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Papiešta PTUB U tako;

“Kiekvieno kataliką yr» 

krauta priedermė paremti ka- 

taHMikąJį spaudą ir Ją kuo- 

plačiausiai paskteiati taip Įmo

nių Geri laikraičial yra nau

dingiausiu daiktu Ir verti & 

džiausto užmokesnio,”

ANTRADIENIS, RUGMtJO 23 D., 1924.

is amžius

. 4

DARBUOJASI.

. Berlynas. — Anot žinių, črez- 
vičaika kaip Maskvoje, taip vi
soj Rusijoj išvystė savo* nepa
prastą akci jąprieš įtaiamusii’ 
neištikimus bolševikų valdžiai 
asmenis.

Eina visur areštavimai; Tik 
^vienoje Maskvoje areštuota 
virš 3,000 asmenų ir sugrūsta 
į kalėjimus, ‘

Areštuojami daugiausta so
cialistai menševikai, kurie sim
patizuoja gruzinų revoliucijai.

- Bolševikai bijo, kad tie visi į- 
. tariami neištikimybėje nepa

keltų visoj Rusijoj revoliucinės 
. propagandos, - ‘ '

‘ Tomis dienomis bolševikų 
valdžia padarė su Ungarija su-

. tartį ir ją jau pasirašė.
Politinėse sferose kalbama, 

kad ta sutartis daugiausia at
kreipta prieš Rumuniją, ir 
“mažąją ententę.”

Yra žinoma, kad Tautų Są
jungoje Ungarijos delegatas: 
pasirodė rienas fąpp yiąų tų, 
kurie priešinosi rezoliucijai 
Gruzijos veikale. '
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. GRUZIJOS REVOLIUCIJOJ 
' NIEKIŲ POZICIJOS 

PAVOJUJE.

Organas Amerikos Ll<
Rymo Katalikų Šv. Jxw
Darbininkų Kooperatyvai d® 

Į Sąjungos '-J|

DARBI1JINK A ®

—-Einu—
UTARNINKAIS, KE'rVĖUOAIS iii 

8UBATOMIS J

Metamu
Uirubely it Bostonu upli»HnWb»
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, ._ “Darbininkas**
366 Broadway, So, Boston, B

Tel. South Boston (I2ū,
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revolracionieriams duoda pro
gos pirm jos naikinti geležin
kelių tiltus ir tanelius.

Bolševikai daug nuostolių 
daro revoliucionieriams su sa
vo šarvuotais vagonais,____

Revoliucionieriams situacija 
' daug geresne Tiflise, Aleksan- 
drupoly ir Kars?, taip pat 
Azerbaijano pasieni u. .

Bet eina pavojus. BolŠevis- 
tinės divizijos maršuoja. iš ErL 
vaniaus, Baku ir kitų vietų. . •

IiNAIKYS LIGAS, ŽMOGUS 
GYVĮ8 1,000 METŲ.

Nieko nebus, jei Turkija 
neduos pagelbos.

Paryžius. — Gruzijos revo
liucionierių pozicijos yra dide
liame pavojuje, anot gautų ži
nių iš Kaukazo; Gruzinai vie
tomis stipriai laikosi. Be jie 
apsupami skaitlingesnės bolše
vikų kariuomenės.

Šiuomi laiku gruzinai revo
liucionieriai ardo geležinkelius, 
griauja tunelius, kad tuo būdu 
sutrukdyti bolševikų.. kariuo- 
meųes siuntimą šalies gilumon, 
kur revoliucionieriai veda svar
bias operacijas.

Be to, reyoliucionieriai mė
gina prieš bolševikus sukelti 
Transkaukazo ir Kubaniaus 
gyventojus, kurie visas laikas, 
neištikimi Maskvos autokra
tams. p-

Militarinis geležinkelis.
■ Kuomet bolševikų raudonoji 

armija atsiėmė miestą Kutais, 
revoliucionierių 

ų valdžia persikėlė į Gori.

TURKIJA NORI BŪT 
NĖUTRALĖ.

Angora. Praeitą .pirrna- 
dienį Turkijos ministeriu ka
binetas turėjo speciali posėdį. 
Tartąsi apie Itilusią revolinri- 
ją-Kankaze.

Štabo viršininkas Fevzi pa
ša aplankė posėdį ir paskaitė 
pranešimą nuo Mustaplia Ke
rnai paša, kurs išvykęs Tfebi- 
zondan inspektiioti karinome-. 
nės ir studijuoti revoliucijos 

j situaciją. * ; J
Kabinetas išsprendė,* 'kad 

'Turkija ir toliaus turi, laikytis 
neutralybėjė, nors visi Turki
jos gyventojai simpatizuoja 
Kaukazo revoliucijai.

Simpatija paeina iš to, kad 
Azerbaijane»su bolševikais ko
voja musulmanai ir totoriai.

Turkai karininkai skaitlin
gai vyksta Batumo pušen. kad 
tenai susijungti su revoliucio-

Phlladelphia, Pa. — Frankli
no Instituto šimtmetinių iškil- 
_mių_sukaktuvėse ■ kalbėjo‘_Vb- 
ktetijos mokslo vyras profeso
rius Fritz Haber. Jisai aiškino, 
kad ateis laikąs,1 kada žmonės 
galės gyventi l,(X)0 metų. Tas 
bus galima padaryti pašalinant 
ųaturales mirties priežastis. 
Tečiati jis pareiškė, kad nie
kuomet neateis toks laikas, ka
da mokslo vyrai galės paga
minti gyvybę laboratorijose. 
Pašalinti ligas ir prailginti am
žių tai yra pilnoje .mokslo gali
mybėje. Kai mokslas to pa
sieks, tai priseis mokslui ieš
koti būdus išsimaitinimo; nes 
tada*hus cemū labai tirštai ap
gyventa. Sako, kad reikės 
maistui vartoti meclžru lupsnis 
šakneles, šakeles ir tt.

