*

.1.

*)

s

*

■

\
I

"r----------- -

*
Organas Amerikos Lietuviu

Rymo Katalikų Šv. Juozapo
Darbininku Kooperatyve*
Sąjungos

Popiežius PHJSIX sako:
“Kiekvieno

kataliko

yra

-š.

Arenta priedermė paremti ka*

1
■i

a

♦

talikiikųj% epaudą ir ją kuoUTAItNINKAIS, KETVERGAIS
SUBATOMTS'

plaffiaturiai paekleisti tarp fano-

m ’
4

nių, Geri laikraščiai yra nau
Ulrubež.v ir •Bostonu apJMlnkiMt’
metams .................

dingiausiu daiktu ir verti di

■>

f

“Darbininkas”
:
366 Broadway, So. Boston, Mato.

džiausio užmokeanio,”

k

į

į

.Tel. South Boston 020,
*

•

~'toSaaĮ

w 11 ■Vfiij ■ t 'įm7Įin'ti
T

E

H
i

J

!.'!"■ AI""F|i||jM|gįĮ|

No. 106.

Metai IX.

.

f

»
>
t

ATSIKERŠIJO,

j pabaigė nepaprastosios juos pasmerkė mirtop už gim
sesijos darbus,
Įduotų pasipriešinimų juos su
Kaunas. Seimas, apsvarstęs imančiai policijai.

- KALBĖS BREZIDENTAS

j

Kaina

"ai, žinoma, negali
’ialistdms. Kų jie 9*3
daro, kad tilt sukWidinuH
guviskius/ Prieš dvejus metiufa
buvo atsiuntę mokytojauti imkS
oializino apaštalų, brijnabągMa
Vaiguvoje nieko nepešė ir tn- l
rojo pasišalinti. Nuo šių me*fi
tų kovo mėnesio į Vaiguvą vM i
atsiuntė pragarsėjusį savo agi-į
(arijomis P. V. \Mguviečiai/]
paižnkĮte, kas tai do paukŠČiąiyJ
socialistai, ir šalinldtes nuo jų, 3
Krapštykite lauk!
’1

Milan.
Armando Casaluni,
Waehfa«Wn. —• Prezidentas
fašistų parlamento atstovas,
Codlidge žadėjo kalbėti rugsė numatytus nepaprastajai sesi Valstybės skolų mokėjimo įBADO MOKESČIAI.
BAISUS TERORAS,
savo vasarnamyje tapo nušau
jo 25 A PhMkdelphijoj. Tada jai (susirinkimui) įstatymus: statymas Ministerių Kabineto
Maskvos valdžia uždėjo spetas. Raudonieji atsikeršijo fa
sukaks 150 metų, kai Pltiladel- 1) Savivaldybių įstatymo pa- priimtas ir pasiųstas Seimui
Iš Turkijos sostinės praneša cijalius mokesčius kovai su
šistams už jų atstovo Matteotti phijoj surir^p_ piimjįtmįw_A- k(ntiiną,2)Savhmldyhių mo- svarstyk
ma, kad Gruzijon vis daųgjau badu. Tikimasi, kad tais mogabenama bolševikų armijos. kesciaiš surinks $5,000,000. Tai imžudvmm------ :-------------------- merikos kc^gresas. Tada ir kesnių įstatymų, 3) Savivaldy Žemes Ūkio Ministerijos nu
bus' paminėtos -tos Sukaktuves. bių rinkimų įstatymų, 4) Klai tarimu, ūkininkams, tūrinRaudonarmiečiai su nesvietiš penkta dalis to, kų valdžia paATVYKS Į SUV. VALSTIJAS
pėdos Konvencijų, ir daugelį tienis nedaugiau 80 hektarų
ku žiaurumu elgiasi su gyven skyrė kovai su badu. Nuo dar
Užpaliai (Utenos apsk.) Jau!
Gen: Wood, Filipinų salų
kitų, —- po skubaus įtempto žemes ir dalyvaujantiems š. m.
STATĖS NAMU.
tojais. - Degina gerybes, kurių bininkų bus imama po keturis
gubernatorius, pareiškė, kad
* . .- dviejų savaičių darbo vėl lie Kauno ir kilnojamose parodo treji metai suėjo, kaili LJžpa- |
negali pasiimti, novija gyven- rublius, o nuo biznierių mokes
Dublin. -l Padaryta pienai,
gruodžio mėnesyje vyksiąs į
pos m. 31 d, išsiskirstė atosto se, bus duodamos už geriau* liuese gyvuoja Vidurine 4-ių
tojus be joiko pasigailėjimo.
tis sieks iki 250 rublių.
Wasbmgtoną duoti kongresui
kĮ mokykla. Ją įkūrė, buvusią w
pabūdavoti priemiesčiuose 3.- gų ligi spalių men. 1 d.
sius‘gyvulius ir paukščius pi
pranešimų apie Filipinų salų 000 namų,’ kad sumažinti natos mokyklos direktorius po- v
Socialistai ii žydai šitoj se nigines dovanos.
KILS NAMINIS KARAS.
TROCKIS PATSAI VES
reikalus.
naš Pi\ Gįpiškis ir karininkas J
mų stoką. Ąprokuojama, kad sijoj reikalavo, kad būtų visoj
ARMIJĄ PRIEŠ
‘London, — Laikųaštis Daily
Dubline dabar reikia 20,000 Lietuvoj panaikintas karo sto Ministerių kabinete leista Petras Gureckas, kuriems Už- j
GRUZINUS.
Telegraph skelbia žinias iš Is SUSIMUŠĖ IR UŽSIMUŠĖ
namų, kad totenkmti reikala vis. Tur būt, jie tų darė dėl Busisiekįnio Ministerijai paim palenai reiškia didžią padėką* w
panijos, kad ten laukiama na
DĖL PEANUTS’Ų.
Iš tos mokyklos, išėjo dvi laL S
to, kad nesant karo stovio irjtį
du^ milijonu litų tie
vimą.
Ryga, Latvija. — Bijodama, minio karo. Tas įvyks dėlto,
lenkų pafrontėj, galės lengviau ’sianio Amaliai—Telšiai gele dos baigusių 4-ias klases moki* W
kad. neprarastų Baku ir Grozno kad amžinai nesiseka karas
Toronto. •—Du vaikinu, 16 ir
varyt visoki tamsus žmonės ta žinkelio reikalams. Be to, leis nių, .r kurie išsiskirstė į ldtąs 'J
. PAGERĖJO.
žibalo šaltinių, sovietų, valdžia Moroke. Vėliausias diktato 19met ų amžiaus susimušė, dėl
3
me nuvargintame krašte bolše ta jai pirkti 10 garyežiniių. mokyklas toliau mokytis.
skubotai. pasiuntė Kaukazo riaus Primo'Rivera atsišauki ■penkeentinio’ peanuts-ų maiše
Philadelphia-Federal Reserve vikų agitacijų ir bus laisviau Taipogi patvirtintas Finansų Ligi tolei mok vija stovėjo a
frontan savo vyriausi karo va mas ardančiai atsiliepęs į ar lio, Tai didysis vaikinas taip
M misteri jos sumanymas vari o ant krikščioniškų pamatų, bet a
paskelbė, kad Pennsylvaniįos pereiti bolševikų agentam
idų, Leonų Trockį. Jisai anuo inijų. Generolai reikalauja tęs: buvo . primuštas, kad mirė.’
aliriminijo pinigams kalti. ■ atsisakius daugumai mokytojų
ir Neiy Jersejr valstijose pirmu Lietuva..
met pasmaugė ten nęprigul- ti karų iš paskutiniųjų, o ka Jaunesnysis Fred Bonorno' su
ir ponui Direktoriui (išvažiavo W
kartu nuo pavasario pagerėjo
Mirė
1923
metais:
26,865
lie

(Kauno
“
Darhinįnkas
’
’
.)
mingas: respublikas.
rininkai ir . kariai reikalauja, areštuotas, kaipo žmogžudys.
aukštąjį8* mokslą) turės
darbai ir kilo algos.
tuviai, 1,003 žydai, 731 lenkas, baigti
Trockis keliauja tiesiai Ros- baigti. Kaip ten valdžia ne Užmuštasis buvo' peanuts’ų
užimti kiti jų vietą.
W
601
”
rusas,
184
vokiečiai
ir
368
tovan, iš kur jis vės savo-raiv nutartų, naminis karas kils vi : pardavėjas, o Fi-ed Bonorno
Panevėžy susektas komunis žmonės kitų tautų. Iš viso įni ■ Užpaliai (Utenos apsj Kąip 2
ŠIAUDINIS
LAIKRODIS.
‘donųjų armijų prieš nedidelius soje Ispanijoje. •
pirkėjas. Nusipirkęs maišelį,
tų lizdas, suareštuoti keli “rau rę 29Y52 žmones.
'>~7‘
'
visoje Lietuvoje, taip ir ŪŽpa* Į
.
Kaukazo kalniečių būrius, ku Pereitų žiemų Bostono gy jis užvedė ginčą, kad nepilnas.
donikiai.^.
Lietuvoj
' iuose buvo-renkamos .Vilniui "3Į
rie per pastaruosius dvejus me- ventojai kurui išleido $33,200,- Su draugais .užpudlė-pardavėją
TMrittejo' *fūštaisr~ir^žodžiam —Gimė pertų patį'lai ką iš vi atvaduoti aukos. Tą darbą
j®
"tus nuolatos vede partizanų ko rOOO.
'
' ir primušė taip, kad tas kelyje parodoj vienu indoiniausiu agitacijos dėlei besiartinančių so 56,886 kūdikiai. Iš jų: 53,daiktu buvo tai Šiaudinis laik savivaldybių rinkimų. Taip-gi 505 ištekėjusių motinų ir 3,381 . iko mūsų tėvynės mylėtojai W
vų prieš. vietoj komunistus.
į ligoninę mirė.
a
rodis. Jo visos dalys padary visur, rengiamasi- į parodų ir į neištekėjusių; tautybės žvilgs šauliai.
SŪSISIEKIMĄS ORU.
'Paskutinis didėlis sukilimas
tos iš šiaudų. Nereikalauja te- ‘4 Dainos Dienų. ” Mūsų skau niu 50,121 lietuvis, 2,633 žy-. Žmonės, atjausdami aukos J
buvo 1920 metais, kuomet rau- Europoj susisiekimas oru, su
APSUKRŪS PLĖŠIKAI.
pįmo, eina gerai ir laikų rodo
dongvardieciai* išskerdė kazo mušė visus rekordus. Per pas
tų atstovai rugpiūčio 10 d. da dai, 1,921 lenkas, 2,007 rusai, svarbumą, aukavo, kiek kas w
kuogefiausia.
Laikrodis
yra
Kitų būtių šauliai ®
kus ir visus jų _ viršininkus su kutiniąsias liepos mėnesio die New York. — Keturi bandi
lyvavo tarptautiniame skautų 44(1 vokiečių ir 364 kitų tautų. galėjo.
penkių pėdų augšeio. Forma
šaudė.
nas 278 kelionių orlaivai pada tai užpuolė Ctarence Šmitli, turi Koelno katedros bokšto. suvažiavime Danijoj; susivaLietuvos pramonė auga. Bir skelbiasi, kad tiek ir tiek su- 9
rinkę, tai kodėl gi tlžpalių 9
Trumpi pranešimai, išspaus rė linija Croydon-Lodon-La primušę atėmė $5,000. Tie pi
žiavę nuo 33 tautų atstovai.
želio men. Lietuvoj išduota 16 šapliai ztvli l — Kalbasi žmonės ®
*
To
laikrodžiomeistru
vra
so*
dinti Maskvos Pravdoj ir Iz- Bourget-Paryžius. Jie perga- nigai buvo algoms išmokėti
Sušaudyti Kauno sunkiųjų leidimų naujoms pramonės »įdžiaus
šiaurius
rytinėj
Prūsi
viestijose, i;odo, kad visa už- beo 1,217 pasažierių, 55,380 ki gatvių. darbininkams Bronxir visaip svarsto.
|
darbų kalėjimo pabėgusieji iiionems veikti, iš jįj 1 šniūre
joj.
Jis
dirbo
tų
laikrodį
tris
Kaukazija virte verda.’ Nežiū lų prekių ir 119 kilų pašto siun villėj. 200 . darbininkų matė,
Tuo svarbiu klausimu reikė- '9
kaliniai Burbonavičius ir Te- lio ir kaspinėlio ’ dirbtuvei, l
rint masinių areštų ir sušaudy tinių.’
kaip jų algas plėšikai pagrobė. metus.
chleiis. Karo Lauko Teismas medžio apdirbimo fabrikai, 1 tų susrdpmėj patiems šaų*/®
mų, .sukilėliai ima miestus vie ; Per tų pat laikotarpį pernai
automobilių remonto dirbtuvei, liams ir neduot išsiplėšt tokiai
NĖRA PAVOJUMI.
NUSIŽUDĖ.
nų po-kitam.
>9
4' vandens malūnams, 1 kavos “garbei” tarp savųjų.
orlaiviai padarė tik 149 kelio
‘
NUŽUDĖ NEGRĄ.’
%
r
.uMlusieji gruzinai rado bol nes, nešė tik 686 pasažierius,
tų kako dirbtuvei, 1 vejo-vanNew York. — Jolin Peterson, , Amerikos Darbo Federacijos
Eržvilkas. (Tauragės apskr.j 9
ševikus kaip tik neprisirengu- 23,520 kilų prekių ir 84 kitų
dens
malūnui,
1
tabokos
fabri

