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NORI PASISKOLINTI
Pietinės Amerikos Respubli

ka'Čilė nori Suv. Valstijose pa
siskolinti $40,000,000.

NELAIMĖ KASYKLOJ
Herrin, UI — Angliakasyk- 

loje įvyko sprogimas ir trys, 
angliakasiai žuvo. .

iss ’

KELIO
Vayeross, Ga. — Du pasa-

Prigirdytas kūdikis, 
piūčio 25 d. Nevėžy rastas pri 
girdytas kūdikis.

SL i

IŠDEGĖ PUSĖ MIESTELIO
Salon, Me. — Pusė šio mies

telio išdegė ir visiškai sunaiki
no 18 namų. Gaisras plėtėsi 
dėl smarkaus vėjo.

šv. Jurgio parapijos naujoji klebonija Rocherter, N. Y.
= g. fe . -i.i.i i _

Drąsi piktadarybe

VWU *AUU KAULKA1

Kaina 4 cent

Svarstys pagrindinius dar
bininkų reikalus

Žinios iš Lietuvos!)

A. DARBO FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Atlantic City, N. J. — Spalio 
5 d. čionai prasidės Amerikos 
Darbo Federacijos metinis su
važiavimas. Artimai stovin
tieji prie Federacijos valdybos 
sako, kad suvažiavimas ypatin- sj. 
gų naujanybių nebūsią. Fede- -----------------
racija laikysis senai įsigyvenu- NELAIMĖ ANTGELEŽIN- 
sios nuo velionies S. Gomperso, 
taktikos. Yra spėjama, kadj __ __________ __
dabartiois Federacijos prezi-ižieriniu traukiniu susikūlė ties 
dentas Green pasipriešinimų|Newark. - Ga. Vietoj žuvo 

gal net vien- žmonės, o 13 buvo sužeista.

PROTESTAS PRIEŠ KARĄ
Paryžius. — Francijos ko

munistai nutarė surengti 24 va
landų streiką protestui išreikš
ti prieš karą Moroke. Tikisi, 
kad streikas būsiąs sėkmingas 
ir kad jau senai prie to rengia-

neturėsiąs ir ji: 
balsiai busiąs išrinktas. Kol 
kas nesigirdi, kad kas į jo vie
tą norėtų stoti ir kad kas turė
tų viltį laimėti pasistatęs prieš 
Green.

Iš Federacijos darbų, ku
riuos šis suvažiavimas statys ir 
sau prieš akis yra nuodugnu- 
ištyrinėjimas darbininkiškųjų 
bankų, moterų darbas pramo
nėje, kompaninės unijos ir t. t. 
Toliau bus tariama apie pasta
tymą unijinio judėjimo ant 
tvirtų moksliškų pagrindų.Ple- 
nai šitam dalykui bus suvažia
vimui patiekti. Suvažiavimas 
svarstys apdraudos reikalus. 
Dabar valdyba pienuoja steig
ti darbininkų apdraudos kor
poraciją su $2.000.000 kapita
lo.

KARO LAIVYNAS SUGRĮŽO
Suv. Valstijų laivynas plau

kinė jęs per, penkis mėnesius 
Pacifiko varfclenyne sugrįžo. 
Ten aplankė Australiją ir darė 
maniebrus.

Maištai, Utenos apskr. šis 
miestelis yra vienas didesnių 
parubežio centrų.
akmeniinis nusėtos, pertat že
mę įdirbti yra labai sunku. A- 
pylinkėse netrūksta didelių e- 
žerų, kurie tam tikrais metų 
laikais gan gražiai atrodo. 
Žmonės daugumoje neturtingi, 
tačiau sparčiai šviečiasi. At
vykus naujoms inteligentinėms 
pajėgoms, jaunimas stropiai 
organizuojamas į “Pavasario” 
Sąjungą. Suaugusio j i-gi turi 
savo organizacijas. Netrūks
ta ir laisvamaniškų-bedieviški} 
gaivalų.

Tačiau, reikia tikėtis, žmo
nės supras, kas tai per pauk
ščiai ir nepasiduos raudono
sioms intrygoms.

Proletaras

namuose, čia visa ka spa'r 
vinėjama ta pačia Ijaina, k 
ir Plungėje. Tatai priverti 
tąją brangininku dvejukę '? 
minkštėti ir pritaikinti savo 
krautuvėlėse kainas vartotojų 
ben-vės kainoms, štai sekti4 
nas kitiems būdas nugalėti.J? 
vairius brangininku.-, išnaudo
tojus ir šmugelninkus.

NELAIMĖ
Būdviečiai (Lukšių vai.. Ša

kių apskr.). š. m. liepos mėti* 
31 d. pil. Mockeliūnas, parvjt- 
žinodamas iš šakių ir sukda
mas iš kelio namon, apvirto stf 
vežimu ir užsimušė.PAVOGĖ $10,366.75

Cambridge, Mass. — Ward 
Baking kompanijos savaitės 
darbininkii algos pateko ne 
darbininkams, • o plėšikams. 
Plėšikai sulaikė automobilių, 
kuriame algos <buvo gabena
mos, nušovė šoferį ir pasigrie
bę $10.266.75 pabėgo. Buvo ke
turi plėšikai. T^e'pfiiigai buvo1 
gabenami iš Ceųtral Trust Co. 
Pinigus gabeno įo bąnko direk
toriaus sūnus. Jis ir žuvo nuo 
plėšikų kulkų. Nušautasis bu
vo banko iždininkas.

J

Dėl šitos vagystės tarp Cam- 
bridge’io policift ir banko 
valdybos' "*W.
Banko valdyba nurodo, kad 

l policija turėjo apsaugoti gabe- 
____ i - • 11 I namas alsas i> turėjo banko teike Kusiiai paskolą a«onrobii 3d«i riot 

l i sąuad. Tokis squad yra 
------------- ~ - - - -; suorganizuotas, bet policijos 

<akė. kad ketver-
sius-

NETIKĖTAI MIRĖ
Paryžius. — Leon Bourgeois, 

kurs buvo vienas Francijos di
džiausių diplomatų netikėtai 
mirė.' Jis yra buvęs Francijos 
piemieras ir delegatu 
Francijos Tautų Sąjungoj.

NUSIRAMINO
Vera Cruz, Meksika. — Du 

šimtai darbininkų buvo beban- 
dą sukelti boikotą prieš Aguila 
O ii kompaniją. Bet galpp at
sižadėjo tą daryti.

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA

Londone bedarbiai buvo su
kėlę demonstraciją. Joje daly
vavo apie 5.000 žmonių. De
monstrantai reikalavo žiemai 
gauti daugiau anglių. Demon
strantams buvo pasakyta, kad 
jų reikalavimai bus paimta do
mėn. Po to demonstrantai iš
siskirstė.

SUTRUMPINIMO
St. Louis, Mo.—Keletas šim

tų rūbsiuvių pradėjo kovą už 
darbo valandų sutrumpinimą 
Jie dirba 48 vai., reikalauja 
sumažinimo iki 44 vai.

PRIEŠ MOTERŲ NAKTINĮ 
DARBĄ

Nevark, N. J. — New Jersey 
valstijos Darbo Federaci ja sa
vo suvažiavime priėmė rezoliu
ciją, kurioj išreiškė savo prie
šingumą nioteni naktiniam 
darbui.

Radviliškis. Rugpjūčio 15 
d. Radviliškio m. g^’entoja 
p-lė Marija Jozulevičaitė išvy
ko Kaunan kokiais tai reika
lais ir iki šiam laikui negrįžo. 
Kur dingo žibių nėra.

Vokiečių finansininkai su

PRIEŠ BOLŠEVIKŲ PRI
ĖMIMĄ

KONFERENCIJA KINIJOJ
^pv. Valstijų valdžia,pąsjuu-_______ _ _____

te pakvietimus dvylikai valsty-' kapersęijos rūmuose įvyko^vie*' 
hių dalyvauti konferencijoj, 
šaukiamoj Kinijos sostinėj Pe
kine.

Šse šokių vakaras. Publikos 
atsilankė nemažai. Vakaras 
praėjo ramiai.

(Panevėžio Balsas”)

PEŠTYNĖS
Griškabūdis (šakių apskr.) 

Rugpjūčio 9 dieną, per V. JS- 
zaus Atsimainymo atlaidus, pa 
pamaldų besiskirstant namo į4 
vyko peštynės. Negalėdami' 
peštis rinkoje, nes bijojo, kad; 
nesučiuptų milicija ir nepatųp- 
dytų į šaltąją, pešėsi už mies
telio pievose ir ant kelių. Ra
dosi ir nukentėjusių. Be abe
jonės, teks ir bylinėtis. Šiaip 
Griškabūdyje jau beveik nuo 
karo pradžios nieks nesipe&ę 
lęt^er atlaidus, matytį, iš 
Tau atvažiavę svečiai 
vaidą.

UŽTROŠKO GAZU
Bridgeport, Ct. — Abraham 

Heaton, 92 m. amžiaus ir jo mo
teris 81 m. amžiaus, rasti negy
vi jų namuose. Jit užtroško 
nuo gazo, kurio priėjo per at
suktą ragelį.

SUSISIEKIMAS ORU
Nuo lapkričio 1 d. tarp Jack- 

sonville, Fla. ir Havanos, Ku
boj, prasidės susisiekimas or
laiviais. Tą susisiekimą stei
gia Metai Aircraft Express 
korporacija.

GAVO PIRMUTINĘ
PASKOLĄ ĖMIMĄ •gaiš to “sųumlo” negalįs

Maskva. — Rusijos Sovieti-’ Anglijos Darbo Partija bal-' 
nė valdžia gavo pirmutinę už-i savo dc! rezoliucijos apie pri-' 
sieninę paskolą. Vokietijos ėmimą komunistų Į Darbo Par- 
bankininkai sutiko paskolinti >tiją- * Tame klausime išsireiškė 
LOO.OOO.OOŪ auksinių markių.' visi partijos nariai. Prieš ko-' 
Už tiek pinigų Sovietii Rusija. munistų priėmimą valsavo2.-;
užsisakė Vokietijoj įvairių pre-i 954.000. už priėmimą 321.000. 
kiu. Tą transakciją finansuos ' Darbo Partija nieko bendra ne- ‘ 
Vokietijos bankininkai. Pa-į turės nei su komunistų partija 
skola yra trumpam laikui. nei įsileis atskirų komunistų Į Šv. Kazimiero Seserų Kongre-

Šita paskola turi didelės po-( savo partiją, 
litinės reikšmės. Francija iri 
Anglija pamatys, kad Vokie- ' 
t i ja nėra izoliuota (be d rau
gti) ir kad seniau padaryta ru 
sų-vokiečių sutartis tebėra ga
lioje. Sovietų Rusijai ta pa 
skola svarbi tuo. kad atsirado 
užsienio finansistų rokuojančių 
Rusiją valstybe, kur saugu pi
nigus investyti.

KAINOS PAKILO
Washington. — Darbo

ATSIŠAUKIMAS

NEBUS AMERIKONŲ 
KARDINOLŲ

Popiežius nepienuoja paskir 
ti naujo Amerikai kardinolo se- 
karnoj konsistorijoj. Sekama 
konsistorija įvyks lapkričio 
mėnesyje.

