RAŠTININKAS — Matas Šelkte,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

KASlERIūS — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadrcay, S, Boston, Mate, 

MARŠALKA J; Zuikis,
V AViufteįd St., So; Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre« 
člą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
va!, po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 E, Seventh St, So. Boston, Maga.

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

.Pirmininkas —- Antanas Pnstells,
14G Boiven St., So. Boston, MaM, 

Vlce-pirm. — Martinas -Knistautas,
4002 Washlngton St, Roslindale 

Protokolų Rflšt. ■— Antanas Macejunaa,
450 E. Seventh St, South Kosto* 

Fin. Raštininkas — Juozas Vinkevičiut
900 E. Broųdvvay, South Boston 

Kasierlus — Andriejus Žali čekas,
307 E. Ninth St, So. Boston, .Maai, 

Maršalka — Aleksandra .Talmokas,
115 Granite S t, So. Boston, Maun. 

Draugystė D; D. K. Keistučio laiM 
mėnesinius.susirinkimus kas pirmų n»- 
dėldienį kiekvieno mėnesio po Nok 094 
AVashington. St, Boston, Mass,, 8-Č!ų 
valandų po pietų. Ateidami atsiveskite 
su savim naujų narių prie, musų dr*W 
Vijos. prlslraŠytL

ŠV. KAZIMIERO K K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas -t- J. Jaroša,
562 E. 6-th St, So. Boston, Matei 

Vlce-plrm. — J. Grublųskas,-
157 M Street, So. Boston, Mase 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis,
, 1426 Coltimbta Rd., S. Boston, Mate 

Fininsų Raštininkas — K .Kiškis,
S Ilatch Stroet, So. Boston, Man, 

Iždininkus — L, Svagždys,
111 Bo\ven S't, So. Boston, Mate, 

Tvarkdarys V* Laučkn,
895 E. Fifth St.» So. Boston, Mate, 

Draugijos reikalais kreipkitės 
įlos į protokolų raštininkų.

Draugija savo suslrnklmus talko 1-rų 
nedėidtenį kiekvieno mėnesio 1-mų .vsk 
po pietų parapijos salėją 
St., So. Boston, Mate,

«
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