Milledgeville,
(1
a.
—
Howard
dirbęs
turtininko
puikioj
fardelegatas į Anglijos unijų su
Valsčiaus “keliai yra padaryti 9
* sius. Du trečdaliai raudono- pašto siuntinių.
kai,
1
gazuoto
vandens
dirbtu

Hinton,
negras,
tapo
nužudy

anoj,
nusižudė.
Jo
knygutė
ro

važiavimų buvo Peter J.
kiekvienam taisyti po keliolika 9
sios armijos šiuo laįku. yra su Per visas keliones nei vieno
vei,
l
veja
malūnui,
l
vandens
tas
elektrikinū
j
kėdėj.
Tai
pir

koncentruoti Besarabijos i|* nelaimingo atsitikmo nebuvo. dė $3,600 banke depozito ir dar Brady. Jis yra Federacijos mas kriminalistas šitaipos nu malūnui, vilnų karšyklai, ir sieksnių. Bet tas dalinimas 9
banko Nev Yorke prezidentu.
taip sutvarkytas, kad kiekvie^ 9
Lenkijos pasieniuose rudens Keliavimas oru buvo saugiau turėjo dvi nuosavybes. . •
verpyklai
ir
1
malūnui,
lentgalabytas
toje
valstijoje.
Ne

Sugrįžęs sako, kad komuniz
nais .metais ir net po kelius 9
manevrams, tuo tarpu kai už- sias.
piūvei,
guotų
ir
plytų
dirbtusenai
legislatūros
.
parėdymu
’
GREIT BUą, KAIP SENIAU. mas Europoj tiek nusmuko,
‘kartus yra dalinami. Žmoge- 9
Kaukazy buvo palikta tik trys
Iš pasažierių tai 75 uos. buvo
kartuvės pakeistos elektros vėl
kad
politikieriams
su
juo
jau
Jis, iškasęs griovius ir pataisas 9
dideli garnizonai.
amerikonai. Brangumas tas . New York. ■— Suv. 'Valstijų nereikia skaitytis.
krėslu.
Žemės Bankas, kaip žinoma, kelią, tuojau per antrą dalini- 9 h
pat kaip pirma ldesa vykstant sekretorius Mellon sugrįžęs iš
.
*
*
1GRUŽIJOS VADAI
pradėjęs nesenai veikti, atlie hią vėl gauna netaisyto. Iš to 9
traukiniu ir laivu.' Užtad kur ‘Europos sako,, .kad po Londo t
S
‘ 'ELAIULĖ.
DARBAI PAGERĖJO.
PABĖGĘ.
ka visas bankines operacijas. išeina, kad kuris darbštesnis 9
kas saugiau, greičiau, pato no konferencijos ir įvykdžius
New York. — Du strytkariu
i y
Kredito reikalavimas labai di žniogĮUS, tas pataiso kelią, o -9
giau ir įspūdingiau, negu trau Daweso pienų, Europa netru susikūlė ir 35 pasažieriai tapo
Washington?—Pagal valdiš
Paryžius. — Gruzinų legaci- kiniu bei laivu. Nepatogumas
delis. Kredituojami tiek ats kas tinginys tas laukia, kol vėl 9
kus irieis į normali stovį.
sužeisti,
du
sunkiai
sužeisti.
kus tyrinę jimiĮS vidurinėse
ja Paryžiuje sakos gavusi ži tik tas, kad orlaiviu neimama
kiri ūkininkai, tiek įvairios jų dalys keli us,. Tokiu taisymu 9
valstijose .darbai žymiai page organizacijos. liti šiol leista negalima tikėtis geni kelių, a į
nių iš Wliso, kad Gruzijos pasažierių skrynių. Bet ranka
rėjo. • Tas įvyko dėl pagerėji apie 3,000,000 litų kredito. Ka Kieno žinioje šis dalykas* turi 9
prezidentas Grigory Lorkipa- mai siūtkeisiai, rišuliai, prš «mo fermerių reikalų ir dėl pa dangi ši suma sudaro diesnę rimtai apsvarstyti ir.iirašalnh 9
nidze su dviem atstovais, kurie imami'.
Yra pranašaujama
didėjimo namų statymo. Kito
kartu su juo buvo bolševikų kad visokios kelionės ""tarp
pusę pagrindinio banko kapita ti minėtus netikslumus.
je Suv. Valstijų dalyse nedar lo, o indelių kol kas plaukia į
Tai nežmoniškas kęištašt®
'areštuoti, pabėgę iš “čekos” Londono ir Paryžiaus eis orlai
bas teip-gi sumažėjo.
SUSIMUŠĖ ITALAI.
nagų Maskvoj. *
*
' viais, ypač vasarų.
GAISRO DIENA.
bankų ne per daugiausia, tai Daugiau atsargumo su rastsia®
• •
' .
s
kapitalui padidinti, vedamos nežinomais valgomais daik-Jjį
Philadelphia, Pa. —- Vietos,
e
SUDEGĖ ŠEŠI.
‘ .
derybos su Žemes Ūkio1 Minis tais!
italai darė manifestacijų lakū Washington. — Prezidentas
■ ‘
. •
. <9
terija
dėl
perdavimo
Žemęs
Mokesnis už dviračius š. nų J
nui Locatelli. Tarp fašistinių Coolidge išleido proklemaeiją,
Dickinson,
N.
1).
—
Louis
Bankui
žemės
reformai
vykdy

ir anti-fašistiniųv italufc. ivvko
■liepos 29 d. Seimo panaikinta
kuria jis spalio 9 d. paskyrė
fc*
Spileharo
farma
sudegė.
Ug

ti
skirtų
kreditų,
kurie
siekia
(Kauna‘“Vlenyliy’!
susikirtimas, o paskui mušty “Fire Prevention Day.” Bus
nis
ištiko
naktį.
'
Sudegė
kar-.
apie
4,000,000
litų.
Be
to,
ma

BIJO ALKANI RUSŲ
nės. Astuoni tapo suareštuoti. tada paminėta 53-čios sukaktu
Ūkio Banko fabrikai gavo V
PRITARĖTURTŲ
tu
savininkas
su
šešiomis
duk

noma
prašyti
dar
apie
5,000,000
‘
PILIEČIŲ.
Kuomet Locatelli ėj iš Citv vės dižiojo Chicagos gaisro;
metų parodoje Kauno du aula
KONSKRIPCIJAI.
terimis.
litu
iš
vyriausybes.*
Padidėjęs
Hali ‘ po pasisveikinimo sū
medaliu: šaldytuvai. ‘‘Maisto
Žemes Banko kapitalas galės už labai gerus mėsos išlnhiniua* '-'f
:i
Persijos valdžia ..bijo, kad iŠ mnesto majoru, tai būriai ita
SUAREŠTAVO Už
Vieni šaukė
St. Paul, Minu. — Amerikos “darbininkiškosRusijos pra lų jį sveikino.
DETROITIEČIŲ DOMEI. geriau remti ir. opesnius infisų (’ukvąus Komisijų už pndaryttį
PLETKAVIMĄ. v
žemės ūkio reikalus.
Legionas turėjo šeštų metinį dės | jos žemę eiti alkani ir pli ‘ SValio Locatelli, .kiti šaukė
tyrinėjimus cukraus
Detroito (West Sidės) lietu ’ Vaiguva (kiaulių apsk.). Tai Lietuvoje. ‘ Pereitais metais
- suvažiavimų. Suvažiavo 10,000 ki sovietų piliečiai, nes Rusijos “šalin Locatelli ir .fašistai!”
Madrid. — Ex-ministeris viams pranešame, kad visi no ne didelė parapija, bet žmonės Bankas yra gavęs auksu medalį
legionierh). Be kitų dalykų Turkestane, kuris guli prie Tada ir įvyko ^muštynes.
Ossorio (hunlordo tapo uždary rintieji gauti “Darbininkų” pamaldūs — susipratę katali pramonijos kūlimų ir fabrikų i
. Legionas pripažino, kad karui Persijos, žmonės jau badauja.
Lisabonas. — Į kotelio Swiss- tas kalėjijiman už leidimų gan bei gerų knygų galite kreiptis kai: tai parodo rinkimai į Sei tymų Lietuvoje, nes me'nm k
ištikus, skelbiant vyrų kons- Persija bijo dar i r* dėlto, kad
ardančių disciplinų fermi par mūsų įgaliotinį— L A, mų, kada visus beveik balsus šioje srityje nėra tiek. nada
kripcijų turi būti ir turto kon- jos užderejimai dėl lytaus ne Atlantic sodų mesta bomba. Ji dų,
4 ».
pridarė daug blėdies
Blažys, 1960 25-th St
labai geri buvo.
skripcija.
»
atidavė krikščioniškoms parti- kiek ūkio Bankas.
»
l
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SVHNS HITU