1100,000 BYLA DEL

Anglas Alfred Howard iš A- 
menkos vyko Anglijon White 
Star Line laivu Homeric. Jis 
turėjo pirmos kleeos tikietą. 
Bet jis neturėjo “nektaizos.” 
Tai laivo valdyba žmogaus be 
“nektaizoa” neleido į pirmąją 
kietą. Įvedė į antrąją. Taip 
pažemintas paaažierins užvedė 
prieš kompaniją bylą ir reika
lauja $100,000 atlyginimo.

MAŽIAU MIRĖ NUO 
KAITRŲ

Surgeon General Cumming 
prokavo. kad pereitą vasarą 

Suv. Valstijose nuo kaitrų mi- 
(rė žmonių mažina, negu- per 
'bilo kuriuos pereitus penkis 

De-: nietus.

gacijos Pažaisly Reikalu

Atvykęs Į Ameriką šiuomi
į IŠVAŽIAVO Į VOKIETIJĄ > <Jel<ojU Šv. Kazimiero Seserų 

Rusijos užsienio reikalų mi- Pažaislyje vardu visoms Drau- 
nisteris Čicerin per V aršavą is- gį joms ir atskiriems asmenims, 
važmo j Vokietiją. Lžsieniuo- kurje šiam laikui jas šelpė 
se čičerin ketina išbūti du mė-1 
nešiu. Tą darys dėl atilsio ir 
dėl pasikalbėjimo su Vokieti
jos užsienio reikalų ministeriu 
apie Rusijos reikalus.

misteris Čičerin per Varšuvą iš-

GAL ARTINASI SU RUSIJA
Berlin. — Kaikurie Vokieti

jos laikraščiai ėmė rašyti apie 
tai. kad Lenkija ir Rusija ar 
tik nežengia prie susiartinimo. 
Yra spėjama, kad iš Paryžiaus 
Lenkijai huvę patarta pakokie- 
tnoti su Maskva. Tai Lenkija 
tą padarė ir kai Cičerin atvyko 
į Varšavą, tai jis buvo iškil
mingai priimtas. Senas tryni
masis tarp Rusijos ir I^enkijos 
dingęs. Jei Rusija su Lenkija 
ir su Rumunija susiartintų, ta
da Vokietija būtų izoliuota. 
Vokietija pasiliktų nuodaliai. 
Vokietija kol.kas tebesitiki ar
timų santik-ių turėti ru Rusija 
ir tokiu būdu atsispirti priteš 
alijantns. Jei Rusija susi ge
rintų su Lenkija ir Rumunija, 
tai tada Rusija visą savo domę 
galėtų, atkreipti į prdpogandą 
Azijoj.

gijoms ir atskiriems asmenims.

ir tokiu būdu padėjo joms įsi
kurti Lietuvoje ir jau pradėti 
tenai visuomenės darbą. Te
čiaus dar ir dabar jų padėtis 
yra tokia, kad be Jūsų pagel- 
bos jos negali apsieiti. Ypač 

įjos laukia iš Jūsų padėti savo 
.aukomis išeiti mokslą toms iš 
.jų Kongregacijos, kurios lan- 
jko Lietuvos Universitetą ir ki
tas Augštąsias Mokyklas, ir 

r. .v * /'itaipgi prisidėti prie remonto
Jis įsanksto paprašė', . .. , v- , « i z.u- Pažaislio bažnyčios i~---- -—

• lyno, kur be būtų seserims gy- 
, venti yra dar .rengiama pensi

nes tas galėtų • . Li A-rrc1 J°nfltiis mergaitėms aukletuTie 
(dalykai, reikalauja daug lėšų.
i Lietuva dar fcęspėjo po karai 
’ atsigriebti ir didelės pageltos
iš jos laukti negalima, todėl 
ieškoti jos atvykau į Ameriką 
kur, tikiuosi, ynūsą Bjrolnfi Lie
tuviai geriam pasitari. . Tam 
mano žygiai pilnai pritaria n* 
“Katalikų Veikimo Centras 
Lietuvoje” sekančiu savo raš-: 
tu: I

“žinomi Kataltkų VeOriao 
Centras kad išvyką

SULAUKĖ 78 METŲ
Vokietijos prezidentas Hin- 

denburg šventė savo 78-tą gi
mimo dieną rugsėjo 29 d. Jis 
tą šventę ramiai praleido už 
miesto.
savo šalininkų nekelti jokių 
demonstracijų ir nepuošti na
mų vėliavomis, i 
padidinti politines rietenas.

ŠAMPANO BUS MAŽIAU '
Francijos šampano mege 

jams bus nemaloni žinia, kad 
šiemet jo nedaug tebus. Vy
nuogės iš kurių šampanas iš
dirbamas neužderėjo per tam 
tikrą vynuogių ligą. Būdavo 
per metus pridaroma šampano 
2,000,000 butelių, o šiemet bus 
gerai jei pridirba 50,000 bute
lių.

šių metų rugsėjo mėnesį iš Lie
tuvos Amerikon Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno Pažaislyje 
Kapelionas, kunigas Vincas 
Dargis. parinkti aukt» kalba
mojo Vienuolyno naudai yra 
gavęs mūsų šiame dalyke pri
tarimą.

Iš savo pusės kreipiamės į 
visas tautiečiii katalikiškąsias 
organizacija® ir pavienius as
menis, prašydami kalbamajam 
kunigui Vincui Dargini jo sun
kiame darbe padėti. —Kun. V. 
Mieleška, Katalikų Veikimo 
Centro Viee-Pirinininkas. F. 
Kudirka, R-lų Vedėjas. (Ant- 
apauda)

Taigi nuoširdžiai
prašau visų Brolių ir Seserų A- 
merikoje, kurie užjaučiate Šv. 
Kazimiero Seserų Pažaislyje 

.rūpesčiams, sušelpti jas ir sa- 
ir vieuuo- aukas ,siųsti šiuo adresu: 

Ėtv. Vincent Dargią 8amt 
Ckorge’g Church, Shenandoah, 
BehuyfiriUCo, Pa.

Už visas suteiktas auka® Šv. 
Kazimiero Seserys Pažaislyje 
boą labai dėkingos ir visuomet 
atmįs savo geradarius savo 
maldose.

Su tikra pagarba,

LIETŪS KENKIA ŪKININ
KAMS

Biržai. Apskrities ribose ru
giai ir kviečiai dėl lietaus ge 
rokai apdygo. o šiaudai gero
kai pajuodavo. Daug šieno su
puvo. \ alymas vasarojaus 
lietaus taip pat trukdomas.Bul
vės pūsta. Būtų laikas rugiai 
sėti, bet daugumoje vietų į pū
dymą įeiti negalima. Kažin, 
ar ūkininkai įgalės šiemet ru-

VILKAI
Plyniai (Lukšiij vai., Šakių 

apskr.). Rugpjūčio mėn. 16d. 
rytą čia vilkai papiovė vieno 
piliečio karvę.

VIETOJE GIESMIŲ DAINOS
Griškabūdis (šakių apskr.). 

Griškabūdyje per atlaidus su
sirenka daug elgetų (ubagų): 
aklų, šlubų, bepročių. Vieni 
poteriauja, kiti gieda, treti 
skaito. Geraširdžiai žmonės 
aukoja jiems pinigų ir valgių: 
duonos, mėsos, pyrago. Čia 
nėra nieko stebėtina. Tačiau 
pasitaiko ir tokių piliečių, ku
rie užsiperka pąvargėlį ką nors 
juokingo padainuoti ar pa
griežti armonika ar smuiku. Ir, 
šit. vietoje giesmių pasigirsta 
juokingos, kartais net šly
kščios. dainos, kas labai nepri
tinka šventės nuotaikai. Gėda 
piliečiams už tokį elgetų tvir
kinimą. Būtų gera, kad kas 
nors įsikištų į tokį dalyką if 
uždrausti? nereikalingas dai
nuškas.

P.8. Kitų laikraščių prašau 
U mano atsiliepimą ateMpauz-

VILKAI
Griškabūdis (šakių apskr.). 

Šit ir Griškabūdžio apylinkėje 
pasirodė vilkų, kurie jau pri-į 
dirbo kai kuriems piliečiams, 
nuostolių, būtent papiovė ar . 
apdraskė keletą kumelių, vet*. 
šių ir avių. Būtų gera, kad it* 
tuo reikalu kas nors pasirūpin
tų-

“GERAS” VAIKAS
Pumpėnai. 21—VII Berže

lių kaime Stankevičienės Ievos 
sūnus Jurgis 13 metų amžiaus* 
išplėšęs stalčių, pavogė 250 li
tų pinigų. 10 šilkinių skarelių 
ir kitus daiktus ir pabėgtu p 
likdamas raštelį: “Neiežkokžtt 
manęs, nes aš pabėgau ir nū^f • 
nęs nerasite.” Tai bent vii--*> 
kelio “gerumas!” * -?•

STAIGA MIRĖ •;./ |
Pabiržė (Biržų apskr.). Giri- •••* 

hinų kaime pas ūkininką. VSft | 
Benediktą užėjo smulkių 
kių pardavėjas, žydas T 
chas Mejeris, ir paprašė 
ninką leisti jam pasilsėti, 
ninkas leido jam ilsėtis 
fte, kur po kelių valandų 
lį rado negyvą.

- (J 3 ŪV ■vGC.t

SEKTINAS KOVOS BŪDAS
KoutM&ai (Telšių apskr.). 

Koutantiečių miestelis yra ma
la*. Iki Šiol čia buvo dvi lie
tuvi ą krautuvėlės, bet jodvi 
susitarę tarp brangiai lupdavę, 
kad beveik trečdaliu brangiau, 
negu Plungėje. Tik štai, visai 
netyčia, l*P<* 1 <*• 
gta 2*ji Vartotoją

N. Radrflffldt. ( Biržų
N. Radviliškio miestely. A > 
rrtgpiflčio 13 d. -‘naktį j 14 
degtinė* sandėlio pil.Ki^ 
mono pavogta api*

▼agy* ėja per savtataM 
malate samiai,- iš kmrto, 

afeteo Ir aštoj



aad suburbs

parsiveš namą

stiprinimo, tai atseina manyti, kad tai grri&an -butaforiji, 
muilo buriralas, nei galimybė. \Ir Rygos puogastavimas, kad

-w

1
&au perdėtas įavaizdiniinas. . v

Vienok, kaip ten buvę-nebuvę, bet Europos politika ieėko 
naujos krypties. Ateities galimybes sunku nuspėti, kol dar nė-

H

M aeoMU-clasB mttter 8ept 12, l»ll at the poat atflce at Bdėtoa, 
UDtJer tbe Act •£ Mareli S, 1

įce f n aiafliMi: at speniai rate of pęstta >D»Weijfcr ia Secfaon ŪQ8 
act oi Gctober 8,1917, anthoriaeC ea Jniy 12, JGŪr

Preiuatratof Kaina: 
Metama -A-'Z.—1-------- $<5O

_$5.50 
_$5.58

AY

.$4.50

.$5.56 Boston’e ir apylinkėse 
eomatries yearly.-----$5.50 Užsieuy 2----- -.------1----- -