to žodžUut afto iHįutiMi Sr.ff tas J. 5Mč|us taetMp^ete irfataj M pasidarbuoti pajėga. 'Nariai
>
subruzdo veikti, pačiopriemota jos pmkymm. JUvToldo anutna nies visi troško- ise-gi kuopose viltis ir dvasia
trata?
akoentavo irta dalytini: a)|ipe ir ieškojome ir ačiū Dievui, dlti, visi darban eina... Ištfe-e*
“{Sekminių dienai atėjus, vi
’ netotikime, kad jau suradome, bu, tai gražus ir džiuginantis
si buvo draug toje pačioje, vie ^lekvieMM gerą* lieįRvU
riteitf* įsileisti savo širdin Į’^ąil broliai dšiaugkiniės.
>psireiškiųw» o mūsų brangiai
toje, Htai ūmai pasigirdo is
No.i.
dangaus ūžimas, lyg-kad kita abejotinom minti^ apie VU . Nuo dienos p. Ardzio rasti- sąjungai didelė viltis.
■
Kas via Bažnyčia?
taučio smarkaus vėjo, ir pri niaiu atgavimą, b) palaiky-v}et0H užėmimo, apHkri- Tad, broliai, jeigu kada nors
j0 §įr(jį, turėjome vilties mūsų brangiai
Katalikų Bažnyčia yra ti pildė visus namus, kuriuose jie mm toutyatla, vaikučius
(THE WOBK1B)
„„„„„
kybine žmonių bendruomenė, Sėdėjo. Jiems pasirodė pasi aai reiks mokyti savose mo- ųii ir „
išr kurios
tartum iš šalti- sąjungai apskrityje ir per ap
- - — “
-- • - '
’*-v
nlpMnio naujo* energijos bei gyvu
feJtoKsKea every TtJESDAY, THDBSDAY airi SATIJBDAY (tane Oievo gtubSs ir savoiž- dalinę tarsi ugnies liežuviai ir kyklose ir s)
skritį padirbėti, tai dabar turi
menu, kuris yra perkoštas tiršJ
ganymo
siekia
tikėdami
Kris-------- byZ-~------ L .
.
juo vandenėlį semiame,
bet, me geriausią progą tą atlikti.
ant kiekvieno iš jųjų nusileido
tu tautiniu elementu.
kuri, tartum, jau numirusi ir Eikime todėl darban. Prade- .
|ŽMR nonos* unnnmus B. o. Maoausnsr or UBOB ta«s «*4. iailami Kristaus po vieną. Visi jie pasidarė pil
Žmonių prtadtae tavo pilbiivo'ijįrt « tetago
£ JBtMMI i«
aiatter SepL 12, MIS ot the pert offlce at Boston. Mua l»W»«imrathą, klausytam tins- ni šventosios Dvasios ir ėmė
kikinm savo darbą nuo pama
netilpo,Į^jgjįęjj jr sustato: Ne, ii neįįf.
tmdęr
1S7O.“
ftaus įsteigtos
’
vyriausybes sU kalbėti visokiomis' kalbomis, n* nyetainl, i
tmdęr the
the Act
Act of
of Mareli
Mareli 3,
3,1879."
tų. Pirmiausiai susiorganizuo
y RAiSSptence for maiHng at spoclal rate of pastoge pravlile<l for.in Sectlon 11081 popiežium.
ir visai hereikalin- kime, sustiprinkime ir padau
taip kaip Šventoji Dvasia jiems
pntadimo
tatai.
ruoSst?8
Act (rf Oct S, 1917, authorlžM on July 12, 1918” ,.
davė prabilti.” Apd. 2,1-4.
ginkime nariais savo kuopas.
No.2.
į- t *
Labtn
svarbaus
į*pudzio
w«
aš
tik
smarkiai
susirsfati:
•' Putinėlis
Į Kokiu būdu Kristus įsteigi
įSupraskime, kad kuopos palait 2SUBSCRIPTION KATES:
tam vatam nitata Ukmmj tet j(18 WOTe iSgyrtete... Afiftl
Idai veikiančios nieku būdu biu
į’"^fąMrly ............,•»
♦
BainySj?
■ "
. ,
taegaęijoK ta lankymas - j>4Stoju naajan
. h. OT0
Rf ntastonand suburbs
joti negali nei savo veikimo iš
4 t,
• *1
apipylė publikų nepaprasto to8 “iž?ijimo>’ valandos ntaij vystyti nepajėgia. Jungtim®’
r Fcreign countries yearly.•. 4 » «f l» kk* 4 4 * 4« 4 4___
15.501 Jėzus Kristus “pasikvietė
~ aaai r.?. ■...
:.-i^='.-.a5ST-t
' ■'... . :
jansmn. Daugėta parnanA aiwkrit^ pnMjgj(, ai5k)J
£=*<3 Į savo mokinius ir iš jų išrinko
ir visas mūsų kuopas vienybėm—
kad
ma
gal
I«tav<«
generolas
L
v
į
ik
wo
m
dyt{
W
•'* • >T
wT
W a
•*
[dvyliką, kūrinos ir pavadino
jungkiihės visi apskritin.
Žukauskas atitrmmpavo|
1A711ITG1 NftCl nllA ICirAFIlAiC Italais” Lk. 0,Kris- Praeitahi numery buvo trum- S.
■m,
Sudarę apskritį pradėkime
*
tfV&Ulldl IvvJjlUljV Idvvllj V© tus apaštalams davė valdžią jai apibudinta paties kongre kongi’esan, mat Ukrainos ats
tovas buvo militarinėje unifor
♦
' (mokyti, ■ krikštyti, sakramenso darbai, o dabar keliais ruo
■
rll,s
mišias laikyti, at- žais pajudinsime programinius moje, ženkle kariavimo už liuot
«ybę savo tėvynės. Vienok tas
*'V rillClĮMHĮį
leisti nuodėmės. Jis jiems ta- ir ahelnus įspūdžius.
;tioj buvo išaiškinta, publiko
•
J
' M- “Man duota visa valdžia
Pirmas vakaras.*
je pasipylė griausmingos ova
'
'
' '
danguje ir žemėje. Eikite tad
Brooklyno komunistų organ&s norų kad “Darbininkas” 1 ųynipkinkite visas tautas, kri-.. __ Rugsėjo 2 d. buvo nepapras- cijos, plojimai, valio! teikimai
| {rodytų, kad Jėzuitai nedarė bjaurių darbų. Bet juk čia Lkštydaini juos, vardan Tėvo ir :as koncertas. J į išpildė muz. ir 1.1. Gi ne po ilgo laiko pa
ir Šventosios D va- J. Pužauskas, dainininkė M. Ūi- sirodė ant estrados 'ir pats
į. “Laisvės” dalykas, įrodyti, kad Jėzuitai darė bjaurius dar- Sūnaus,
1
kurisI sios.” ALato 28,18-20.
'žatiskienė, Greičius ir lakštu garbingasai svečias,
| Mus, o ne “Darbininko,” kad jie jų nedarė. Gi “Laisvė” stentė Greičiene (iš CIeveland, O,) sveikino lietuvius .ir .linkėjoĮ2
| gėsi tai įrodyti sufalšuotu dokumentu, kurį parašė ex-jėzuitas Į
ko. 3.
ir vietinis kooperuotas visų kuogreičiausiai Vilnių atsim-į
į. Žakorowski. - Jei “Laisvė” to nežino, lai perskaito pirmą geIšvardink dvyliką apaštalų? trijų parapijų choras, iš apie ti iš lenkų nasrų ir turėti kuoI resnę .encyklopediją apie jėzuitus, kad ir protestonų parašytą
- f
Simonas, kuris vadinasi Pet poros šimtų dainininkų. Apie arčiausią kooperuotų'tarpe uk-l
I
o tenai ras tą faktą. Bet ji matomai tą žino, tik per akis spiras,
Kurie norite gauti naujų dainų, reikalaukite tuojaus.
visus juos komentuoti nėra rei rainų ir lietuvių. Paskui J)r. Į
[
riasi tvirtinti, kad /‘slaptos instrukcijos jėzuitams” būtinai
nes nedaug turime. Agentams ir chorams nuleidžiakalo — jie visi yra didžiai K. Pakštas atsake svečiui la-|
Andriejus (Petro brolis),
į
parašytos jėzuito ir vienatinis argumentas tai toks, kad jezume didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky
.Jokūbas,
brangūs menininkai, visi savo bai gražia ir , diplomatinga
mais kartu.
•
’ .
I
itai išpirko visą laidą to veikalo, bet faktais to neparemia. ’ Iš j Jonas (Jokūbo brolis)
balsais virpino klausytojų šir kalba, kuri sukėlė ukrainų de
E
teisybes, tai tą veikalą išpirko ne jėzuitai (gal viens-kitas ’je- Į
Zebediejaus sūnus, dis. t Solistai padainavo bega legacijoje nepaprasto ūpo; kad.|
20 dainų dviems ir trims lygiems balsams. Muziką .
|
luitas dėl žingeidumo ir nusipirko), bet laisvamaniai, kaip kad i . Pilypas,
linį skaičių dąųių. Abi solis jie nejučiomis sustojo ir pra
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai
E
ir dabar perka visokius šmeižtus ant kunigų; Pagaliaus, jei- Į Baltramiejus,
tės buvo gausiai apdovanotos dėjo šaukti “slava” Litwy
. ’ gražios ir tinka vyrų chorui. Kaiiia...
,30
L gu tos instrukcijos būtų slaptos, tai gudrūs jėzuitai iki šiai] Tomas,
gėlėmis ir griausmingais aplo (garbė Lietuvai). Tokiai gra-Į
J. Naujalio
Alatas,
dismentais. . Choras labiausiai žiai atmosferai’ svetainėje vieš- Į
| dienai nebūtų jų rodę pasauliui. Juk čia ir aklam aišku, kad
Vasaros naktis (mišriam chorui)
.35
imponavo savo kantata — pataujant tapo sudainuota ke
K
taibuvo šmeifiko darbas.
I Jokūbas ir
Man
liūdna
(mišriam
chorui)
.
letas
patrijotinių
dainų,
triukš