•■» ARBININKAB” . 1

West Broadvay South Boston, Mass.
Tel. South Boston 0620

-Spalių 9 Diena
1920 metais spalią 9 dieną lietuvių tautą ištiko nelaimė: 

plėšrusis lenkų aras išplėšė Lietuvos sostinę Vilnių.
-.L Artinasi penkerią metų liūdnos sukaktuvės. Per tą penk- 

|į);įwtį Vilnius ataustojo buvęs mūsų svajone, bet tapo dar bran- 
jtĮęsnisL žmonijos gyvenimas parodo, kad tik tuomet didelis 
čir garbingas žmogus įvertinamas, kada jau jo netenkama Taip 

gC yra ir su mūsų tautos širdimi Vilniumi.
|||’ Juo ilgiau jame sfdi lenkų plėšikai, juo labiau prie jo ar- 
||r tejame ir įsitikiname, kad Vilnius turi būti' mūsų.
pį T' Vilniečių persekiojimai ir jų kančios artina mus prie Vil- 
|L niaus ir stiprina tvrtą pasiryžimą kovoti ir laimėti.
H ‘ Spalių 9 dieną visa littuvių tauta minės Vilniaus išplėšimo 
fe sukaktuves. Tą dieną turėtume būti ir mes prisiruošę. Pamir- 
||y- šę tarpusavius barnius ir partinius ginčus turime stoti į bendra 
fk darbą ir į bendrą kovą prieš lenkų slibiną
ft' Vilniaus vadavimas—visos lietuvių tautos darbas. Kiek- 
|ri viena spalių 9-ji diena artina mus prie-Vilniaus. Tą. dieną mes 

turime pasakyti pasauliui: Ei, pasauli! Mes be Vilniaus ne- 
it - nurimsim I Tą dieną mes turime tarti savo užuojautos žodį savo 
f. broliams Vilniečiams ir padrąsinti juos kovoti už savo teises, 
įž Spalių 9 diena—ne liūdesio, bet mūsų pajėgų stiprinimo 
g- dena, todėl tenebūnie tokių Amerikos lietuvių kolonijų, kuriose 
ti Vilniaus vardas nebūtų minimas.

[besižvalgant

MtysŲ KlTOPOS >WlGO

t Bostoniečiai Ruoškimės
- Kartais labai mėgstame kalbėti apie patriotizmą, tautišku- 

ir ’tautos darbą, bet veikiam tiek,, kad net gėda ir pasisa-
r kyti. Na, kad ir spaliu 9 dienos reikalu dar nieko nesame pa- 

^į" darę. Nežinia kaip kitos kolonijos, bet Bostonas dar nesukru- 
to, o jau laikas, nes bus pervėlu. Mokėjome ruošti protesto mi- 

g. tingus, mokėkime minėti Vilniaus išplėšimo sukaktuves.
' Pajėgu turime, tik reikia atsidėjimo jas sujungti. Juk 

pj idraugijų ir draugijėlų bent visą kapą snskatytume, tik jos mie
žį ga. Į draugiją vardu iškabas pasižiūrėjus perskaitai visu mū- 
1B są garbingu kunigaikščiu vardus ir nenoromis imi manyti, kad 

t? : jos ir turėtą griebtis tokio darbo. Bet jei nesusiprasta pirmiau., 
tai nėra vilties, kad susiprastą dabar.

| - Spalią 9 dienos minėjimą negalime palikti aplinkybių malo-
F nei, bet turime ką nors daryti.

Ar nepravartu būtą spalią 9 dienos minėjimą pasiimti miš
riam draugiją komitetui? Jeigu tokis nesusidarytą, tai tuo
met vietos L. R. K. Federacijos skyrius turėtą to nepamiršti ir 

v; tą naštą pasiimti ant savo pečiu. Iki spalią 9 dienos laiko dar
- yra, tad bostoniečiai galėtą spėti prisiruošti.

Sovietai Bičiueliaujasi su Lenkija
Spauda praneša, kad rugsėjo 28 d. į Varšuvą atvyko So

vietų užsienių reikalų komisaras čičerinas. Jis atvažiavo tie
siog iš Maskvos. Pirmiau buvo manyta, kad pirmas čičerino 
keliones tikslas būsiąs Berlinas, o tik paskiau Varšuva, bet 
ttė spėliojimai nepasiteisino. Lenku oficiali spauda praneša, 
kad čičerinas važiuojąs trumpam laikui poilsiui Vokietijoje ar 
Austrijoje į kurortą ir kad tik pakeliui sustojo Varšuvoje pa
sikalbėjimui su Lenkijos užsienių reikalų ministerių grovu 
Skršinskiu.
■. „J Proletarų ir ponų valdžios ministeriai labai maloniai susi- 

i tiko, paspaudė viens kitam ranką ir veik visą dienų vedė pa- 
Sitarima. Be Skršinskię, pasitarimuose dalyvauja kiti žymūs 
prijos užsienio valdininkai* ir žemės Ūkio ministeris. Pasi- 
tąrimo tikslas nežinomas. Spėjama, kad Sovietų komisaras 
ftttįs draugingų santykių tarp Lenkijos ir Sovietų.
y )ri Varšuvos diplomatai mano, kad tasai čičerino vizitas, tai 
yra vykdymas tos politinės linijos, apie kurią jis yra kalbėjęs 

junginiame Kaukazo suvažiavime, kuriame čičerinas 
|-p|brežė būtiną reikalą keisti savo politiką su Lenkija, nes ji 
tiątmr esanti visų antisovietinių jėgų centru Vakarų Europoje. 
|įjįr čičerino ir Skršinskio pasimatymas sukėlė įvairių nuomo- 

ir spėliojimų. Ryga praneša, kad tasai pasimatymas su- 
ten susirūpinimo. Manomą, kad Sovietai siūlysią Lenki- 

Stati* bendros akcijos prieš Lietuvą ir Latviją, dekoslova- 
fa* Prancūzija labai seka tų pasitarimų eigą. Oficialiai pra

tari čičerinas vykstąs į Austriją a^ba į Italiją (pas 
soją Gorkį ant Kapri salos į vasarnamį) pasimokinti gy- 
į kurso, kuris pernai išgelbėjo nuo mirties Lesino įpėflta 

rą. Iš Čia žadąs pasimatyti sif Mūsotai fr iFton vyktTį

PRITARIA Į Tenka tik apgailėti, kad
Lietuvos socialdemokratai apsišvietusių lietuvių taų)e( 

_ randasi tokių žmoniij, ku
riems lietuvių- tautos sielos 
tyrumas ir kultūringumas 
neapeina. Reikia dar pasa
kyti, kad adv. Bagočius pri
klauso prie Amerikos Lietu
vių Vaizbos Buto, kaipo ju- 
riskonsiritaš. O mes žinome, 
kad tasai Vaizbos Butas ar
ba Lithuanian American 
Chamber of Commerce nori 
būti b^partyviu, bešališkuir 
dirbti tautos darbą. Mes tam 
norėjome tikėti, bet deja, 
dabar, kada tos organizacjos 
valdybos nariai taip šlyk
ščiai ir nepadoriai demon
struoja prieše lietuvių visuo
menę su keiksmų kromeliu, 
tai mums priseina statyti di
deli klausimą ties Vaizbos 
Buto obalsiais.

per savo organą “Socialde
mokratas ’ ’del Lietuvos-Len
kijos derybų pasisako:

‘ ‘ Mes manomą kad dery
bos su lenkais dėl Nemuno 
atidarymo, reikėjo ir reikia 
vesti. Rtikia dėl to, ka'd jos 
neišvengiamai seka iš Klai
pėdos konvencijos; reika ir 
•dėl to, kad miškų plukdy
mas Nemunu turės reikšmės 
Lietuvos ūkiui ir ypač Klai
pėdai. Bet derybos nepriva
lo nė per žingsni išeiti iš 
techniško susitarimo ribų.” 

Kaip matome kairiausioji 
Lietuvos Seimo opozicija — 
socialdemokratai pilniausiai 
pritaria Lietuvos valdžios 
žygiams šiuo klausimu. Kei
stesnę poziciją šiuo atveju 
užima Lietuvos valstieeiai- 

)liaudininkai: jie griežtai tas 
betarpius derybas atmeta ir 
mato tame Vilniaus išsižadė
jimą. Mūsų, amerikiečių, 
kairioji spauda savo nusista
tymo tuo klausimu neturi ir 
visas žinias semiasi iš vals
tiečių-! i audininkų organo
“Lietuvos Žinių.” kurios 
nieko kito tose derybose ne
mato. kai tik didžiausi pra
laimėjimą. Lietuvos valdžia 
gi tvirtina, kad betarpės de
rybos reikalingos ir kad jo
mis Vilniaus krašto neatsižd- 
dania. Tokios pat nuomonės 
ir minėtas “Socialdemokra
tas.” kuris pasako:

“Mes nededame ypatingos 
reikšmės tam. kad su len
kais pradėta derėtis betar
piai. Mes nemanome, kad 
tos derybos, kaip lačiai pas 
mus kalbama, nulems ir Vil
niaus krašto ateiti.”

Vadinasi Lietuvos-Lenki
jos derybų klausime Lietu
vos valdžiai pritaria ne tik 
rinkikų dauguma, bet ir da
lis opozicijos. \

Ar gi nebereikalo kairioji 
amerikiečių spauda Lietuvos 
valdžią apspiaudė?

Su^pasigerėjimu perskaičiau Vargo plunksnos strai
psnį “Bei mūsų organo.” Nepamenu kątram numeryje 
tas straipsnis tilpo, bet gerai žinau/ kad daug laiko praėjo 
ir dar daugiau vandens atėjo ir nuėjo mūsų Coney Islanle, 
o į tą straipsnį kuopos nei snaputi Labai gaila. '

Vargo plūnksaia sumaniai palietė “Darbininko” tu- 
, idnio, pagerinimo" reikalą ir ragino kuopas sudaryti “Dar
bininko” bendradarbių fondą. Kiek pamenu toksai fon
das steigti nutarta mūsų seimo ir apie tą Vargo plunksna 
minėjo. Reikalas labai svarbus, tai turi būti taip tylomis 
nepraeinamas.

Tankiai girdime, kad kuopos ar pavieniai nariai nusi
skundžia “Darbininko” netobulumu ir reikalauja jo įvai
rumo, jo turiningumo. Paskutiniame seime beveik visos 
kuopos tą pastebėjo, bet dabar pasitenkino tik tuomi, kad 
nutarta (ant popierio!) steigti bendradarbių fondą.

Kaip sau norite broliai, bet su tokiuo fondu mažai ką 
paadryšime ir mažai “Darbininką” pagerinsime. Alums 
reikalingas toks fondas, kuriame būti} šiek tiek pinigų, su 
kurių pagėlba galima būtų rasti bendradarbių. Kai bus 
pinigų, tai bus ir gerų raštų, todėl būtinai kiekviena kuo
pa turėtų tam reikalui paaukoti bent po penketą dolerių. 
Redakcija neįstengs visuomet laikraščio užkišti savo strai
psniais, o korespondencijos gali patenkinti tik mažą, vie
tinės kolonijos, būrį žmonių.