.35
“Vilniaus Seneli.” Nuo jos
Tadas, Alpiejaus sūnūs,
1
utino
daina
(mišriam
chorui)
..35
r
“Laisvė’ ’daug remiasi jėzuito Busembaumo knyga. Pavirpėjo ne tilt klausytojų Šir mingai išleista, delegacija ir
Simonas Kananietis,
I
Žiūrėkime. Busembaumo garsus veikalas “Medulla Theolodys, bėt ir naujos erdvos sve užbaigta kongresas ir kongre
Judas Iškąrijotas.
Aleksandro Kačanauskas
sinės
pramogos.
1 Myliu tave. Stiprybės šaltinis ( vienam balsui)'., t 4°
| giae” turi štai kokį sakinį: “Cui licitus ėst finis, etiam licent
tainės langai. Ją prirengė ir
No. 4.
S
našlaitė (vienam
(vienam balsui) . __________ _ _
K
medū,” kurs žodis į žodį taip .skamba: “Kam leistinas tiksAbelni Įspūdžiai.
* Kad aš našlaite
dirigavo kun. j.' Čižauskas.
.40
Kokiu būdu Kristūs davė šv.
I
•
*
‘
I
J.
T
a
11
a
t
K
e
l
p
š
o
s
Žmonių koncerto klausytis Kongresas neskaitlingiausias,
f las, tam leistinos ir priemonės,” kas, žinoma, aišku, nes be Petrui Bažnyčios pirmeną?
E prienamių tikslo neatsieksi. Bet Čia nepasakyta “leistinos vi. buvo prisirinku^ pilna svetai bet labai stiprus —- susidedąs
1 Liepė tevelia (vienaki balsui)................................
.35
“Tu esi uola (Petras) ir an .
nė.
Tas
rodė
Detroitiečiuose
K
sokįw£ kad ir nedoros priemonės.” Tai visai kas kita. Juk tos-uolos pastatysiu mano Baž.40
iš paties išeivijos smegenino. ®* Rūpinosi, motinėlė- (vienam balsui)....... .
J
Šalnok,
tarne
žirgą.
Gerkim
broliai
(mišrių
balsų
meno
mylėjimą
ir
gyvumą
—
K
jei Ęusembaum būtų pasakęs: “kam leistinas tikslas, tam ne- Lv-į.u jr ^au Juosiu dangaus
Visuomet vadavosi ne ūpu, bet
clioim) ......
.25
į leistinos priemonės,” tai būtų nesąmonė, ir “Laisvė” kriti-' karalijosraktus,-o ką tik siu-i- nesugedimą niaterijalizmo sut protu; į gyvenimą žiūrėjo ne
»
kuodama Busembaumo. pasakymą, prasižengia prieš sveiką kį žemėj, bus surišta danguj ir rose.
apgfabomis, bet atviromis aki
Juozo Žilevičiaus
Gundė mane bernužėlis iš operetės “Raseinių Mag
mis; visus klausimus rišo gy-1
Antras vakaras.
protą, - Wagemano pasakymas taip skamba: “Finis determi- ką tik išrisi žemėj, bus išrišta
de’’ vienam balsui ......... .
.50
vai, giliai ir rimtai — visas
Į
nat prbbitateni actus,” kas reiškia: “tikslas nustato darbo do- ir danguj. Ganyk mano aviRugsėjo 3 d. buvo iškilmin
kongreso aparatas buvo at-|
E rūmą?’ Tas pasakyta sąryšy su'gerajų darbų įvertinimu. • Pa- nelius; ganyk mano avis.”
J. Gruodžio
ga vakarienė.
Joję, apart
creiptas
į
tautinį,
organiza{
Jūra
ir
mergelė
(vienam
balsui).
.30
E yyzdin, jei kas meldžiasi Dievo garbei, tas turi gerą tikslą ir
No. 5.
valgių ir gėrimų, buvo pasaky.
eijinį ir apšvįetos klausimą,
B Mm> būdu jo malda yra geras darbas. Bet jei kas meldžiasi kad
apaštalai darė po Kris- ta daug ugningų ir visokio tu
Kun. T. Brazio
arba kitais žodžiais sakant, -r
pasirodžius žmonėms maldingu, tai savo menku tikslu suga- Įtaus įžengimo į dangų? *
į Putinėlisraudonas (chorui) .............. . ............. .
rinio prakalbų ir sudainuota p.
.35
pačių tvarkimasi ir stiprėjimą, f
B dina gerą darba. Jei “Laisvė” rašytų straipsnius^ tikslu ap,v .
. p. Oižauskų keletas-gražių dai Visi delegatai išsiskirstė kūpi-j
v ;;
A. ^Vaičiūno
nelių, o gerb. kun. Čižausko pa
k. Šviesti ir padormtt .žmoniją, jos rastai-virstu gerais darbais. ...
; t ‘ .f
i Vaitai dėRui ir Ties mano kryžium (vienam balsui) .35
ni Tėvynės meilės, organizuo- į
■ tat kataigi » rašo kaip tik priešingų tikslu, tai jos nelem- L ]auk? nnžengihuo Dvasio!, skambinta pianu. Žmonių va to nusistatymo ir plieninio pa- |
i
“ "
s t. Šimkau š
tas tikslas sugadina jos darbą. Juk čia paprasčiausias sveiko kventG^ išdavystė Judo pali- karienėje buvo neperdaugi au sirįžimo nenuilstančiai dar f! r Plaukia jiag laivelis (vienam balsui)
.40
S proto principas, kiekvienam suprantamas.
L*. iu}į'
nepitaj. , Pet- siai. Detroitiečiai, matyt, ant buotis savo brolių tarpe.
: Vienas žodis nė šneka (chorui)
.40
valgio neužsipuOla.
t Darbininko daina (mišriam chorui) ........... s.
.50
Pačių detroitiečių ūpas gana
K
“Laisvės” priekaištas, kad Ignatius Loyola, jėzuitų įstei- h as, tad pildydamas savo valTrečius vakaras.
žavėjantis, daug žadantis, gy
K
sako, jog baltą reikia vadinti juodu, jeigu to reikalau- džią patarė apaštalams išrink- i
I
česTovo Sosnauskio
K ja bažnyčios autoritetai, heatatinka tikrenybei, štai koks tik- ti į mokinių tarpą vieną ištiki- Rugsėjo 4 d. buvo didelės vas. lietuviškas, truputį biz
[ Užmigo žemė .
.35
į Blaivininkų himnas .
C ras Loyolos išsireiškimas: “Visuose daiktuose, išskyrus nuo- Imą, kurs užimtų vietą apaštalų prakalboj Kalbėjo bent pen nieriškas, simpatingas ir pil
.15
Du vardų buvo paduo- ki kalbėtojai. Visų kalbos bu nas didelio pasirįžimo.
E demę, 'as privalau pildyti ne mano, tik mano perdėtinio valią” 'tarpe.
'
Antano Ėačiulio
Reporteris. |
tąrpe.
Du
vardu
buvo
paditovo
karštos
ir
patrijotinės.
E
“Užlaikyk savo proto laisvę ir nenustok jos nė prieš joį
Nauji, .tik išleisti veikalai ta:
Motiejus,
ir
Barsaba,,.
Per
1
Nors
’
jie
kiekvienas
kalbėjo
E M autoritetą, nė joHose aplinkybėse.” žmogus, kurs liepia
£ Piemenėlis (duetas) ..............
.50
didžiumą
tapo
Motiejus
priskirtingoje
temoje,
bet
jų
visų
į Audra prieš' dfeną (solo).. /...:...........
1.00
E išlaikyti proto laisvą visose aplinkybėse, negali vadinti baltą
-ėkaitytas prie*vienuolikos apš- mintys sieke prie bendro idea
į ’ Žvaigždutę (solo) ir Aušta rytas (dueas).....
/ .75
E jtt<^ įsakant savo perdėtiniuit tai aišku.
talų. Dešimts dienų po užžen lo
mūsų gyvybės išlaikymo
i Oi, dalims (solo arba' duetui) ............
, .50
E
KM dėl pačių jėzuitų darbuotes tūlas protestantų rašytogimo Kristaus į dangų, Dvasia Amerikoje. L. Šimutis kalbė Į Ohio ir Michigan valstijų
į NokĮurnas (duetas bossui ir sopranui) .....
*1.25
E Jas, ježtiitanis nepalankus, štai ką sako: “Taip sutvarkyti, je- Šventa nužengė ant apaštalų.
L. D. K. S. kuopas.
: 0, laisve (mišriam kvartetui arba chorui)...
.50
jo apie šus-mą D R. K. Ame
,
v.
E Muitai įnešė naujos pajėgos į bažnyčią ir į pasaulį; Jų pasitar.75
Myliu
(mišriam
kvartetui
arba
chorui)
.......
rikoje; R. Daužvardis apie
No|6.
Pereitų metų apskričio suva
E ©avimai R. Katalikybei buvo neapskąitliuojami. Jie vieni nuLietuvių Darbininkų Kooperaį
' -".
Mik o B e t r a u,sk o
Kokioje
dienoje
Dvašia
ŠvenE stūmė atgal protestantizmo pažangą per puse Europos., < Vaityvę Sąjungą; pral. M. Krušas žiavimas atsibuvęs Dayton.
: Lietorią drinoS.' Telpa 59 dainos. Knyga 90 pusi, 1.50
Oliio,lapkričio
29
d.,
pavedė
E kų tnokyme jie įvedė naujos dvasios ir pasišventimą
. ir ta nužengė ant apaštalų?
apie vienuolynus ir parapijines
Telpa 55 dainos: chorams, dueE skaitėsi geriausiais mokytojais Europoj ... Ir nors jų pa Sekminių’ dienoje.
•mokyklas; Dr. jį. Pakštas apie man labai sunkų ir atsąkomin>
tams ir setams. 190 puslapių ........».
gą Sąjungoj darbą — paskyrė ? r Glri^ gą^JiuĮį vieno veiksmo fantastiška opera.
No. 7.
E Čių metodai tobulinosi; jie‘visiškai surevoliucijonavo mokymo
santikius Ukrainos ir uĮtramų)
"■»
/ rištemą... ir darbavosi kaip žmonijos progreso pijonieriai *..
Ląbakąrežiis .veikalas.
b
Ąr gali paduoti švento MĮ- su Lietuva ir lietuviais o artis- mane apskričio pinnininku, o
t
Į^fikolą
.Ąusėeką,
-rąštiniiiku*
.
‘
>lgl<
Maištų
Karalienė
r
H
♦
LJhtf gavo asmeninį kultūringuĮH% ir nesuteptu gyvenimą akais- ]
Dėleį daugėlio priežasčių sa
Vta, jėzuitai sugrąžino žmonių pagarbą link dvasiškijos .. J
Solo: balsui ir pianui :
priekaištas pasibaigia tik įtarimais; nė vieno tikro įrodymo vo užduoties tinkamai atlikŪ4j <’ t1i
|ią įakcįidy. (dzūkišką)
M
Ir gal nė jokia žmonijoje oi&ąnizącija neturėjo tiek mažai ne- prieš jėzuitus istorijoj nėra.
negalėjau/P. Ruseeku visiš-:
Jojau dtaūą ..........
Taigi čia kyla lįausimas: Kam gi jėzuitams reikėįo to prin kas prieš mūsų broliją apsilei- ]
r tartų narių, kaip jėzuitai... Ar tai dirbdama! tarp milijonų
.15
♦
, ludijiečių ar Kiniečių; ar veikdamas tarp Huronų ir Isokėzu cipo, kad tikslas pateisina priemones, jei jie vedi visiškai gerą dimąs (apie ką visi iš organo j
įįąnt* mane motinėlė
.20
t įtarių Amerikoj > M civilizuodamas laukinius gyventojus Bra= ir dorą gyvenimą? žinoma, kad nereikėjo. Jie to priapo jau gerai žinote) apskričio ve/ :
tūl ai pUtoita
. .20
i fžjaįnįmį4
i itlijos ir Paraguajaus; ar vesdamas misijas ir kasdieną išstaty- neturėjo ir juomi nesivadovavo, nes būdami apšvmstį ir įįri. kimą visiškai suparaiiŽiavo ir i
.30
U dainas savo gyvastį pavojun Anglijoj prie Elzbietos ir Jokūbo jie galėjo tiesioginiu keMū prie tikslo prieti. Ką*
jų įfiįp- ne tik man. bet ir kiekvieimiiT
tpjo (dzūkiška)
.15
.15
4
au dryntmėlį ..
apskrity dirbančiam išplėšė no
L i —* jėzuitas visuomet pasirodo uolus, neilstantis, linksmas šai, pąVyzdin, bolševikai.
.20
raudona ....
k4 •k»
4
| dgrbuotojas, vertas pagarbos.ir pagyrimo.”
Kad paveldzius Rusiją ir ten gerokai pasipinigavus, viso rą daihųotis. Patį-gi apskritį
» Į4Įj|n (latviška)
.10
4• *44
| ’ t Rodos neįtikėtina, kad tiek pagyrimų teiktų jėzuitams pro- kie Leibai, Maušiai ir Joikės nužudė šimtui tūkstoJlMų ŽWmių. audė,
Neseniai gavome naują aps
| Besteną istorikas, bet reikia tik atsiskleisti Encyclopedia Bri- Ištiesę., jiems tikslas pateisino in nedoriąusjas prįemtmes.
kričio raitininką M. V.'Ąrdrio
tannica ir ten straipsnyje “Jesuits” kiekvienas gali patikrin
Jei jėzuitai ir įštiesų būtų išgalvoję tą principą, k*d tiž
asmenyje. _ Ii jo likšiolaikįnių
si, kad Čia pasakyta teisybė.
ias pateisina priemones, tai bolševikai turėtų būti už tai j|»ms Sąjungai bei apskričiui nuveik
?
*
t
žinoma, ten daroma ir priekaištas jėzuitams, daugiausia dėkingi, nes tenino ir Trockio pakalikai daugiausia tuom prįn- tų darbų drįstame rimtai spė 11
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“Darbininkas”
*

,

r

>

Ff

1 I
įį
'i

politikinėj srity. Būk jie darę suokalbius prieš karalius, organisavę sukilimus, sukurstę.keletą.karų ir t. Ui betvisiiitie

pu naudojasi.

L?WBtaray So. Beita*, Įmb.