Šiandien aš jau džiaugiuos ir su pasigerėjimu skaitau 
“Darbininko” straipsnius ir matau, kad “Darbininkas” 
stengiasi lipti aukštyn, bet man, rodos, kad dar to maža, 
kad dar geresniu jis gali būti. Buvo laikai, kai patys na
riai “Darir” nebemylėjo, o dabar jau jo laukia ir kai jis 
kur užtrunka, tai žmonės paštą keikia. Iš to matyt, kad 
geras ir įdomus laikraštis mūsų žmonėms patinka. Dar 
reikėtų taip “Darbininką” pakelti ir pagerinti, kad dėl jo 
varžytus, kad jo visur reikalautų, tuomet nebus baimės 
dėl vieno-kito'nario atpuolimo ar skaitytojų sumažėjimo, 
tuomet “Darbininko” skaitytojų skaičius augs ir tuo pa
čiu L. D. K. S. organizacija stiprės.

Visa mes galime padaryti, tik reikia noro ir užsispy
rimo. o mažiau miegojimo. Kol kuopos nenustos miego
jusios, tol jos negali norėti, kad “Darbininkas” ir kad or
ganizacija stebuklus darytų.

komunistė-

tavor-

JNą, žinomą ir ėjo yi^ąą.ą<;y^y 
menkpniškai. Pritrūkstą 
Ienų, prisiunčia vėl iš Ameri-. 
kos, ii viskas gerai. Bet, kadfe ?/W 
jąu ir ten pritrūko ir pradėjo. 
akcininkai prašyti pelno, tada 
ėmėsi tvarkytis, galus su ga- 
lais' vesti, bet jau buvo vėlų, 
nes tie galai perdaug-ilgi pati-.;||||| 
darė. Tuoj būvo imtasi sam-/;^^ 
dyti buhalterių, inžĮ&ęrią, 
tarėjų, kad iš tūSx keblios pa-.,'j 
dėties .kaip nors išbridus. To? ) 
kiame tat stovyje ir žStpįau 
pasirašiusiam teko būti pa- " 
kviestam vienos-bendrovės pi
niginėms operacijoms sutvar
kyti. Ir ką gi jis ten rado? O 
gi bendrovės direktorius, bu
vęs kriauČius ar šiaučius, o gal. 
ir kalvis, vos-ne-vos pasirašy
ti temoka, tariasi su vokiečių 
firmomis dėl mašinų, verčiasi 
milijonais. Jo dokumentai — 
netvarkingai vedamas blokno
tas; kasininkas — specialistas 
kriaučius, vos pasirašo. Ka
sos dokumentai — bloknotas su 
užrašais, jam vienam tesupran
tamais, kur ir kiek sumokėta, 
iš kur ir nuo ko gauta. Valdy
bos narys.— saliūnininkas, gu
drus ir apsukrus, šiaip taip ra
šo, jis veda raštinę, bet kiti na
riai juo, o jis kitais nepasitiki. 
Tad. šitokiame stovy teko ras
ti valdybą ir jos raštus. Ame
rikiečiai šitokius buvo įgaliavę 
veikti Lietuvoje, nes gal kito
kių ir nebuvo, pagaliau, sulig 
jais ir nereikią, nes pinigas, tai 
viskas, jis ir už visus mokslus 
esąs gudresnis ir visagalis, o 
gudrūs esą tie, kurie pinigų tu
ri kišenėje.

Užvedus knygas, pasirodė 
dideli nedatekliai, nežinia, kur 
ir kiek išleista, ’nes ne viskas 
bloknote užrašyta ir t. t. Pa
galiau ateina iš Vokietijos už
pirktos mašinos, jų nėra kur 
dėti, nes namas dar tik prade- - 
damas taisyti; o nuošimčių ir 
už prastovėjimą stoty reikia 
mokėti. Pinigų trūksta, iš A- 
merikos nebesiunčia. Galų ga
le namas baigtas Įrengti, stato
mos mašinos, bet pasirodo, kad 
jos senos konstrukcijos. Mat, 
direktorius tokių norėjo, jam 
jos geriau patikę, nes jis nieko 
apie tai nesupranta. Na, ir sta
toma tos pačios, negi vokie
čiai pakeis į naujesnes. Taip 
ir vargsta ir po šiai dienai. Ki
ta bendrovė buvo užsimojusi 
pastatyti didelius tris fabrikus, 
bet teįstengė pagaliau tik vie
ną paleisti, o kitu du privers-' 
ti buvo perleisti kitiems, kad 
ir su dideliais nuostoliais. Pa
našaus likimo teko susilaukti ir 
kitoms Amerikiečių b-vėms. 
Šitas tuoj žaibo greitumu pa
sklydo po visą Ameriką, ir 
daug nemalonumų teko Lietu
vai susilaukti. O kas tam kal
tas? — Kalti patys lietuviai az 
merikiečiai, kam siuntė ir pa
tikėjo savo kapitalus nesąži
ningiems ir nieko nesuprantan
tiems žmonėms. Taigi ir pri
versti esame galų gale kartu su 
rusų rašytoju Krilovu pasaky
ti. jog “bėda, kai piragus 
pradeda kepti batsiuvys, o ba
tus pradeda siūti duonkepys.”

Žiūrėkime ir mes, Lietuvos 
ūkininkai, kad plėsdami savo 
veikimą, vengtume- tų šunke
lių, kuriais ėjo amerikiečių 
bendrovės Į balas.—“Ūk.”

12 kuopos narys

Straipsnio pasėjas paliečia labai gyvą ir opų klausi
mą. dėl kurio daug kalbėta, bet nieko nepadaryta. Su 12 
kuopos nariu šiuo klausimu galima pilnai sutikti, nes iš- 
tikrųjų mūsų kuopos (ne visos) užmigo. Bet-gi atsiminus, 
kad vasaros metu veikimas apmiršta, reikia tikėtis, kad 
žiemai atėjus visai kitaip atrodys. Centro Sekretoriatas.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ
Lietuviškieji 

liai krokodilo ašaras lieja, 
kad Lietuvoje jų 
ščiai” gaudomi ir traukiami
teismo atsakomybėn. Komu
nistai išsijuosę veda atkaklią 
agitaciją prieš Lietuvos 
rinktąją valdžią ir ruošia 
slaptus sąmokslus. Štai“Ry- 
tas” praneša dar apie naujai 
suimtus bolševikus:

“Nesenai laikraščiuose bu
vo paskelbta, kad Politine 
Policija padariusi Kaune ei
lę kratų. Dabar iš Politinės 
Policijos sužinota, kad rug
pjūčio m. 24 d. iii i jos pa
krantėj buvo užkluptas ko- 
munistij susirinkimas ir tą 
pačią dieną pas keturius tos 
“konferencijos”'i dalyvius 
padarytos kratos.

Iš tardymo davinių paaiš
kėjo, kad tai buvęs Lietuvos 
Komunistų partijos veikėjų 
pasitarimas dėl tolimesnio 
veikimo.

Pasitarime dalyvavęs taip 
pat vienas L. K. P. Centro 
Komiteto delegatas. Sulai
kytųjų tarpe yra Rokiškio 
komunistų byloje ieškomas 
Sprindys, baigęs agitatorių 
kursus Rusijoj. Pas suim
tuosius rasta komunistinės 
literatūros; Įvairių komunis
tinės jaunuomenės sąjungos 
susirašinėjimų ir 1.1.

Kvota perduota Valstybės 
Gynėjui.”

Slapta, -u'piii pakrantėse 
renkasi komuništii galvažu.- 

žiai ir tariasi su .Rusijos 
entais apie Lietuvos pa- 
obiiną. Kadd’toki uos pau

kščius' Lietuvos valdžia pa- 
tupdb eypen, tai jau budeliš
kas darbas, bet kai korriiMis- 
tai tiifljdnus išžudo,^ tai pa
laimintas darbas. Nebenau-

AMERIKIEČIU KAPITALISTINĖS B-VĖS LIETUVOJE

KEIKSMŲ REKORDAS
Rugsėjo 27 d. kairieji pa

siruošė neva protesto mitin
gą prieš Lietuvos valdžią. 
Mitingas Įvyko Lietuvių sve
tainėje. Pasirodo; kad ta
me mitinge ne Lietuvos val
džios darbai bei klaidos kri
tikuota, bet Lietuvos vals 
bes vyrai ir kunigija keįįl 
Iš protesto mįtingo' 
keiksmų varžytinės, 
keletas kalbėtojų, bet visu^ 
juos viršijo advokatas JT. 
Bagočius, kuris nepaisė nei 
vaikų, nei moterų ir pylė 
blevyzgas, kai iš aruodo. Jis 
laimėjo Nobelio premiją!

Vieša? tų keiksmų negali- jos~holševikėlių ©ašakos, 
me pakartoti, nes paprastas Geraidaro* Lietuvos yąL: 
^padorumas neleidžia to pft- džjū,:

Lietuvos ekonominio gyveni-'Skleipuose, Kapėnuose ir .Šan- 
mo istorikui teks daug laiko’čiuose. Nors valdžios Įstaigos 
pašvęsti, kol ištirs amerikiečių Į ir labai jų sumanymui pritarė, 
reikšmę Lietuvai, nes jie savo "1 
doleriais yra daug mums padė
ję pasistūmėti pirmyn ir susti
prėti politiniai bei visuomeni
niai.-

Bet man ne tas rūpi: mane 
tikslas supažindinti skaityto
jus su tais motyvais, dėl ku
rių amerikiečių kapitalistinės 
b-vės Lietuvoje neprigijo ir 
lemta yra joms skursti. Šį 
straipsni rašiusiam teko pro
gos arčiau pažinti kalbamas Į- 
staigus, sueiti Į artimesnius 
santykius su tų Įstaigų vedė
jais ir gauti tų Įsitikinimų, ku
riais aš čia ir noriu pasidalinti.

Gal ne vienas yra skaitęs, V 
merikos Audimo B-vės Kaune 
skandalą ir pamanęs, kaip tai 
kai kuriu ten jos asmenų esa
ma akiplėšų ir su niekuo, apart 
savo “aš.’, nesiskaitančių Pla
čia. i apie tai nebėra reikalo kal
bėti, nes jau ir taip visuomenei 
yra perdaug žinoma iš “Ry
to,” '“Lietuves” numerių pra- 
titais ir šiais metais.

Prie tokių pat skandalų pri
eita ir kitose b-vėsą bet tįę 
skandalai nors ir labai svarbūs, 
bet spaudoje netilpo. “Dro
bės” b-vė buvo labai plačiai 
užsimojusi^jr tiiošėsi paleisti 
dirbtuves W^pierai y gaminti

bet minima b-vė turėjo šugriūt’ 
ir vos ne vosjbeirengė audimo 
dirbtuvę Šančiuose, kuri pasi
girti šiandien negali, o popie- 
ros fabrikai taip ir nuėjo vė
jais. Kiek nuo to nukentėjo 
Lietuva, sunku ir pasakyti, 
nes jų bankrotai atbaidė ameri
kiečių kapitalus Lietuvon ir 
įmūsų ekonomini'gyvenimą žy
miai sutrukdė. Taigi bankro
tai bei nepasisekimai amerikie
čių yra sykiu ir Lietuvos nepa
sisekimai bei sutrukdymai eko
nominiu atžvilgiu. Kas gi tų 
nepasisekimų yra tikras kalti
ninkas ? — O gi patys ameri
kiečiai, ir štai kame atgavus 
Lietuvos nepriklausomybę, a- 
merikiečiai, užsidegę patrioti
niu jausmu, ir ėmėsi tverti ak
cines b-ves, kurios, girdi, grį
žusios Lietuvon, pavers mūsų 
tėvynę tikra Amerika. Na, ir 
pirko amerikiečiai akcijas po 
tūkstantį ir daugiau dolerių ir 
juos su tam tikrais asmenimis 
siuntė Lietuvon. Tie asmens, 
be jokios specialybės, dažnai 
kriaučiai, šiaučiai, saliūninin- 
kai ir t t., neturėdami net su
pratimo apie audžiamąsias bei 
popieri'o fabrikas, griebėsi jas 
steigti. Lietuvos valdžia, kaip, 
beįmanydama, ėjo joms pagal
bon. Viskas iš pradžių ėjo ge
rai, kol pinigų buvo kiek reik, 
bet nė vienam neatėjo galypnLt ,^aVUXvUJLXI5lAVo ^/^IJLlcavv^ Aiuv Jie vidučiui uvj*vvjyš

jų valdžia ruošią medžioklę 
ant Jkomuųistų,' nes pąmątą

Rit
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bilietą Amerikon.—“P.” -
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riųohĘurppoje ir-pęrl'niėišs 
h^sgirst ? S;- y 
~ . Nedovanai yra ispanę- prie
žodis: — Jeigu norį gyventi — 
važiuok Ispanijon, dirbti— 
Vokietijon, mirti — Italijon,

Nieko; nėra įstabesnio už A- 
merikos laikraščių kęoųikų.

Tai, ka Europos laikraščiai talpina “hairenybin’’ skiltyje ~
i * , .- x.,_V. bet jeigu nori, jstabumų, pirk— visokie nebūčiai, netikėtam '

gyvenimo karosai.— bile ku-
ę Amerikos dienraštyje y- 

Fa taip paprasta rašyti kroni
koje, kaip pas mus pastabos a- 
j?įe skandalų, nedidelį gaisrelį

' arba 100 litų vagystę:

Prieš mano akis dabar guli 
naujas Amerikos laikraščio nu
meris. Pažiūrėkite, kiek duo
da viena Amerikos gyvenimo 
diena.

Philadelphijoj — rašo lai
kraštis — vienas didelis manu
faktūros magazinas sugalvojo 

• pirkikams vilioti tokių meške
rę : kiekvienam, pirkusiam pre
kių ne mažiau 5 dolerių vertės, 
dovanai duodamas radio tele
grafo aparatas.

.Tai Philadelphijoje. 
jau nerastum didesnio 
kultūringumo pažymio 
radio aparatij dalinimą, 
sykiu su tuo Luisianos 
Prioporto x mieste viešpatauja 
netikėtinas viduramžis.

Štai ką sako telefonograma 
iš to miesto:

“Privport. Savaitę atgal se
nukių grupė įvijo į balą panelę 
Simms, kaltinamą gyvenant su 
vyrais. Vakar ją viešai išrėdė 
ir kieme aptepę degutu su 
plunksnomis, pasiūliusios ap
leisti miestą. Prievartuolių 
skaičiuje 90 nuoš. “senų pa
nų.” Visos prievartos dalyvės 
yra areštuotos.”

Išmurzinimas degutu, be to, 
dar viešas, — Europoje apie 
tai visai neišgirsi. Bet Ameri
koje visa tai eina sykiu su kul
tūringiausių gyvenimu.

Štai kriminalinio pobūdžio 
žinia:

“Detroit. Pinkertono seki- 
kai šičia suėmė 5 vyrų ir 2-mo
terų saiką, dirbusių netikras 
20-ts dolerines. Per savaitę jų 
pridirbta 200,000 dolerių su
mai, o per metus 1 milijono do
lerių sumai. Šaikos ieškojimas 
tęsėsi ištisus metus. Kituose 
miestuose dar sulaikyti 75 pi
nigų dirbėjai.

Tačiau laikraštis tuo nedaug 
domisi. Paėmimas šaikos, pa
dirbinėjusios kas savaitę po 
200 tūkstančių dolerių. — argi 
tai „yra sensacija. Amerikai 
tai yra per dažnas reiškinys.

' Todėl laikraštis ilgiau sustoja 
prie smulkaus, tačiau tikrai 
nepaprasto fakto.

Pačiame Njujorko centre bu
vo suimtas tūlas fokusninkas 
su gyvate. Laikraščio žodžiais 
“fokusninkas su gyvate .buvo 
areštuotas už elgetavimą. Ka
da jį atvedė nuovadon, 28 gat
vėje polismenai, pagauti pani
kos, išbėgiojo,' pamatę ant jo
jo kaklo apsirietusią gyvatę. Jį 
areštuoti nepavyko.

Toliau iš" Bostono praneša, 
kad esąs sulaikytas žmogus, 
kuris užmušęs vienuoliką vieti
nių turtuolių. Laikraštis apie 
tai deda 10-15-eilučių: ar maža 
yra' žmogžudžiiį ir kam yra į- 
domus jų nuotakių aprašinėji
mas! Amerikoje laikraštis ieš
ko tiktai nepaprastų stebėtinų 
įvykių ir tikrai jų rąpda.

Štai pranešimas iš'Brookly- 
no — areštas už astronomija 
studijas: “Brooklyne areštuo 
tas 20 męjtų jaunikaitis Feld 
manas, tėmijęs žvaigždes, tėvų 
kaltinamas tinginiavimu ir 
vaikio jimusi.” »

Daugiau ištraukų necituo
siu: užteks ir šitų. Ir taip kiek
viename laikraščio numeryje. 
Koksai gi turi būti bendrai gy
venimas 'Amerikoje, jeigu tik
imi vieno laikraščio nūmerio 
kronika pasakoja apie to£į h

Rodos 
šalies 
už tą.

Bet 
steite

Ėmė daug laiko, kol išsivys
tė pianas į tokį, kaip mes jį į 
šiandie turime.. Pianas pri- į 
klauso prie styginės instra-. 
mentę grupės, žinoma, su me- i 
nualu arba klavišų stalu. Pir- ( 
miausiai būdavo ištempiamos 
stygos ant. kokio nors tuščio -, 
medžio. Tas stygas užgauda
vo pirštais, kaip dabar citrą, 
arba plaktukais. Pirmieji to
kie instrumentai vadinosi da- 
vicbordais.

Pirmieji clavichordai (šešio
likto šimtmečio) turėjo tik dvi
dešimt raktą, o aštuoniolikta
me šimtmetyje buvo tik pen- 
kiosdešimt. Moderniškas pia
nas turi aštuoniasdešimt aštuo- 
nias notas arba raktus. Clavi- 
cherdo tonas buvo labai plonas 
ir žvangantis. Nors jis buvo 
gana malonus ir skambus, bet 
silpnas ir trumpas. Jį buvo ga
lima pratęsti vien tik virpini- 
mu arba grojant taip vadina
mu tremolo stylium. Tai vie
na priežastis kodėl mes randa
me taip daug trilą ir šiaip viso
kių papuošimo notij -senovės 
klasiką-kompozitorią muziko
je.

Clavichordo įpėdiniu 
Harpsichordas. Tonas 
kada būdavo stipresnis 
clavichordo, bet nebuvo 
ma padaryti to tono garsesnio 
nė tylesnio.

Instrumentas, kuriuo buvo 
galima padaryti garsius ir ty
lius tonus, tai buvo pianas ar
ba kaip jį pįmi’aus vadindavo 
fortepianas, o pa, 7 ui pianofor
te dviejų, italų žod.Ju forte rei
škiančio garsiai ir piano, reiš
kiančio tyliai. Pianą išrado' 
Bartolommeo Chrislafori Flo- 

, rencijoj apie 1687 m. Nekn- 
( rios autoritetiškos žinios pa

duoda vėlesnę datą, būtent 
1711 m., kuomet pirmu kartu 

. pianoforte buvo paminėtas 
’ spaudos užrašuose. Piano sty- 
( gas užgaudavo plaktukas, ku

ris staiga nuo jų atšokdavo. Iš 
to paėjo mūsų šių dienų pianas. 
Tie instrumentai pirmiau buvo 
trikampiai, paskui keturkam
piai. o da vėliau stati. Pianas 
vokuojama yra žymiu pageri
nimu clavichordo ir harpsi- 
chordo.

Tokia tai maž daug trumpą 
piano istorija. Šiandie pianas, 
be abejonės užima muzikos in
strumentų karaliaus vietą, iš
skyrus gal vargonus, kūrinos 
galima padaryti didesnį balsų 
įvairumą. Bet, antra verčiant, 
yra tokių dalykų, kuriais pia
nas viršina vargonus.

Piano naudingumas ir jo pri
einama prekė leidžia ji įsigyti 
kiekvienai šeimynai. Ypač ši
čia Amerikoje beveik kiekvie
noje grinčioje randame pianą. 
Paskutinėmis dienomis ir lietu
viai pradeda suprasti abehųi 
muzikos vertę ir piano naudin
gumą. Tr dauguma, kurie tik 
įstengia, jei ne muzikalūs ver- 

is-^ės dėlei, tai bent kambario pa
puošimo tikslu, bando įsigyti 
tą gražutį muzikos instrumen
tą karalių pianą.

Ir ištikrąją, su dabartiniais 
jo patobulinimais? kaip bako 
gražume taip ir išvaizdoje pia
nas vilioja ne vieno muzikos 
mylėtojo akį. Turint pianą sa
vo namuose mes galime pasi
džiaugti skambiomis lietuvių ir 
Įeitą tautų meliodijornis ir šiaip, 
visokios rūšies muzika.;

buvo 
kaip 
negu

8T0UGHT0R,MASS 
Koncertas

" Rugpjūčio 19 d., 1925 m. įvyko 
koncertas'surengtas Šv. Cecilijos 
Bažnytinio s Choro iš Norwood, 
JEass., po vaodvyste gerb. varg. 
V. Staševieiaus.

Tai bus ar ne, tik pirmą kartą 
įvykęs koncertas' šioj lietuvių 
gražioj kolionijoj. Programai 
prasidėjo 8 vaL vakare. Pirmiau
sia choras sudainavo keturias liau
dies daineles, kurios pavyko gana 
gerai Po to dainavo solo šios 
dainininkės: p-lės Stasė Uždave- 
niutė, Elena Keršiutė ir Elzbieta 
Karniliutė. Geriausia pavyko p-lei 
KZeršiutei, kur^buvo iššaukta net 
kelis kartus atkartoti Duetą 
puikiai išpildė p-nia P. Stasevi- 
čiene ir p-lė S. Uždaveniutė. P-lė 
D. Stasevičiutė pašoko keletą kla
sišką šokių ir kartu padainavo. 
Geriausia publikai patiko “Toe 
Danee.” Pianu akompanavo jos 
sesutė Cecilija.