lioti, kad tai yra gana gabi,
1

r

e

BltglUrtik
gėrimų; žodžiu sakant; viskas VisUoa su ženklais ant kurių bu- Jakaitis. Baskui jį kalbėjo
bus kuogeriausiai — viri atsilan va pažymėta pagerbimui seimo, husirinkumeji. Po pamaldų Į
• • tapo
■
kiusieji bus pilnai patenkinti, o Tas riskaa davė malonaus įspfl- svečiai-delegatai
pūva
nąųms vargstantiems darbinin
neatsilitakiuMieji labai gailėsis.
dŽii). Laike šv. mišių gražiai gie šiltaįs užkandžiais — po užkan
kams laimįs ir kogeriausių rr» » * i ♦
Visą triukšmą, valgius fe gari dojo šv. Kazimiero parapijos cho prasidėjo seimas. » Birma se
yultatų mūsų veikime suteiks.
mą gauri tik už 25 centeliui.
ras. Parbaigus mišioms, J. M.
. Įtariai, dažpai dejuojame ir MOSTH SIDA CHIOAGO, ILL, pasijuokti, kartais ašarėlę niiKviečiame visus.
vyskupas pasakė pamokslą linkė
anaiskundžiaipe kad mūsų kuo
—---------braukti ir gražių dainelių pat.
’ : Matyt damas geriausių pasekmių darbuo
pos netarpata, neauga, kad mū LDKS. 20 kuopos susirinkimas siklausyti. Lauksime gražių
GERBIAMIEMS
tis
blaivybės
dirvoje,
Pasibaigus
sų kuopų sustiprinimui ir jų įvyks nedalioj, rugsėjo 21 d., š. vaidinimų,
Publikos salėje
iškilmingoms mišioms, visi atnau
dvasios pakėlimui iš niekur m., tuojaus po. pamaldų šv. My- ‘buvo apie
WOROBBT1R. MJUUB.
‘ 25O,^hora salė talpijino blaivybės prižadus. Prižadus
pagalbos negauname, kad cen kolą parapijos svetainėje, 1644
na ir daugiau, matomai labai
Itarbris satmas.
kalbėjo mūsų gerb. kleb. kun. J,
tras nekartų į mūsų pageida Wabansia Avė. Malonėkite visi mažai garsinta.
A. L. R. K Pilnųjų Blaivininkų
Tik k% Uėjo iM spaudo*
vimus ber reikalus tinkamos nariai atsilankyti fe užsilikusiuB! Bo prakalbų įspūdžio norisi
O.G. A.
14-tw
seimas
Įvyko
pirm*
dieną
domės nenori atkreipti. Bro ‘Mokesčius už “Darbininką” užsi- pasakyti
MMPARAI, labai pa’ “ artistams: gaila
““s’ bro
PASKUTINIS SIOS
rugsėjo.
Jis
tapo
pradėtas
Iv.
• rapktai choram*vartoti,
liai, visų tų nepasisekimų prie mokėti, taip.gi dar turime svar lužiai, kad jūs pas mus ne ant
VASAROS
mišiomis,
iv.
Kazimiero
lietuvių
Į ne« yra lietuviMki pastažastis stengiamės suversti ant biu reikalu pasitarti.
visuomet.
* Vietinė LDKS. 40 kuopa, turėjo bažnyčioje, devintą valandą ryte,
[ kinimai. Mišparai atkitų: tai ant centro valdybos, Kurie dar nepriklausot prie L.
Parapijoms.
| spauidinti ant storo® ir
tai ant organo, tai ant kitų nu Dr K. S., malonėkite atsilankyti
—,——
« «avo mėnesinį suąirmkimą rugsėjo dalyvaujant J. M, vyskupui TJio[ dailioa popieros. Vie7 d. Narių buvo neperdauglau- mui O’Leary.
— Rengia —
garos sukrauname. Bet pa fe prisirašyti. Įstojimas kibai maCUEVELAND, OHIO.
Hią, bet daugiau negu paprastai. • Pusė po ažtuonių iŠ ryto Blaivi U Ii. K. VYTAUTO KLUBAS | no lakšto kaina 6c0 100
žvelgę gilau į minėtų nepasise žas Visiems reikėtų prie tospra-1
___ , ■
I lakštų už $5.00.
kimų šaknis, surasime kad jos kilnios organizacijos priklausyti “ Atsakymas “Dirvos” štabui, Matyt, kad Eastonaa pradeda ju ninkų priaugantysis skyrius ir di
Lowell, Mass.
dintis prie ko nors tokio gyvesnio dysis susirinko po bažnyčia fe gra
gludi mumyse, kad svarbiau- fe paremti katalikišką fe prakilnų t
“DARBININKAS”
'
j Siuomi siunčiu atsakymą “Dir- ■ ir prakilnesnio. Gaila, kad ne vi liai susitvarkęs su vėliava išėjo
gia tų nelaimių priežastimi yra
306 West Broadway
vos” leidėjams, redaktoriams, ze- si nariai buvo susirinkime, netu pasitikti vyskupą. Mergaitės pfetai nesusijungimas mūsų kuo
ceriams, reporteriams, šmeiži rėjo progos kartų pasikalbėti, pa miau, berniukai paskui, o didysis Į . ' ’
— Ant —
pų vienybėn
nesusivienijiSo. Botšon, Mass.
kams
ir
visiems
kitiems
bedie

mas apskritim
,
sitarti apie visokius reikalus *“ skyrius paskui — visi nulydėjo į SAVO NAUJOS KEMPES
WOROESTER, MASS. *
viams liberalams. Su jumis jo atsiteisti UŽ organą ^Darbininką” bažnyčią. Atėjus į bažnyčią, praToji priežastis, o ne kitos
±«
_ .
kios polemikos per laikraščius ne užvilktas duokles fe taip toliau fe aidėjo iškilmingos šv. mišioB, kų-Į__
Lietuvos artistai.
___
mūsų darbų trukdo. Tik parias
laikėkun.
Dr.
^avickas,
asfe-1;
Jei
bus
lietus
per tas dienas,
vesiu, nestuomi pasižeiiiinčia sa tam panašiai.
fxUDIKlb">
” žvelgkiine, o tenai surasime tą
Rugsėjo 11 dieną 8 vai. vak. ve ir vigą katalikų visuomenę, nes
' Apart kitų nutarimų tapo nutar tuojau! gerb. kum LJ Karaliaus- tai piknikas bus.perkeltas ant
jį kirminą, kuris mūsų medžio
šv. Kazimiero parapijos salėje, katalikiško laikraščio mažiausia
ta rengti labai gražų ir įvairų šei-. kui fe kun. J. Koncevičiui. Lai- sekančios suhatos ,fe nedėliosl»
— sąjungos šaknis kremta, ir
DĘL APRŪPINIMO;
Lietuvos Dramos artistai laikė vietele yra brangesnė nė kaip jus’
minišką vakarėlį ant rugsėjo 20 ke sumos,toms iškilmėms pritai- Subatoje bus šokiai prie geros
todėl tam medžiui tarpti nei
*MOTINVW\<IV .>
kultūringas paskaitas.
visus sudėjus į krūvą, šų jūsų d./ ateinančios sub&tos.. Tas va Kintą ir labai*gražų pamokslą pa-Įorkeštros, o nedėlioję bus įvaibujoti neduoda, jį tiesiog pa
ĮkŪDIKIŲ SVEIKA
J. Dikinis apie Lietuvos su “Dirva” ir visais kitais jūsų
karėlis bus parapijos, svetainėje, sakė gerb. kun. Pr. Strakauskasl nis žaislai ir atsižymėjusiems
kerta. Tad ir nestebėtina kad
sikūrimą ir jos dabartinį sto- šlamštais. Čia tik turiu jums iš-,
jis susidės iš gražių pasilinksmini iš Bostono. Baigantis mišioms, bus duotos dovanos, ypač vir'Mum MtrriaJ* Bta'ltlta'
mūsų vienintele darbininkų or
vį, V. Dineika apie Lietuvos reikšti savo nuomonę, kad jūsų
«M Mh*'rCvM*MhM> rU-1
Metinės
kuopos
delegatai-tes
inĮ
vės
traukime,
jeigu
suvažiuos
mų, pašokimų, pasikalbėjimų,
ganizacija pageidaujamų vai
fata HmUm Httatau
['sportą, J. Olšauskas apie Lie- ^šmeižimas manęs neatitrauks nuo
gardžių užkandžių ir saldžių užsi- cdrpore ėjo prie sv Komunijos. kitų miestų kliuhai ir eis galyuotlaMutr autam
sių kol kas neduoda.
•tfcUkltf
•
Tad, broliai darbininkai,
F!08,.^ “
nėn
kliubas
su
kliubu,
tai
lai

veikimo katalikų tarpe. O jūsų ' , ..... ......... ...................................... - -——-------KMlkly ųrtoUuM |r m*
. tautktae, kelkimės, stokime
®usi*tM
mėjusiam dovana SIDABRI
fiziški pasikėsinimai prieš mane
•ijlaua ym Mlykia
.ripratnsię dartintafaį eilėse,
?^afeos
NEI TAURE.
•nrtaUauMI (r laitai
parodo jūsų proto silpnumą, nes
varykim Min t% ėdantį
Ir bm*’juaui^M tai
Todėl gerbiamoji visuomene,
negalėdami protiškai atsilaikyti
ssjum-ktaninį sudaryldineh1 P^altankar buvo Iydrkaip vietinė; taip ir apielinkių
mano kritikai, Jtai nors p.anaudostipTųlpskritį.
togamuųapto^Hhj.
kolonijų nepraleiskite puikios
-jat kumštį. Tas aiškiai parodo
m --. ..
. . .T. x. . i! Po prakalbų!. Dikinis pasa- jūsų proto silpnumą. Tas yra člel
'progos, nes vieta graži dėl pa
Turedami gerai veikianti ap- L _ . ,.
,
,
i -a-- * i •
•
tv- •
ke juokingą monologą, po ku- ■manęs, mažmožis, jeigu, teip labai
j
--------silinksminimo; prie to bus ska
STRAIPSNIS, 85.
skriti, šelpsime ir gelbesune . .
♦
i v
•
i-a
j •
v.1trio publika, įau artistų nebe- {norite atitraukti iš katalikų tarpo
nių valgių ir gėrimų,
vienas kitą, siusime žadintojus . J. r, ;’ ,.
.
< • t tk-g - \
t
inorejo paleisti, nežiūrint i lai, įmanė, tai panaudokit karabinus, Bus sulošta dvi juokingos komedijos: !- DEGTINE,” kur per į Įžanga visai pigi.
ĮK-ČĄ uiėnesiiį-rketuri sykiai dienoj.
bei kalbėtoms toms kuopoms,]. \ i
.
r>'-1
•
statų
šeimynos^vargingą
gyvenimą
ir
antras
veikalas
“
KUR

, . ,
.. .
. f .v. tikau buvo 11 vak. 'Paskaitų o tuomet išsipildys jūsų laisvama
'i ryte. — CVrnmeal, mitmeai; manai
' PASARGA:■ .Važiuojant Iš Lmvellio
kurios to reikalaus. Apskričio L
.
IsuSulut vij (kaip aukočiau). Duok su pienu,
., , . ,
t
x x - Iprograma artistai baigė kom- niškas geismas. Bet... kitaip vi ČIAS ŽENTAS,” paimtas iš aukštesnės francūzų kilmės. Abų kaktže^rk
arba .su uvlestu. Minkštai, virintas
valdyba
-1 •
ir
J** ‘
..
■ kartas
... nuov karto atsi-rpozitonaus
vanagaičio daine.veikalailabai
juokingi.
Los
gabiausi
Nevarto
artistai,
kurie
Mnu?
kirIntaB kiaušinis kas dvi ar trys die.
heps, prabils, sužadins «iuS.^ds«Ei
U! M<abeVaj sados matysit mane katalikų tar
uos. Kartkartėmis kapotos vištos ant
rasite daržą ir darže puikią su- skrudintos, duonos. Pieno atsigertb
patarimų mums suteiks ir to- .
« . pe. Polemizuoti su jtdnis būtų la jau ne kartų yra atsižymėję, būtent: A. ŠLAPELIS, J. GVAZ- [kaino
i
1
?
’
(
Sėlinu, biskvitas su sviestu, arba pu7•ta.binta m tik ™dusiuSLteMri_Mmaiit ,,
• ■ bai didelė’į$^^espatfTjus nėra DAITIS, pjiia-M. LAPSNIENE, p-lė N. VENSKEVIČIUT®, I
bseiinsf* duona su sviestu.
9 ryte. — Sunka vieno ora’nčiaus. /
musu brolius veikimo vagomj dal.
Mka nerimavo žmoniškumo ir civilizuoto pasiel I>. JANULIONIS, P.' PEČIUKĄ ir GROMALIAUSKŲ vaiku- Gudrus Teisėjas Išgel
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar ’
drožtos; avienos kojeli ųgurdumynasį
ves, bet daugeli muši} broluj . ° . neZkil. ' „lama iš sa- gimo, jūs tikite į monkes ir pasi Čiai. Taipo-gi ^dalyvaus gabi pianiste p-lė R. KRALIKAUSbėjo Šeimyną.
smulkiai supjaustytos vištienos. SpiUetuvi, darbininku daryki šiol L ‘ N
• mbratlkg elgia!, kaip monkes, važiuokit į KIUTE ir A. ŠLAPELIS.
jiučo,
asparago, dynės, perkoštos virin
Namų svininkas užganėdintas
tos
tomėitės,
virtą morkvų. Keptas oAfriką
tai
ten
atrasit
savą
veislę.
palaidai, be organizacijos gyT
,v0 t6viškę
|
Visi linksmi!
buolys-ur obuolinė. Pasenusi duona ml
Ad. Padegimas.
venaneius, imisij s^jungonpa-L, OTgirįĮęs gražų Jausmingi}
sviestu. Po 21-mam mėnesiui keptos
I
Tūla lenką šeimyna Nęw Yorke bulvės ir gerui virti šubalbonai.
trauks, ir juos priglaus. Aps- . .
T-T ® .
...
. ,
ii p. m., t— Vištos ar avies buljonas
į nesenai buvo -pašaukta į teismą, ku„ .damų. Ūpas visų pakilęs, jauRACINE, WIS.
I name ėjo byla delei jos išvarymo su vyžėmis ar pasenusia duona. Kitukncio vaidyba ir centras uzL. . •
.
\t,-i .
v.
J
x
• • tesi nuoširdumas tarp publikos
I iš namą. Principialiais liudininkais šinienė, 'ryžių pudingas, virtos slyvos,
mus užtars, mums pat&Tpmm- .
...
t
•>*
jm
Į buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, Sėliną biskvitas arba duona su sviestu.
’ ■
•
I n* artistų. Labai gaila; kad IŠ mūsų padangės labai mažai
6 vak. — Maliavų, mf kitų- kvietinių
I kad jie nuolatos yra erzinami verkošelių
(virtą po dvi valandl). Duok
T7?‘v .v. ’ .. . V- artistų prakalbų turinio Čia' žinučių esti <(Darbininke,” tar
| kiančių kūdikių šitos lenkiškos šeivieną
ar
tris Šaukštus,,su pienu, ai
Virs’ išdėstytų idealų bei ,
f• . i s ti •
I mynos apartamente. Kaimynai ti- siestų. Pieno
•
... v. i. _ negaliu apipasakoti. Ilgai ne tum, kad. Čia nieko ių nebūtų. Gi
atsigerti. Biskvitas ar ,
Į krino, kad jie'negali jiet naktimis duona su sviestu.
tikslų vardan, kviečiu jūsų r v. v 5 , ‘ v.
v
»
. r . ? užmirs aplankę šio gražaus va- po teisybei taip nėr. Mes čia kai[ miegoti delei to kūdikių verksmo ir '. Pastalių. Kūdikiui reikia duoti ma
kuopą pirmame savo susirinki- L
L,. .
i,
Į todėl prašę namų savininko išvaryti žai mėsos iki sęptyąią metą. Ir m&
ą. .
, .v. ' h -i ’
karo. Esame dėkingi savo kle- kada" fe labai * ‘ sušumijam.” Va,
Į šią lenkų, šeimyną , is tų namų.
me giliai apskričio reikalu ap- L. j. Jakaiaii; kad j;s
sos-porcija vaiku valgiuose turi būti
štai, kad ir rugsėjo 7 d. buvo, laĮ
Teisėjas išklausęs verkiančių ku? duodama tik sykį dienoje Ir labai ma
sy?-p'».lr ll?’aus'®lle,i*0 Pj mums panašias kultūringas nu ■bai graži pramoga Šv. Cicilijos
' į dikių motinos pasiteisinimo, kad ji žai. Jei sistemą susidaro iš riebią vaisidėti. Žmau ir suprantu, kadLijas surnožg. Nemsa^
| negalinti verkiančių vaiką nutildinti, gią, turinčią proteino, kaip-; kiaušiniai,
choro. Visi, ja džiaugiasi; choris
pupos, .žirniai, žuvis, tai mėsos galima *
nes jie verkia, kankinami mėšlungio, visai neduoti, nebent rekomenduoja
■ jeigu tik rimtai ir nuodugniai D
fr artistoK
tai pelnu, nes uždirbo apie $140,
paeinančio nuo vidurių * dieglio ir gydytojas.
/
mano čia paduotas ,mintis
ap^
h
*
t
•
j
į
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
Motinos, kurios'turi kūdikius bet ne
.v.
*. be uzinękesmo daug mus pa- o dalyvavusieji gerais laikais.
į
jiems
pagelbėti. Išmintingas teisč- guli ją žindyti, stipriai rekomenduoja*
svarstysite, tai apskričio reir.
..
. . . .
T • , .
. -v,
. mokino, pajuokmo ir padaina- , Choristams priklauso didėlė
į jas jsakė jai tuojauS nueiti j aptieką, ina Bordens Kagle Pienas dėl bonku-*
kalą
bei
naudą
aiškiai
suprasiL
t
ai .
į
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- čių., Tai puikiausias pienas sumaišy
, * . . , \ . . .
. - -t vo. Mes-, lietuviai, galime tik garbė už didelį darbavimąsi — jie
Bordeji’i'
T
NO įr jo duoti kūdikiams, kuomet tas su gryniausiu cukrum.
■te ir vis vienbalsiar mitaratė
broliais artis- dirba ir niekuomet nenuvargsta.
Į tik užeis tie skausmingi simptomai, : Eagle Pienas yra maistas, kuris stata
j Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o vaikams vikrias kojas ir stiprius ka-.
prisidėti prie apskričio rr ko- tais iš Lktavos. Teko patirti, Tai mūsij žvaigždės!
ta.
| motina padare viską kaip buvo įsa- nūs. Jis duoda vaikui svorio rdkalln*
votį sujungtomis spėkomis.
ka(j artist vaidMmai įvyl{s
Tik vieno dalyko pas mus
I fcyta. Dabar kūdikiai naktimis jau go Jo sveikumui. Ji rekomndttoja gy- :
dytojai dėl jo augštos kokybės. Jei im»'
Meldžiu tad pirmame suvok. . nara^ie sam,-e snalin trūksta — tai stipresnės organi
r neverkia, kaimynai yra užganėdinti, žinai kaip vartoti Eagle Pieną, iškirpk,
ktionos ^ncirnikirnp. TnitMTfr P10^ Palupinėje saieje spalių
| namų savininkas ištraukė bylų ir kuponą iš telpančią aiigatsinimų ir Kau
Kuopos susirinkime nutai ti U h> g. a Wcnka abejoti, kad zacijos. Jeigu tik mes būtumėm
j ; visi sau linksmai gyvena.
si visai dykai visas informacijas, kaip <
Į
BAUBINO yra kūdikių geriausiu Iirižiurėtl kūdikį ir save pačią. /
svarbų žodp
'tie vaidinimai bus labai įdo- labiau susiorganizavę, tai mes ga
-i-.-------ą .savo pra nų^ .nu a-L x- nes tą artistų prakalbos
į draugu. Kūdikiai mėgstą jį! jĮė netlėtumėm kalnus nuversti. As ma
prašo
daugiau
si
'
\
Skaityk šituoš. štraipsnius kas jttM&į 1
A, SLAPEUS, BafflAs,
rimą prašau pareikšti man
Privalėtume visi, kai nau, kad neužilgo mes pradėsi. (PukelbiBUBl
atyilžiai ir pasidėk juos ateičiai. ‘
vienas i šžymiuusių daimninkų, kuris yra baigęs konservatori
arba dabartiniam apskričio - .
... .
T
■
<
-. ■- vx- • t - tt- x • x • vienas, jų vaidinimus aplan- nie, organizatyvius žingsnius —
rastininkiu. Ko tvirtai pusi- . x-,
. 7 ..
.....
w , . .v t .
t_, kyti; nes yra kur pasimokyti, 'stiprinsime jaunimo organizaciją jų Chicago,. III., išpildys didį programų dainomis laike apskri
■tikiu ir uz tai is kalno doko*
čio maršruto.
,
'
’/
'
—
—
---—
-—
—
—
—
—
---.
■
damas ir podraugei koširdin- p
aįpkti prie mėsų idealų kūniji3)0, o užtikrinu, kad Dievas

•

♦

I

S GIRDĖTIS LIETUVIŲ KOL

A

l3QQOKH9SEIIISfi

4

*

►

|T.||

iii

■■iri

•

»

I—

1

VtMININUMS

J

i

i

I

A

MILŽINIŠKASPIKNIKAS!

RUGSĖJO 20-21, 1924

į

4

i

i

\

Į

>

l*«.j
trr*

DAINOS

TEATRAS

r

v

L. D. K. S. Now York’o ir New Jersey Apskrity
•

l

•

'

•

...T f ■

* ■

•

ĮOt

Vlta*wAM4

į

JiCvlAlUn

Cl£lAx*4U 11*7

HvAypi

JUMIU

»n

4

K

¥

«•

’

“

’giausiai visiems jūsų kuopoje *
susispietusiems htoliaiils-darbi- ,
ninkams linkėjimus siųsdamas, W//i
pasilieku, su gilia pagarba,
(l

K-

'

WiTAl (ilEKAtii

NKAU PASIEKTI

■ užtikau tave;

čia

<§Įlį PERGERĄSlROyia
<4 T

1 T’t »
? ’ 1 t
1

turi.

; LOSIMA ĮVYKS ŠIOSE VIETOSE;
Subatoj, Rugriijo-Scpt. 20 d., 1924 m., S vai. vakare, Liudvino I
D
saleį ^O S. Pjark Strėet, Eliiaheth, N. J.
1

Nedėlioki iįpalio-Ottamtr IR Ą, 1^4

JurgĮb parapijet aaJžjA 307 tbrK'St, 0. Brooklyn, N.
•

Pranas Butkūs,

Mūsų kuopa prie apskrido
prisideda.

«

Apskričio Raštininkas —
’ M;V, Ardsisi
1331 Giddings Rd.,
Cleveland, Oltio.
'

J
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f

1014 m». 8 vai. vtttąie, AprrišWBv& par. nrižje, Abį^iui' MA 5-ih ir K&ve-

317 Baltimore St.,
Dayton, OIrio.

l

7:30 vai. vakare, švJ

1 $

Jūsų Apskričio pirmininkas

(

7*30 vai. vakare,

10
<■>

~
-

s

r~’

JEI
Sudilti* gauna
° maut*
’is augs stiprus ir svev
le Pienas yra. priimtas mai«
staslču
ams pĮėr 63 metus ir iiąu*
klejo' tūkstančius JcudiSių j stipriui
|r įžvalgus yyruą Bei moteriai

Subarim0> 8 vai; vtdMgnŠMV'l

maĄosalėje, 756*Harririm Ave./Harrison, N. J.
Nedalioj, LapkriMo-Movtmbar S <,* 195H »*, 7 vai. vakare, Į,

*

—-——--—1 ■■■.-■>«—.—•—«

Jei nori skursti ir būti nelai
mingas, mąstyk tik apie save I
apie tai ko trokšti, ką myli,
^kokios garbes lauki iš žiiumiųl
fe apie tai, ką mano žmonės a-Į
pie tave.

KKingj

.t

parapijos salėje, 147 Iftntgfcmary M., Ratencm, N. J.

Nedėliok lApkririo-Novembar 28 d., 1924 m., 8 vai vaWe,
1^0 New York Avė., N«waiį, |
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Jėi helMI KW Vartoti W«'
t mums Mitą pukribtiną ir mes jums paaiMme pe< sėjimo t
'
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Knygą fe MtoMtt

THEBORDEN COMPANV

Programai I^uk labai puikus. Užtikrinant kad visi būsite už
ganėdinti.
Uikviečia KOMITETAS.

1

BORDEN BUILDING NEWTORK
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Km BtettOro.

Margaičių blMviainkių choras su

giedojo Lietuvos ir Blaivininkų,
himnus, vadovaujant p-Iei J. Leonaitei. Pasibaigus pirmoms sesi
joms visi svečiai ir vietiniai dele
gatai tapo phkviesti pietauti, kur
buvo jau viskas paruošta. Pietus
ir pusryčius gardžiai sutaisė M.
fiėiukiene, V, Liutkienė, M. Šeškevieienė, A. Bendoraitieuė ir U, Tatulienė, Laike pietų buvo ir prakalbėlių. Delegatai išreiškė savo
mintis, taipos-gi dėkavojo gaspadinėms už gardžius pietus. Iš vi
so delegatų buvo apie penkios de
šimt. Pasibaigus antroms sesi
joms visi bei visos nuvažiavo ant
šviežio oro, arba pasigerėti Mai
ronio parku. Aštuntą f valandą
vakare po bažnyčia buvo sulošta
gražus veikalas “Išpažinties Au
ka.” Laike pertraukų mažų mer
gaičių choras linksmino publiką įvairioriiis dainelėmis — buvo dri
bai ir deklemacijos.

Taip-gį aplankė “Darbi
ninko”. r$dj£cjją gerbiami
Bostono universiteto juristaistudentai Ig. Karkus, Giedrinmkų (moksleivių) pirminin
kas ir P. Bublys, Giedrininkų
iždininkas.
Šiedu jauteliai ateinantį
pirmadienį atvažiuoja U Worcesterio Bostonan ir pradeda
viržmmėtam universitete tęsti
savo pradėtąjį mokslą.