Prakalbėlę apie lietuvių dainas 
ir dainininkus pasakė p-lė Apolio- 
ne K. Stasaitė; monologą apie 
Stoughtoniečius atliko p. Kazys 
Viesulą; ir padeklemavo Stasė 
Smilgiutė ir Aleksa Kasparaitė. 
Ant pabaigos choras dar padaina
vo keletą dainelių ir programą už
darė su Lietuvos Imnu. Vakarą 
tvarkiai vedė Kazys Viesulą.

Po koncerto tęsėsi šokiai iki 11 
vai. Gana linksmai-laiką pralei
do choristai ir vietos lietuviai

• Stoughtoniečiai. Publikos buvo 
i atsilankę gana gausiai ir vakaras 
i visais atžvilgiais nusisekė kopui-
• kiaušiai.

Stella Maris

GAISRAS
Stumbriškė (Lukšių v., ša

kių apskr.). Čia nesenai pas 
pil. Grybiną kilo gaisras, 
degė, kluonas ir tvartas, 
stoliai siekia 18,000 litą.

Su-
Nuo-

PRAŽYDO OBELYS
Akriemiai (Zarasu apskr.. 

Salako vai.). Šiemet buvo la
bai ypatingos vasaros dienos. 
Kaip pradės saulė kepinti, tai 
be atvangos kepto kepina ke
lias dienas, net oras pasidaro 
troškus. O kai užeina lyti, tai 
lyja lyja ir galo nėra. Būta 
šiemet-ir keistenybių, pavyz
džiui, Akriemių kaime su vai
siais pražydo obelys, visos ly
giai, kaip pavasari. Tai bent 
vasara.

Statement of the Ovtaerskip 
Management, Circulation, etc.,

Reąuired by the Act of 
Congress of August 24, 

1912,
Darbininkas published Tri-weekly 
Boston, Mass., of OcL 1. 1925, State 
Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in an<X 
(or me State and country aforesaid, 
personally appeared J. Cerrokas. vvho 
bavlng been dūly svrorn according to 
knv. deposes and says that be is the ■ 
Manager of the Darbininkas and that ' 
thp- following is. to the best of his 
knovledge and belief. a true statės-' ; 
ment of the ownership. meaagement 
etc-. of the aforesaid publication for . 
the date shown in the above caption. 
rpąnired by hte Act of August 24. 1912, 
ttnlxxlied in section 411, Postai Laws 
jnd Regulations, prfnted bu the reverse 
»f this form, to wit:
I. That the narnės and addresses of 

the pnblishers, editor, and business 
msunagers are: Publisher St Jos. Lith. 
B. C. Ass’n of Dabar, 386 Brotid'vay, 
8o.- Bostoui, Mass.; Editor Pranas Gu
das. 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.; 1 
Business Manager. J. Cervokas, 256 
IV. 6-th St, So. Boston, Mass.

2_ That the owners are: Saint Jos. 
Lltli. lt. C. Ass’n of Labor, 368 Broad- . 
vay, So. Boston, Mass.

A_ Vaislauskas, presldant, 877 Cam
bridge. Mass.
J. iJfkinls, Secretary, 22 Pleasent St.. 

Dorchcster. Mass,
A_ M. šelkis, Treasurer, 40 Marine 

lload. So.. Boston. Mass.
3. That tire known bondholders, 

Eortgngees, and other security holders 
hming or hoiding 1 per cmt or more 
tf totai nmount of bonds, mortgages 
ot other securitlea are: tfautos Fondas,

■ Brooklyn, N. Y.
; ' , J. Cervoka#
' '■Svorn to and mibscrlbed before me

tlils 29-tli d&y bi-SeDtėmber, 1925.
4 C- >■ >‘Y-

of 
at 
of

am ; ,
Sekmadieny, rugsėjo 20id., š. m. 

išatžo rytos' ‘roehėsteriečių lietu
vių seniai įahkjffiĖėaš, kuris džiau
gsmu pripildė visų širdis.

10:&.

sus bažnyčios varpas, jo gandas 
skelbė prasidedantį pašventinimą 
naujos sv. Jurgio parapijos klebo
nijos procesijos įvykį. Dalyvavo 
sekančios draugystės: moterų Pa
nos Švenčiausio s, Šv. Petro ir 
Povilo ir Šv. Jurgio. Visos minė, 
tos draugystės su ženkleliais ir vė
liavomis porose išėjo iš bažnytines 
svetainės, atėję prie klebonijos 
stiklinių durų atsiskyrė į dvi eili, 
ir vienas prieš antrą sustoję, pa
darydami viduryje taką, kuriuomi 
ėjo procesija, vaikučiai, ir dvasiš- 
kija? Auksinėje kopoje su asista, 
gerb. klebonas kun. Juozas Kasa- 
kaitis, prisiartinęs prie akmeninių 
laiptij ir vazonais Įvairuojančių 
apsodytų gėlių, pradėjo' šventini
mo apeigas . . .

Po pašventinimo toje pačioje 
tvarkoje visi pradėjo eiseną baž
nyčion, kame tuojau prasidėjo pa
maldos iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias eelebravo patsai klebonas 
kun. J. Kasakaitįs, asistuojant 
deakonu Šv. Bernardo seminarijos 
studijų prefektui kun. W. Cow- 
enud, sub-diakonui kun. A. S'chnei- 
deriui. Ceremonijų- magistru prie 
iškilmingi} šv. mišių, buvo diako
nas, šv. Mykolo' parapijos klebo
nas, M. Hargather. Kun. F. 
Knutz’as sanktuariume užėmė vie
tą su Niagra Falls’o klebonu kun. 
Dakniu. Pamokslą sakė augšta- 
sai Lietuvos atstovas, asmenyje J. 
M. kun. A. Šmulkščio. Jo pamoks
las buvo labai Įdomus, atatinkan- 
tis tai iškilmei ir turinyje gausus: 
“Dievas valdo pasaulį ir žmoniją. 
Kristus nurodė kaip žmonija turi 
valdytis ir paliko jai savo Įstaty
mus. Kristaus pirmasai Įstatymas 
tai yra meilė, kurią tuojau patė- 
myjote atvykę iš Lietuvos katali
kai bažnyčioje.” Ant galo sakė: 
“Aš Įgyjaų gražaus jausmo maty
damas jus esant gerais tautiečiais 
ir ištikimais katalikais, kokiais 
norėčiau, kad jūs pasiliktūmėte 
dar ilgai...”

Užsibaigus pamaldoms, klebo
nas nuo aukuro išreiškė savo dė
kingumą; padėkojo vargonininkui 
p. K Baziui ir šv. Cecilijos chorui 
už puikų prisirengimą ir žavėjanti 
giedojimą, draugystėm už dalyvu- 
pą ir visiems prisidėjusiems prie 
tos iškilmes pašventinimo dūliai 
,naujos klebonijos, kuri stovės kai
po liudininkė jūsų pasišventimo, 
net šimtmečius Dievo garbei, dėl
to, kad jos pastogėje turės butą 
jūsų dvasiškus reikalus aprūpi
nantis klebonas.

Kad ilgiau atsiminus tą šventę, 
vakare buvo labai puiki vakarienė 
priruošto dėl trijų šimtų žmonių. 
Tos iškilmingos vakarienės' buvo 
šeimininkės, nenuilstančios veikė
jos parapijos naudai: ponios: Žal- 
nienė, Macejūnienė, Kulienė, Pa- 
luikienė ir Stučkienė. Istikrųjų 
tos moterys vertos pasigailėjimo. 
Tai iš didelio pasišventimo žmogus 
tegali taip dirbti! Laike vąka- 
rienės grojo vietinė orkestrą. Prie 
Stalų tarnavo visos jaunos mergai
tės uniformoje. Salė buvo vaini
kais ir vėliavomis iškaišyta. Ant 
skobnių bukietai gyvų gėlių kve
pėjo. Tas visos gražumas, man
dagus patarnavirąas padarė didelį 
įspūdį ne tik į vietinius bet ir į 
svečius, kurie buvo atvykę iš kitų 
miestų. Vakarienė buvo skani, žo
džiu sakant Visi gardžiai pasival
go
z Po vakarienei būtų prasidėjęs 
turtingas programas, bet gailu — 
neįvko.'MatMehusSdiinuvakar-''

per dĮL8ykiU;3^dĮŪ|sįt$sė iki yiri buvo linksmiausia naujiena^ kuo
met* ■ aųgštasai jątst^as. - primine, 
kad trumpoje' ateityje, sena -Lie
tuvos sostinė Vilnius bus-mūsų!

Visų klausančiųjų veidai nu
švito ir "gausių aplodismentų gar
sas pripildė nė tik tą kambarį, bet 
ir koridorių. Toliaus'kalbėjo a- 
pie Lietuvos vidaus politiką ir jos 
dabartinį biudžetą, kuris šgvo pa
stovumu stebina visų užsienių val
stybes. Ir visiems buvo malonu 
išgirsti iš asmens, kuris tik nese
niai atvykęs, paskelbė Lietuvos 
turtą, skaitantį milijonais aukso 
dolerių, sterlingų ir kita pastovia 
valiuta. Kokis tai džiaugsmas vi
sus apsupo išgirdus kaip ta kanki
nė mūsų tėvynė Lietuva taip nese
niai prikelta savo sūnų iš pelenų, 
karsto ir purvųK šiandie ji turi vi
sa tą, ką ir kitos valstybės senai 
laisvos veldėjo. Ji šiandien ste
bina savo narsia kariuomene vi- 
ąas tautas, 'apšvietimas jau pasie
kė visus ne tik miestelius, bet ir 
kaimus, nes tūkstančiais jaunimas 
lanko nuo pradinės mokyklos iki suaugusių.

■ augštąjam universitetui...

tapo sotūs*.. Svarbiausioji priežas
tis pakeitimo programo buvo ta, 
nes svetainėje pasidarė labai duš- 
na, karšta. '

Jaunuomenės buvo daug, kaip 
mergaičių taip ir vaikinų, kurie 
vakarienei užsibaigus, orkestrui 
grojant šoko lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

Gerbiamojo atstovo prakalba į- 
vyko po trumpai pertraukai, vie
name didžiuliame kleskambaryųe, 
kame pilnai buvo pripildytas žmo
nių.

Aukštasai svetys J. M. kun. A. 
Šmulkštys, savo kalboje palietė, 
dalykus nuo pat pradžios pasiskel- 
bimo- Lietuvos nepriklausomybės. 
Bendrais bruožais nušvietė Lietu
vos padėtį; jos gerumus ir blogu
mus, nuveiktus didelius darbus vi
duje ir užsieniuose ir sentikius 'su 
užrubežiniais savo kaimynais. Y- 
pae nušvietė Vatikano smurtą, 
prestižą link Lietuvos, ir sudary
tą Lenkijos naudai konkordatą, 
bažnytiniu žvilgsniu perduodant 
Vilnių endekų lenkų globai. Tai

Užsibaigus prakalbai visi.p 
kinti skirstėsi, vieni#jp na ’ 
ti svetainėn, kur orkestrą/' “ 
o>.jąunuomenėMo iki 12 vaį 
ties. , - p?/ į*

Dvyliktai išmušus, jaunuolMW||

.CHESTKE, PA.
Linksma mums pranešti 

menei, kad mes turime darbštų 
dvasišką vadą gerb. kunigą T 
Žilinską. . Jis atvyko už klebonu 
26 d. rugpj. š. m. Dabar jis yūpį||^ 
naši visais parapijos reikalai? 
Rugpjūčio 30 d. po pamaldų„turę- 
jo parapijos susirinkimą ir auto 
rūpintis bažnyčios vidų pagražint 
t i iš ko parapiniai liko labai už?= 
ganėdinti. Taipgi mūšų gerb. kle-jt^ 
bonas rūpinasi, kad žmones suvesį 
t i Į vienybę. Taipgi susilaukėme^ 
vargonininkės plės Marijonos Mi- 
trulaitės iš Easton, Pa. Jos pasi-sl 
darbavimu sutverta du chorai-.vie
nas iš maži] meragičių, o antras iš

J. J. K/-S
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•"KŪblKlų 
4jER0Ves sicfRlUS^ 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

kasdieną turėti bent vieną iš šių vai- >sr 
giŲ. !. d:

Javų ir kitokių .grudų ; tie. ku-rie tu- Į 
ri kevalus.-kaip sėliuos, čieli kviečiai 1 
nopaliruotos ryžės laiko savy vitami- I 
nūs ir yra purus, kas neprileidžia prie į 
užkietėjimo vidurių. Daržovės, ypa
tingai žalios, turtingos geleže, minera
luose ir vitaminuose — ras yra ir vai- 
sinose. Niekados nereikia duoti saldai- 
nių tarpe valgių, bet gulima duoti kai- j , 
po skanskonj po to. kai suvalgyti Pie- | 11 
njs. Cukrų galima dėti i koko, nudin- į 
gus ir vaisius. Pieno ir kiaušinių rie- i 
balai tinka vaikams, bet jų .nėra kep- i;' 
tuose valgiuose. Mėsos labai mažai i ' 
reikia duoti pirm septynių metų. •.'.

Pienas yra geriausias ir svarbiausias (ii 
maistas augančiam kūdikiui. Tai tobu- j 
liausiąs musų turimas maistas ir pi- i 
ginusius. Pienas tuvi gryno proteino, 
kuris atstato sunaudotą medžiagą ir 
teikia medžiagos augančiam kūdikiu:: j 
riebuli], kurie teikia kuro kūno veiki- į 

karboliydratų, cukro pavydaie. i 
,iipg: yra kuras, tik greičiui: ■! 
u riebalai. Kiekvienam kūdiki

Kiaušinienė

1 kiaušinis

ku

Del piiv-yz-

mdi'ii’s Eagle Braiid

1;.:> šaukš'.o trintiĮ 1‘iė-

.U!:'ji(Ialys puodelio van-

m vandeniu
s. Kepk garu 
Jei įdėjus pei
li-;. peilis neap-

Koko

<> vandens
E;.Brand. jis® 
•ii (limskij: at-
• t’-upučinkg,
::r: : Įpilk pieną 
iršio nepasiilaVy- JsSš 
anesni.s jei prieš -iįsg 
šaukštuko vani- ,|||i >:a:av:in;’ 

los.

ii pkit-i’uo» stm ipxn itin kan garai- 
lę 'ntĮi'lžiai ir padėkit juos ateičiai

Kūdikio maistą niekados nereikia pa
rinkti iš vieno ar dviejų tik valjrių. I- 
vairumas reikalingas idant suteikti vi
są statymo medžiagą. Vienodumas ir
gi išvengiamas. Vaiko maistas turi

š‘:ii atmiešti trijų Svėrėtu puoduko ' 
vandens. suteikė (Jauneliui nediųienėtŲ ■ 
mokyklos vaikų svorio. O uedaiteur-jl- į 
mas yra uostas ligoms. !

Vaikas dažnai nemyli vieno pieno, i 
Tad galima duoti su koko, kiaušinienei

■^•h-Sfe^S

KUPONAS
P^žyfiiėkit katrą Literatūrą

PenSjhno ValgfM
tnrtrufcdjjm .Valkams
VardSi

ĮP^ AUGUMAS nedapenėtų vaikų tėvu ne
turi nei mažiausio suratimo, jog ju 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokiu ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li
gas, kurios paima kas metai tūkstančius 
gyvasčių

Ar jūs manot 
kad visas trečdalis 
mūsą mokyklą vaiką 
būtą nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu ją 
tėvai žinotą, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau-» 
g^bės ligų?;

Ar jūs žinot 
kad šios taip vadinai 
mos vaikų ligos galė
tu būti išnaikintos, 
Jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tę vaikų? kurie yra jų 
žaismių draugai?;

nesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaiką, pa
rodė, *jog Eagle 'Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 

. gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi maisto 
dalykai, reikalingi prida-> 
yjjauijrikrioe sveikatos*

Jeigu
norit gaut dykai nūfddy* , 
mu vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedarnai* 
tintas, kiek jis turi svef 
ti, kokį maistą jam duot . 
ispildykit sekantį kupo* ' 
ną, ir prisiūskit jį mums,

THE BORDEN COMPANY 
lonleaTBunŽmc * Ne<'Y«wk

Kūdikių
z»m



i <111 i—

1AVYČIAUS

omct

Kampas Massachusetts ir Huntington Avenue, Boston, Mass

Ten buvęs

įžįsta, kad tokių 
kokias

Burna Paeina, tai it viduriu. Etaik 
infuętoo, išgydys j 3 savartes. Pre
ke 75c., baksės (pnsė tuzino) ttž $4; 
Oei tonstlų ir reu*rti**o, tonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
MostJ, prekė $1. 31.75 ir $3.00. Gali
te gauti tožooj aprietoj arba *» išra
dėja Z. EINIK CO., City H1U, St. 
Union City, Conn. (L^28)

18 HUTŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKTŲ SPBdALISTAS

KO* W. Broedvay, So. Boctoc |
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ». n£. j

ŠTAI AUKSO OBUOLYS
3 Šeimynų Ir namas ir Soras su išd! Hi
tu bizniu. Tikrinu kas pirks, 15-20 <L 
dieni pelno ir dar vieta dėl rmnulžlo 
pač-iam jiamary, prekė prieinama, cash 
$3,000. Matyk J. MIKAI425 
Broadway. Tel. S. B. 1607. (S.-6)

PAIEŠKAU PARTNERIO
PRIE MANO BIZNIO 

arba, kas norėtų pirkti mano biznj. tai 
parduosiu. Kreipkitės į “Darbininkų.”

(S.-G)

KEKALAIUAM A6SIIĮ
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO

lės, šašai, bępročiai tai tmvo 
mažiausięji riebumai. Šitie 
glindiiuai inteligentai, niekin
dami Ir žemindami “klerika
lus,” ir paprasčiausio manete-

' FOU8H EMP&P 
108 StMAtford 8£.

'■ 4 arti Nftti

A&AVO TROSAS

Mass. — Pereitos, 
i fvak&re ant No. Beacon 

pervažiavo per Anta- 
vietos lietuvį. Ke- 

l^onkaulių sulaužyta ir sn- 
Igalva. Daktarai i š 
los pasakė, kad nėra 

Bes išlikti gyvam. Bet ik- 
gyvas. Jis yra vedęs 

tris vaikus. Turi apie 
ipetns amžiaus.

-j^Prieš tris savaites prieš ne- 
Juozas Naujalis kalbino 

^apdrausti savo gyvybę. Bet 
j atsakė, kad taip darysiąs 

prieš pat mirtį. Dabar žinoma 
į ’jaUjpervėlu apsidrausti.

■LAIMŽJO BE ADVOKATO
V. Sereika, buvusi s “Darbi

ninko” administratorius turė
jo “keisą.” Anuomet jis turė- 
jo ice-cream parlor” ir tada 
vieną gražią dieną inejo agen

įtas su lempomis ir pasakė jų 
-Įnoris palikti vienam mėnesiui 
: išbandymui. Jei patiks, tai ga
lės pirkti, jei nepąt’rks. tai at- 

įLsinrisiąs. Pakišo Sereikai pasi- 
.rašyti. Pasirašė. O pasirodė,

• kad tai buvo kontraktas, ku- 
į.-riuo pasižadama už lempas mo-

* keti. Tai netrukus ir atėjo ko-
- lektorius. Sereika atsisakė 

mokėti. Daug sykių po to jį 
v **baderiavo.” bet pagalios 

Irt kompanija (Solar Liglit Sy 
stem, Ine.) ieškojo teismo pa- 
gelbos. Sereika stojo teisman 

Ii be advokato. P>yla buvo perei- 
į, tą utaminką. Kompanija tu

rėjo net du advokatu. P 
reika taip dalyką įrodė, 
"teisėjas pripažino Sere 

; lempas neatsakomingu.

kams aiškūs buvo, kad jų riks
mas, tai vagies riksmas: “lai
kykite vagį.”

Tas “protestas” buvo neva 
užsistojimas už jų vienminčių 
Griniaus, Bielinio ir Lapinsko 
iš seimo išmetimą. Aš tų iš-! 
mestųjų seimininkų nepažįstu, 
bet aš tikiu, kad jei jie tas 
“prakalbas” juos užtariančias 
būt girdėję, tai jie su pasibai
sėjimu būt šaukę: “Į beprot
namį tokius ‘kalbėtojus? ” 

šlykštybėmis pasižymėjo Ba
kučius ir Michelsonas, lenkų 
burdingbosis.

Iš jų kalbų tokia išvada, kad 
Lietuvoj nieko gero nėra, ne
bus ir Lietuvos nereikia. Pa
sak Michelsoną, lenkų burding- 
bosį, Lietuvą lenkai paimsią.

Anuomet kol “Keleivis” ne
turėjo lenkų ant burdo, tai ra
šė, kad Lietuvai geriausia pa
silikti- po “draugiška” Rusija. 
Dabar lenkus ant burdo gavęs 
kitaip mano. Michelsonas sa
kė, kad jei sekančiuose seimo 
rinkimuose ir pirmeiviai Jaunė
sią, tai vsivien nieko gero Lie
tuvoj nebūsią. Visvien Lietu
va teksianti lenkams.

Visame Bostone ir Cam- 
bridge’iuje didžiausias pasi- 
biaurėjimas tomis išgamiško- 
mis, šlykščiomis prakalbomis. 
Kiekvienas padorus žmogus ar 
šiokių ar tokių pažiūrų pripa- 

šlykštybių,
glindiniai kalbėtojai 

nuo estrados vėlė, nelabai te- 
<irirdi tarp tamsiausių gir-

4 (E Spalio-October, 3:30 po piottį 

SYMPHONY HALL

SUSIRINKIMAS FEDERA
CIJOS

Ateinančia nedėlia. spalio -
|id. tuoj po sumos šv. Petro pa- 
į rapijinėj salėj įvyks Fedreaci

UI skyriaus susirinkimas, 
t Bus išduota raportas iš perm- 
s to veikimo ir už>ibrr>-Ši:m- nau
ją svarbų tautai darbą. Tad 
prašome gusi rinkt i.

Neveiki urnas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos. J

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

Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 
savo padėtį.