1 ..'.rss

'

VeIHEv flmvS

Tai. Univeraity 4111

Ketvergo vakarę, apie 4 vai. po,
rJk
pietų, ant 12 ir Madiaon Avenues
suėjo apie 1000 streikiepų pike
tuoti, kur dirbo skebai, pas “Gilt
s Kankles. Sį kartą?
Edge” Miko dirbtuvę, ir, ten tuoj teatro vaidinimai So. Bostone.
m knyga — “Ttejąį
pribuvo policijos apie 50. ^|reikie“Drimdsi riDrimdri” juokų
a»»ės/’ už 1922-34Į
Labai priimnus gerti, tvaikas, gelbsti yiržkinimui ir labai
Iriai pikietavo pilnoje tvarkoje, teatras rugsėjo 21 ir 23 d. šv.
'
; J
taiso kraują.
kaip buvo miesto gaapadoriaus į- Petro parapijas salėje ant 5-tos
jų Metų Kanklčs” j
sakyta, bet policijos viriininksa gatvės duos du vaidinimus.
86 VHNDSOR STREET
CAMBRIDGE, MASS.
£i
sumanė tą būrį darbininkų išsklai Rugsėjo a21 d.: “Jovalas/’ la
pauzdlntos Lietuve-1
Gauk Jį Ras Savą Krautuvininką
dyti. Pareikalavo kad darbinin bai juokingas gyvenimo vaiz
Huntinetos visiems!
kai išsisklaidytų, darbininkai at- das, paįvairintas dainomis, de-.
numeravusiems Ka- !
, 1924 m. Prenume(sisak?, tuomet pakilo riaušės, pra klamacijomis ir kitomis “fonėVAItKAUB TEATRO
aina už Trejų Metų
dėjo policija. areštuoti nekaltus imis/’ “Prakalba,” rezginys
SPEKTAKLIAI.
s du doleriai, o vedarbininkus, Pradėjo grūsti visus juokingų nuotikių ir “Laisva
į Polise Patrol ir į atvažiavusį Lietuva,” tautiška misteri]ja Amerikoje Lietuvos DramosĮ Al F> U J ILdA1/4 lO AJlul V w V V
S brangiau.
“dŽitnį.” Suareštavo iš viso tą su. melodeklamacijomis, daino tėvo1 artisto Juozo Vaičkaus!
ižas; vakarą 107 streikierius, ne mažai mis senovės kanklėms prita
lS PETRAUSKAS
ir lietuvių pateko. Minia šaukė: riant ir muzika. Rugsėjo 23 S&ra.'CT
s Alėja, 60, Kaunas.
u Imkite visus ir veskite | kalėji dienų; “Lietuvos Ubagai/’|N.ew Jersey padangės ir traū- L
Gavome pirmą siuntinį iš Lietuvos visokių teatrališkų veL
Lithuania.
mą.” Policiją kaip budeliai, vie ubagų vargai negalai' su juo- Ida Chieagos link. Svetainės [kalų.
tųojaus, nes vėliau
Vėliau gali pritrukti
Į kalų. Siųskite užsakymus tuojau?,
nus grūdo kaip gyvulius į “patrol kingonus dainomis ir vaidini- Įužimtosir dienos paskirtos se- Į kadangi gavome neperdidžiausį skaitlių. Vasara jau baigiasi, jjr. s. Pinigus siųst pašto
jį
money order’iais.
vagon,” kitus stūmė ant gatvės, mu ir “Mtinžainas’ ’ 2 veiksmų [ kančiose vietose;
Į tark laikas ruoštis prie rudeninio ir žieminio veikimo,
kad atsitrauktų nuo dirbtuvės, gyvenimo yaudas, tūp patĮ
. Kę tik gauti iž Lietuvoa žie veikalai: '
Čia turiu pažymėti kad tuos ber bet nei vienas streikierys nesitrau muzikai ir dainoms pritairantJ SpaHoll d., Pittsburg,Pa.L,
w
niukus ir mergaites taip gražiai iš kė nuo vietos. Apie 5 vai. susi Dalyvaus keturi Lietuvos artis- Į Spalio 12 d., develand, OhioJ^
‘ ‘
•••**** • < < • * *.« •■“ •
!
, lė METU SOUTH BOSTONE
mokino p-le Juzė Leonaitė, kuri rinko minia žnionin prie City Hali, tai: L Dikinis, V. Dineika, J.| Spalio 18 il9dd,
.................10c.
''nemažai pašventė savo laiko. Da kur buvo nuvežti streikeriai ir Olšauskas ir A. Vanagaitis. Į MinK
ĮMūsų Laimėjimai, mysterija
i.,,..... 5f)c.
akiu specialistas
čia turiu priminti kad jau trys -reikalavo paliuosuoti suareštuo Jie keturi atliks per tuos duI Bostono .padanMeJt^dąį1?^50 he priežasties, komedija vieno akto ................ ,15c.
899a
W. Broadway,So. Boston
^amosrinivo_WorečStęryjr-suIoš- tuosius. Policija pamate pas žmo Vakaru 27 roles, tarpe kurių Į būti tarpe spalio 6 ir 10 dienu. fEtnegas, Urama 5-se veiksmuose
..40c.
VALANDOS; Nuo 9 r, Iki 7 V,
ta ir visos parašytos Jono Tarvy nes nesulaužomą pasiryžimą iš- ir keletą moteriškų typų. Vai-į pirmieji jo vaidinimai susi- Vergai ir Dykiai, keturių veiksmų gyvenimo vaizdelis.. A75c,
T
do. Gerb. Tarvydo veikalai labai liuosnoti streikierius tai tuomet dinimasbus labai įdomus ir ne- dės iš “Pietro Caruso” arba [Vienuolio Disputą su Rabinu^..,......
Tel. So. Boston 0828
/patinka, už ką mes Worcesterio 'gražiai prašė skirstytis namo ir
paprastas, todėl visi kviečiami / ‘Tėvo Meilė/’ “Šalaputris,” [Žiemos Ledai, 3-jų veiksmų drama.,.....
LIETUVIS DANTISTAS
blaivininkai Jonui Tarvydui esame 'pažadėjo paliuosuoti visus areš
geros progos nepraleisti, nes “žvakutė Užgeso” ir keletos [Kova po Giedraičiais,....
labai dėkingi ir linkime geidausiu tuotus. Areštuotieji tapo išleisti po šių vaidinimų “Dzimdzi- kitų įvairaus turinio veikalų,
Amerika Pirtyje, trijų dalių komedija
pasekmių ir ant toliaus rašyti.
apie 11 vai. po didele byla, kurią Drimdzi” ilgam laikui išva
(KASPARAVIČIUS)
Ė. Kalno Dievai ir kiti veikalai ......... r..........
425 Broadway, South Boston
Baigiantis vakarui dar miis pa uždėjo vienas stambus savininkas..
žiuoja į Čikagą. Vaidinimų
O/lso valandos:
.Jurgis * žibuns «,......«.....«..
(Bus daugiau)
linksmino iš Lietuvos artistai, ku
nuo
9
Iki?
12:00 ryte Ir nuo 1:80
pradžia 7:30 vai. vak., prašo
Ėmęs
ir
Kalbėk
...,.....,....,.
.
.....
iki
5
Ir
nuo
6:00 Iki .8 vai. vakare.
PEČIUS
rie sudainavo keletą labai gražių
Ofisas uždarytas aubutos vakarais
ma nevėluoti, nes prasidės REIKALINGAS
ANGLIAIS KŪRENAMAS įDramos ...........
ir nedSldleniais. .
dainelių, pritariant kanklėms.
Motina paliepė vaikui nueiti į punktualiai, Tikietų galima Kas turite arba Žinote toki pečių ant Į Dangus Brangus ...
Gerb. artistai taip publikai pati
nrimpSlrifA fimnitr.
.
pardavimo praneškite
tuoajii.—Sflft
36$ IV.
W. I--. •
krautuvę ir parnešti muses gaudo pasipirkti musų redakcijoje. IIruivrlnvlmn
| Brofidivay, So. Boston, Mass.
’ , |VISI Geri ..........
ko, kad tapo iššaukti ant scenos
Tel. Brockton 5112—W.
mų popiorą. Vaikas parnešęs po- Skubėkite.
po keletą kartų.
Vaikų Teatrai .....
pierą šaukia: — Mama, mama,
DANTISTAS
Giliukirigas
Vyras
..
■ Publikos bitvo pusėtinas būrelis štai musiniukas, dabar tu gaudyk, 1
CHORAS GERAME
Elgetų Gudrumai . .
ir visi buvo patenkinti.
o aš mesiu jas ant popieros.
PARSIDUODAyeįiavy, kokardą,
[
STOVYJE.
šarpų, antspaudųijradirbysts tilt už tris I Ubagų Akademija ir Ubagų Balius .. ............___ _
.30c.
(GUMAUSKAS)
Turiu pažymėti, kad visa tos
r.
-1 tūkstančius dolerių. Parsiduoda labai ]
dienos tvarka buvo pataisyta pri UHHHIKOOKHOd I ŠIUO tarpu So. Bostono llė- geromis Išlygomis.T 7isdirbystę verta Pirmiausiai prisiuntusieji užsakymus gali būti tikri, jog-gaui’ 705 Main St., MonteUo/Mtti.
•tuvią parapijinis shoęas gera-l^i'^į^S'imn’saau&oM? to
veikalę iš viršminėte surašo, gi vėliaus—$ili ir pri(Kampas Broad Street)
tariant mūsų gerb., klebonui kun.
J. J. Jaakičiui.
me stovyje ir ūpo pakilime.i^sMabraotĮĮĮ^a^i^
Tad kam tas rūpi, neatidėliokite, bet užsakymus karPereitą sekmadienį per sumą [guzikucių draugijoms. Tinkamai ypa- | tu ir pinigus siųskite Šiuo adresu :
Reporteris
Tel. So. Boston 0464-J.
ypač gerai giedojo. ChoristaittP^ A r-muiL I I K „z A
gerame ūpe, kad pagalios var- nio sužinojimo įmsipkites ypatiškat ar•• I > J\
Lm£ I
I I\l Lr /%
PATERSON, N. J.
-Pfli/UzverUJvi™ oĮrr-r- P» laišku sekančiu antrašu r “DARBI-1
.
| \ LmZ 1 I v| I I 11
FOTOGRAFAS
gonmeistras Radzevičius atvy-Įninkąs366 Broadway, So. Boston,[ •
11
1
’
453 WE8T BR0ADWAY,
nauiū vargonų budavotiJMft8&
<
366iW«rt‘
Sųuh Boston, Mass.
ko naujų
Kas galingas.
South Boston, Mass.
Ši šalis vadinasi grynai demo
Choras nepaprastai gerus bo-r
If 1 DPfi||||||k|¥ 10
Darom
dailius paveikslus. Veselllas
I| ”
' ................
MII
traukiam
vakarais, Užalikom vlšus
turi.
Solistė,
nesenai
iš
VAnUUmnĮIlRRd
kratiška ir liuosybės nepersekioja.
sokios
ruSiep
rėmus. •
Šalčiuose susišildyk
p-lės St Motiejūnaitės stojuParaškau vietos. Jei kuriam
Tiesa, tokie yra įstatai, bet nėra
nri
» miieii
a»o
prie
musų n*Xi
pečiaus
si ponia Skudrįene, pasirodė klebonui yra reikalinga, meljie visi taip pildomi kaip parašy I
ĖRA reikalo įsileisti šaldo
pereitą nedėlią taip gerai kaip Į dSiu rašyt: 1101 N. Main Avė.,
ta. Galima labai daug priparodytrenkimo ir žnaibymo tai *
nieknomet Mat ištekėjimas [Scranton, Pa.
KNYGA YRA DIDELIO FORMATO, SU PAVEIKSLAIS,
ti kas atsitinka laike streikų. Dar
GYDYTOJAS
linksmai išeis iš* jūsų gyvena
mojo namo. Nuo ankstyvo ru- ' net balsą pagerina. Vargas
bininkas reikalauja geresnių sąly
.
. 164 poslapių.
.
VIDURINIŲ LIGŲ
LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
I
tlens iki vėlusto pavasario jus •
vaL.9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet
gų nuo darbdavių; miesto gaspa
galit kūrenti labai patogiai:■ ( buvo tik p-nui Karbauskui,
11ki 0 vak.
VAISTIKYČIA.
M
JOS* KAINA
SU PRISIUNTIMU Į NAMUS TIK 65 CENTAI
saVo namuose. Vartokite tų " vargonininkui, kad tokie men
dorius lyg ir suteikia darbinin
*
389
Broadvvay,
So. Boston.
I
1 Radiantfire (spindulinį) pe- *
kams pavelijimą streikuoti ir piki vargonai. Tas vargas greit Pas mus galite gauti visokių Soli?, I!
Tel. So. Boston 2831,
Člų dėl šildymo gyvenamų
< kambarių nuo rudens iki pa- *
Tik
ką
gavome
iš
Lietuvos
nepaprastą
knygą,
kurioje
už

išnyks, bent reikia taip tikėtis. šaknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mes |
kietuoti, bet kompanijos faip-gi
vasario. Visų žiemų tu busi už- ,
visokias žolės kokios tik ant Į
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽ3
ganėdintas
turėdamas
tokį
pa

rašyta viskas, kas dėjosi Lietuvoje karo metu. Čia kiek
Vieną dalykėlį, .vienok, reikė- užlaikome
____
_____
gauna didelę apsaugą, kuri dar
svieto
randasi
ir'geriausios trejankosĮ
rankų daiktų.
1
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
tų dar pataisyti. So. Bostone [soč. su prfeijmttan. Atsiųsk io^ o
bininkus persekioja pikčiausiais ir
vienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų,
Dabar yra geriausias laikas
,_ .
t
, į gausi visokią
talogą. !
visokių žoliq
žolių ir knygų katalogą.
ADRESAI.
‘ pagalvoti kaip .užšildytl savo
turime šaunią dainininkę p-lę | Reikalaujame agentų ir: duqdain9 gerą
kriminališkiausiais būdais: streivokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertės- veikalas.
namų. Kreipeis į bite vienų iš
PIRMININKAS — M. Zoba,
M. Grybaitę ir jos sesytę Ony- B** •*» ’*"**’ vatateou, k
kieris laike streiko negali sustoti < musų pardavimo ofisų ir paKiekvienas lietuvys turėtų ją šau atminčiai įsigyti. Klaup
539 E, 7-th. St., So. Boston, Mass.
te. Judviejų chore nesimato. Į
m. zukaitis,
• Telephone So. Boston 1516--J,
ant kampo gatvės, arba kur kitur, ! matyk tų spindulinį pečių
kite, pas:
• .
VICE-PIRM. —- Kazys . Ambrozas
Labai
būt
gerai,
kad
abi
gabios'
4
®
Ave
•»****
*
*■
I
jeigu tik sustoja, tai jau policija
492 E, 7-tit St, So. Boston, Mass.
PROT.
RAŠTININKAS — J. GUneckls,
/su buože ir veja. Reiškia, darb BOSTON CONSOLĮDATED GAS CO. panelės papuoštų chorą .savo
’DARBININKAS“
| 5 Thomas
Park, So. Boston, Mass.
FIN. RAŠTININKAS — Matas šeikig,
'prisidėjimu. Kas prisidės prie
davys turi teisę algas nukapoti kaant Vale Street, South Bostone, 3 Šei- [g
* 40 Marne Rd., So. Boston, Mass.
tų panelių-gavimo chorui, tas mynų,
. da tik nori, ■ valandas padauginti,.
__
i ifiiin
KASIERIUS -r A, Naudžiūnas,
kambarių namas su maudy-1 g
885 E. Broad\vay, S. Boston, Mass.
nemis, skalbyriėmls, pečiais, piažais ir[|| 366 Broadway, So. Boston. Mass. |
užsipelnys padėkos. 'uniją sulaužyti ir davbinhiką priMARŠALKA
— J. Zaikls,
Tykūnėlis. įs 200 n<l°l ^ivls^sm w!nmoamX\ į
. 7 IVinfield St., So. Boston, Mass.
statyti prie didesnio ir sunkesnio nkWT0N CENTRE. — 8 kambariu
|So7Boston,’ Mass.’
*
’
. Draugija laiko susirinkimus kas tre*
darbo ir už mažesnį atlyginimą Jir maudynė. Puikus namas, randasi
člų nedčldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų,
....
,
. . . x. M
. geriausioj vietoj Newtone. Daug že...V .
„ _■
va!, po pietų šv. Petro parapijos salėj,
Niekas darbdaviui to neuzgina n- inėS[ su puikiom gėlėm ir vaisingais
492 E. Seventh. St^ So. Boston, Mass.

“Dzimdzi-Drimdzi”
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ANT PARDAVlMŪ

Tiet kada darbininkas medžiais. Labai patogi vieta, arti monet aaaa aarmninKas kykllJ krautuvių ir kary. Parsiduoda
pareikalauja sau, geresnio, kąsnio- laimi ptigat dėl greito pardavimoJ
ų
, .
. „ ..
... . Kreipkitės į 366 Broadumy, So. Bos-

HAfrnkdn
nemmuo.

duonos, tai prieš jį, sukyla visi Į ton, Mass.
miesto valdininkai
ir spauda
.pra- Teleplione 097S-AV.
w So. Boston
-r-r
deda rėkti ne savo balsu — sau|if|| IIDJO ftOPUl&TIŽA
kia ji tvarkos ardytoju ir viso- lIULUu G UnunLy lllA .
kiu Mtokiu blogiausiu valstijos į Muzikantai, kurie gali patarnauti (tel

smutsvBTiuM

‘ Šiomis dienomis Bostonie- I
čiai susilankė žymių svečių.
Ai™!™ i>

ANT RENDOS LUNCH
p||UĮ£
IIUIIIIU

NORI ŽINOTI

2

,
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t

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRASAI

- -

t

l Su visais lakatelabaI «*«>!« vietoje, g Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vandeįrengti lietuvių įSortSm
g nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų

gonmeisteas
šv. Petro- bažnyčioje ■^innosĮ1* Ta^ nam^
50
' ■ jrw«ninuw'ir
gyvenimas ir kultnrims
kultūrinis netolimasis
plėtojimasis
klesos vargonus. Atvyko p. I
n . nP|nil n ni
I
,
.
, .
Į visokiu iškilmių, taip-gi mokytojas ant
Į;
elementu, '
.
įclarineto ir sayopliono. > 2 Pacific St., Židanavičiūs, žinomas smuiki- ‘ | R K v I U U U U' A
Šį principą liudija Ratersono [ ^°~ Bo-rioo, Mass._______
(23) nmkas, kurs ligstol gyveno pas Į Oeverykų ii? drabužiu krautuvė, lietu-1:
savo
cerb kun
vietoj.
yra Sage-1L;
šilko dirbtuvių streikas: Ar-gi| •
ČjlA RAlt ^INflTI
šūvy dėde
ueuę geru.
kuu. Židanavizapaimvi Iriu
i.g angyventoj
vW i8mebtjų
akinnBiznis
nedidele.
miesto gaspadorius ir policijos virvIHDDU LlliUII
cių Anisterdam’e, K. Y. Utar- Į vlninkas eina-į didesnį biznį. Kreipki- :
laišku arba ypatiškai šiuo adresu: L t Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama
(Šihinkas nežino šilko audėju pa- So- Boston’o ir ^pielinkės tiems įietu- mnke siuos svečius ir pp. Kar- Itės
|
A
stanšauskas, 2eoy4 Main street, ;
, „
‘ , viains kurie turit savo namus, čia yi kalba parašyta; apie naujausius išradimus, įvairiausius
dėties, ai’-gi jie nežino darbdavių ra atvykęs iš vakariniu valstijų pro- bauskus Feliksas Zalieckas aii-Nashua»(S—18) Į
nuotikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose e• nPsn’/MJtkiim-o nr M iio- nežino lfinalas, kuris užima visokius dar- tomobiliumi pavažinėjo. P-nas I
nesązmisKumo, ar gi jie nežino Į
darom iš medžio, pataisom kas tik
L pochose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir ki
kiek audėju neteko darbo dėl to reikalinga, pentįjam, popieruojam. Židanavičiūs So. Bostone apsi
16 kambariu, «U Visais improvemen- I i btų tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais* dienos
kad darbdavys pakinkė vieną |naujusiiamus: bengalo ar kotedž ar di- gavęs ir teiks norintiems smui
tais,
skyrium Šildomais pečiais Ir pia-1
‘ darbininką vietoie dvieili
Jau į *lesftltts» tai atsinešklt bltuprlnty -arba
Lietu isais, geriausioj vietoj arti Uphams t s klausimais, daug gražių apysakų žymesnitjjų lietuviu ir
aarounuKą varoje ava ją, 0iuuĮgftHtuMsišnk.vtLpadavesantvietosko- ko ir piano pamokas.
prie Columbla Roud; daug Že-T į kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvairenybių, juokų, poprieš šitą generalį streiką tūkstan- r kio tik norėsit pigiausia ir geriausia. viams tėvams bus puiki proga iCorner,
mės
dėl
garadžtaus arba sodo ; preke į;
..„/it—
„v įDarbns yra daromas pirmos klesos,.
gabius vaikelius ir metr tik $11,800 ir $3,000 įnešti. A. IVAS, į į ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų.
\eiai audėjų buvo be darbo, vienok, Kontraktorlą galit matyti po 6 vai. va- savo
*
nralavinii nrnrikojA pns.|381 V Bmaww,
Myfc |;
policijos viršininkui nei biskį ne-[karelo numeriu 148 D st, So. Bos- gaites
* “Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių
rūpėjo ftij bedarbių likimas, bet peter mažol.
(23) talentingą saviškį smuikininką
laikraščių. Eina kas savaite ketvirtadieniais ,knygos forbadu tie darbininkai pareikalavo
:---ir pianistą.
mato, 32—48 puslapių.
Ateinančią pelnyčių į Bosto- I
frruo darbdavių pataisyti* tą liesą- .
žinišką sistemą ir išėjo ant strei•!T1V
nų pribus Dzimdzi-Drimdzi ar-|
Prenumeratos kaina š. m; antram pusnį, laetuvoje 6 litai,
t
x„v .
. .
KRIAU0IAŪS BIZNIS M numeriu .82
keturias
pra
ko, tai visas miestas sujudo. Mies- AxtUur St, Montello, Mass, Biznis ifi- tįstai.■r kurie net
užsieniuose $1.50.
to gaspadorius pavėlina piketuoti, dirbtas per 10 mėty. Pardavimo prie- fnogas rengia čionai — dvi pa-.l
“VBnmtt” adresas: Kiimas, iaisvės Aieja, 46 Nr.
*t»
.
♦« *
*.
I S.Unlln
nuv *•.a «. »v
.v v* v; *. *t ■.....
senatve. Kas jt'Hįninn
papirks — ne*
0 policijai išsklaidyti streikieriUB | ^gailės, nes galĮma padaryti grąžą rapijinėje salėje ant 5-tos gat
| pragyvenimą.
Mano gyvenimo vieta
U nekliudyti skabų.
vės ir dvi Lietuvių salėje;
<38 Canton Bt. J. Antanavlčit.
• v y
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Pirmininkas -r- J. Jaroša, /
562 E. ą-fh St. So. Boston, Mass.
Vlce-plrm. —■ J. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — k. Janušonis,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Mass
Flninsų Raštininkas i— K .Kiškis,
S Hatch Street, So. Boston, Maas.
Iždininkas —•■. D. švagždys,
111 Bowen St, So. Boston, Mass,
Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Flfth St, So, Boston, Mass.
Draugijos reikalais kreipkitės vtesdos j protokolų raštininkų.
>
Draugija savo susirnklmns laiko 2-rų
nedėldjenl kiekvieno mėnesio 1-mų va),
po pietų parapijos salėje, 492 Seventh
St, So. Boston. Mass.

j 53. k. KEI8TUČ10DR-GU0S
VALDYBOS ANTRASAI
]
•— Antanas Pastelis,
i Pirmininkas
146 Bowep St, So. Boston, Maaa.
— Martinas Knistnutas,
j Vice-plrm.
4062 IVushlngton St, Roslindala.

■
J

c

Protokolų Rašt — Antanas Macejuno,
43ū Ė. Seventh St, South Boston •
Fin. Raštininkas
Juozas VinkevMlnt ,
(106 E. Broadtvay, South Boston
Kasterint
Andriejus Zallockna,
307 E. Nlnth St. So, Boston, MaaA
Maršalka
Aleksandra Julmokas,
115 Granite St, So. Boston, Mam
Draugyste D. L. K, Keistučio lalM
mėnesinius susirinkimus kas pirmą »•*
<Wienį kiekvieno mėnesio po N0. OM
\Vashlngton St, S. Boaton. Mum,, 3-ąt
valandą po pietą. Ateldnril ntslveekita
, su irnvlm naujų narių prie mu»ų 4ra>_
► gljoe prtelraljfU.
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