Valdyba

SUSIRINKIMAS ĮVYKO
Utarninko vakare įvyko L. 

D. K. S. 1-motsios kuopos susi
rinkimas. Narių pusėtinai pri
sirinko ir gyvai svarstyta kuo
pos ir apskritai katalikiškosios 
akcijos reikalai. Išrinkta ke
letas vykrių vynl katalikiško
sios literatūros platinimui i1' 
skelbimų rinkėjų rengiamam 
kalendoriui.

VIEŠNIA
Dainininkė p. M. čižau^k'mnė 

Atvyko į Bostoną i” prm šios 
į progos aplankė “Darbininko” 
^redakciją. P-nią Cižauskienę 
^Jffįėmė p. Karbauskai. šiar> 
ftlien ešnia apleido Bostoną.

į'

DARBO ŽMOGAU, atmink, jog 
“DARBININKAS” yra tavo prie- 
telis.

BOSTON’O DRAUGUy ' 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zoba,

538 E. Seventh St., So. Boston. M*m 
Vice-Plrminlnkas — J. Petrauskas,

250 Gold St., So. Boston, Mus.
Prot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 

1G1 W. 7-th St, So. Boston. Mass. -
Fin. Raštininkas — M. šeikls,

40 Mario* Road. So. Boston,’ Ma*.
Kasierius — A Naudžiūnas,

885 E. Bro*dway. So. Boston, Ma*
Tvarkdarys — T. Zalkls,

7 Winfield St, So. Boston, Mas*.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių nedėldleaj klekrien* mgoesie, 2-ri 
valandų po pietų, parapijos 4G5
E. Seventh St, So. Boston, M a*

i

“Chicago Tribūne” štai ką ra
šo:

“ Joseph Bobrov-itch returned to ; 
Orchestra Hali for another reeit&l 
lašt night, and proved all ov«ę 
again not only fhat h« is first i 
elass operatic moteriai, būt that 1 
be is quite as good a tenor as one j 
is likely to find outšide of opera j 
and a good deal better than sev- j 
erai who are in. As a matter of J 
definition he belongs in a lyrie 
persuassion, for further descrip- j 
tion it has ęuality and he is a I 
sincere, honest singer who has 
respect for both pitch and emo- 
tioual possibilities. ”

Chicagos-“Daily News” rašo:
-:A tenor voice of uneomon 

beauty, range and power, was 
heard for the second time this aea- 
son lašt Friday evening, when 
Joseph Bobrovitch, the Lifh- 
uaniau ejjera’ singer, gavę his 
second song recital in Orchestra 
Hali.

“ He vas heard in some Russian 
songs by various composers and 
again did his pėrfect musical 
style, his emotional appeal, his 1 
intense mannėr of iaterpretation, 
and kis good stage depoitmeni 
found a ready response ivith his 
audience.” ]

GERI PIRKINIAI
no dolerio i metus, Įdėto j namą su 
:> krautuvėms ir 6 šeimynoms, ęreroj 
iįiznioj vietoj arti Broadway somas y- 
p;i ce-nme pataisyme, senos rendos $2.- 
7.V> į metus, prekė SI7.000. $4.000 Įneš- 

ir ientrvos išlys-.>s ant likusių.
<’ITY I’OINT 2 šeimynų. 10 kamba-

?,c: W. Er<>adw:>y. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA IŠ VARŽYTINIŲ 
b::blai-furr.?are. Prasidės Spalio-Oct. 
'>. 192.". Varžytinės bus pirmadieny, 
‘rečiadieny ir penktadieny, kiekvienų 

viskas bns parduota. M. 
Broadvray. South Boston. 

(S-l)

savaite iki
OLTM. 3SS 
Mass.

^ASIRODŽ ŽEMIAU NEGU 
BILE KAS MANĖ

Pereitą nedėlią. So. Bostone 
Cambridge’uje visokios rū- 

bedieviai sujungtomis spė- 
is rengė protestus prieš 

Xietuvos vyriausybę. Prie to 
prisidėjo be išėmimo vi- 

anti-tikybininkai. Į protes- \ 
sugarmėjo visi bolševikai, 

^Mvadariečiai, keleivininkai. 
IHNors tie gaivalai kartais pasi- 
gĮnpCtloja, bet kai einasi prieš 
^^oitalikus arba prieš Lietuvą, 

jie tuoj sudaro bendrą fron- 
L Suėjo visi beboniai, visi 
■Aorif? Nuėjo būrelis ir šiau- 
|lth| katalikų, buvo keletas ir 
M^pratusių katalikų. Gal ne 
MUM ir iš padorių žmonių ma- 

reikia prieš Lietuvą I 
įftt.oitacti- Bet “prakalbos” i 

akis, nes kalbėjo šly- 
lįtteburniai ir tokias pliovo-j 
įįyttej kad vargu jie geniau

'.f

$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Atsiųsk 6Oc., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui Mttaų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strSnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gatudt 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

PO GLOBA MOTINOS ŠVO 
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA
Pirm. — Z, Zičklenė,

61 Story SL. So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — A. Janušonienė,

1-426 Columbia Rd-, So. Boatoo. Ma*
Prot. Rašt. — O. Siaurie»6,

443 E. 7-th St. So. Boston, M***, 
Fin. Rašt. — J. Keys.

115 G Street So. Boctoo, Ma**,
TŽ4. — O. . ...............

105 B-th St, So. Boston, Mas*.
Tvarkdarį — O. Mlzcirdienž,

164 8-th St, So. Boston, M***.
Draugijos reikalais kreipkitės visados ] 

protokolų raithrinkę. Draugija laika 
savo austrinklnna ka* ajųtr* ntanl* 
lai kiekvieno i*ene£* 7*30 vakaru 
parapijos svetainėj aat Penkto* gak 
vfis, Scath Boston, Maas.

D L. K. KEISTUČIO DR-JO1 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckaa,

514 E. Broadvray, Sa Boston, M**, 
VICE-PIRM. — Povilas Rnka,

95 C Street Sa Boston, Mass.
PROT. RABT. — Antanas

460 E. Seventh St. Sa Bostaau M**k 
VIN. RAJT. — Jassapa* Ylakeviam.

Staniallutg,

“London Ere,” Norember 22, 
1922

‘•Have yoa heard the nev Litbaaniau 
singer wUb tUe Duke Conaaight 
iafrodaced t* IxKidoa be-fore be ieft for 
BestuJie 4*oz*k. Babrovitch-Babravl- 
čia-s is his aa*e, with *a acveat m tto 
‘ e” and rther vartotiems. bat merci- 
fuily they call hi*a Kohrovich »w 
here. Sir George Arthar gare parties 
f* r hiaa after the Duke left, *ad g*t 
The Boa. kirs. Menrj Edvardes to 
gather some kaovlėdgeatrie people. ia- 
cludiug the greatest af the crltics, te 
Lear ii lai. Jai d »h. hov beaatifaUy he 
saug. < >sar Cai. Rnchjaanlnoff, Gret- 
ehaninov. and Litttaaniaa folk songs.’’

Peikia pažymėti, kad tai pir- 
jnu kartu Bostono Istorijoj, . 
kad Lietuvys Artistas atsistos 
ant tos pačios estrados ir pa
rodys savo talentą, kur daly
vauja tik gabiausi Pasaulio 
Artistai, t. y. Bostono Sympho- 
nijos Svetainėje.

Gal nepadarysiu klaidos pa
sakydamas: Garbė Lietuviams, 
kad ir mes susilaukėm savo 
viengenčio, kuris labai plačiai 
pasižymėjo pasaulyje ir buvo 
pakviestas koncertuoti kaipo 
žymus tenoras D. Maskvos 0- 
peroje, graikų karaliaus Alek
sandro rūmuose, Paryžiaus di
džiausiose operose, didžiausioj 
Londono Svetainėje “Stein- 
way Hali,” aukštuose anglų 
diduomenės rūmuose ir pas 
Anglijos hercogą Connaught 
(H. R. H. Duke of Connaught).

Massachusetts Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dailės, 
todėl nėra abejonės, kad suva
žiuos iš visų apielinkių išgirsti 
Juozo Babravičiaus žavėjančio 
balso, kuris taip plačiai paspė
jo pasižymėti.

Lietuvos laikraščiai štai ką ra
šo apie Babravičių:

•Lietuvon pamažu snvaŽiM*ja iš vi
sų pasaulio kraštų m«sų mm Jutotu 
kurijai, vyrai su garsiais vardais Eu
ropoje. Toks yra Ir .T. Babravičius.

"Tarp 1909 ir 1914 metų jis baifi 
Peterburgo Konservatorijų ir tų ptt 
metų gegužės 1 <1. įstojo į p. Maskvos 
Teat.-ą. kaipo tenoras. Ten darbavosi 
iki pat 1919 n>. pirmuoju tenoru. i/«*-

Tikietus patartina nusipirkt iš anksto šio laikraščio ofise arba Symphony Salėje.

Prašom pasirūpint tikietus iš anksto todėl, nes tikimės daug publikos iš svetimtaučių ir būtų gaila, 
jei lietuviai patys negalėtų išgirst savo talento.

TDLLBTŲ KAINA NUO $1.00 iki $2.50.

Koncerto surengime vadovauja
Lithuanian American Chanber of Commerce of Massachusetts

VALDYBOS ANTRASAI

Prot Rafif. — VI.
465 Third St., S. Boston, Kata

J. MACDOIELL, M. D.
Ofl* Tel. Bes. Tel.

Uaiverrity 8831 Prospect 0415-M

D, A. ZALETSKAS
Graborins ir Balzamuoto jas
988 Cunbridge St, Camhridge

DAKTARAS J, LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTO JAS 
IR CHIRURGAS

•yd* aitri** ir krtmift** utrii—l

25 Gillet Rcl, Spenceroort, N. Y. ndtartt

KASIKRIUS — Andr. Zaltectaa, 
SU E. Ftfth 8L. So. Boston. Mm

Arini *t* laboratorijoje. Netren
kia X-Ray pareikštos. Teini sn 
teikto patarimo* laUkala. '

nedadteni kiekvieno ■įtaesto, po naša. 
604 WashlngtoD 8t_ Boston, Maae. 
1:30 vai po pieta. Ateidami ant mat- 
rinkimo ■teįveikite sa sartai AaagtaS

tttri vl*4*CliTaf* «ptod«Iteta, kvarta 
Ubarte, ttonoo tbmoa, Ir kitai*

n*o V yt* Iki 0 vakar* 

381 W18T BR0ADWAY

D. L K. KeUtafi* Draugija laito ■*.

tt. A J. GORMAU

•3
B. SCHIFFMANN CO, 17U N. Matai StoMt, LM ANGKLM, CAL.

DUSULYS
Naujai LiMurii Dentifta* 

».ST.A,BALVAKSK1 
-ttb'K BroAdtrty, S. Betten 
4M**« atdara* ooo 9 vri. ryto Iki 
12 rak Ir atM 1:36 vri. po pieta 
1M 5:30 vai. rak. Ir nuo 7 Iki I 

tą die*< pagal nri 
Tel. 8. Bestos 4435

tt. N. V. GASPEII

(OtrMAUSKM)

L L IAP0CJUV