'metų
: .. i...\ . . . .

PREZIDENTAS PAS
katalikus.

Washingtiiįw dabar prasidė
jo katalikų ąrganizacijos vadi
namos Moly {Name Šociety su
važiavimas, į Atvyko įvairių 
Bažnyčios dignitorią. Pereitą 
medelių susmekime ant tyro 
toro kalbėjo fcuv. Valstijų pre
zidentas Coglidge ir dalyvavo 
■daug, šiaip 4ugštų valdininsų. 
Žmonių būvi apie 75,000. To
kios minios aėra sostinėje bu
vę. Prezidehtas savo prakal
boj pareiškė; kad šioje šalyje 
užėmimas yifldvietos nėra su
rištas su tikyba. Šita pareiš
kimą minia sutiko gausiausiais 
plojimais, ganyta, kad tuo 
'užduota per grandą Kū 
Klanui, kurie katalikas ir žy
dus laiko netikimais. Buvo 
laukta, kad * (prezidentas pa
smerks Ku KRk Klaną jį įvar- 
•dydamas. Bet to jis nepada-

_ • ■ ■. ire. • •
' t ■

UŽDERĖJO VYŠNIOS.
1

Ūękosloyąkijoj - šiemet gau-' 4 .Gklaii 
šiai užderėjo vyšnios. Pragoj uos augintojams pritrūko dar- 
jii parduodama ant kiekvieno hininkij taip, kaip niekuomet, 
skersgatvio ir labai pigiai. Reikėtų 20,000 darbinikų.
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PRITRUK# DARfilNINKŲ,
-valstijoj bovel-

knieriais. •
Envpr .paša ir Djemal paša 

kuriuodu bolševikai nužudę, 
buvo sudarę planus‘iš bolševi
kų dominavimo atimti Kauka- 

: zą, Persiją ir Turkestaną ir su
daryti didelę turkomanų impe
riją. Tuos planus šiandie no
rėtų vykinti turkai militaris- 
tai.

Deja, tam priešinasi Turki- į menesį ateinančiai metų Genu
jos valdžia. Pastaroji laukia , voj.. " • "
.tinkamesnės progos ■ Rusijos J (pirmiaiX buvo skelbta,. kad 
bolševikus sutriuškinti. j įvyks Berline).

t
DEMOKRATAI PASKUTI

NIAI.
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NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA.

T ’

Geneva. — Tautų Sąjungos 
komisija nusiginklavimo kon
ferencijai sušaukti daro pasta
bą, kad tam reikės kviesti A- 
ineriką, Rusiją ir Vokietiją. 

: Konferencija įvyks birželio

PATAISA IR PRIDĖČKAS.

Vilties Dr-jos aukų sąrašan 
prisideda: Rochester, N. Y, pa- 
rap. —- $56.85 ir Chicagos šv. 
'Kryžiaus parap. Tawn of Lake 

k vietoje $602.50 — $752.50.
Su pagarba,
Kun. J. Koncevičius.

SUSEKTAS DIDELIS 
ŠMUGELIS., .

f

š. m. rugpiūcio mėn. 24 d. 7 
Vai. ryto Katino Apygardos 
Teismo Valstybės Gynėjo Pa
dėjėjas ir Politinės Policijos 
Viršininkas užantspaudavo va
goną Nr. 2640, kuriame, kaip 
susekta; buvo vežamos kontra
bandos keliu prekes. Tą pačią 
dieną komandiruotas į Virba
li aus muitinę valdininkas išty
rė, kad minimas vagonas pe
rėjo per muitine neva su da
žais ir kad ųž tariamus dažus 
paimta muito'53,5 litai. Sekan
čią dieną mukšciaū minėtiems 
asmenims atidarius vagoną 
rasta: 70 dėžių aukščiausios rū
šies šveicarų šokolado, 64 de- 
žėspuikiaušio kako, 3 dėžės su 
abažūrais ir 22 lovos. Tokiu 
būdu paaiškėjo, kad šios pre
kės, susitarus su muitinės val
dininkais, buvo įvežtos į‘Lie' 

‘titrą kontrabandos keliu, nes 
už tas prabangos prekes būtų 
tekę užmokėti muito ne mažiau 
70—80,000 litų, tuo tarpu už
mokėta-voš 535 litai: Prekės 
nulaikytos, vedamas tardymas 
ir lialtinuikai Ylaūkiaini atsa
komybėn.

Tenka pažymėti, kad prekės 
atėjo pei’ Ekspedicijos konto
ras Prapuolenio Kybartuose ir 
Union Kaune.

Nežidfint to, kad parodos 

atidarymas buvo nukeltas į 
rugpiūcio 23 d., pirmą parodos 
veikimo dieną<t. y. rugpjūčio 
22 d., parodoj atsilankė apie 
5000 žmonių.

Šių metų parodoj dalyvauja 
;sū viršum 200 -firmų.

i

I ir Latviu Šaulių Draugijos du 
atstovu: Rygos karoapskr. 
viršininko pavaduotojas pulk, 
įeit. Muižels ir “Aizsargo” 
(šaulių organo) redaktorius 
vyt Įeit, Ch Milbergs. Eks
kursantus stoty iškilmingai su
tiko “Liet. Latv. Vienybės” 
nariai irVarpo’ Studentai. 
Karo orkestras sugriežė abiejų 
.valstybių himnus. Rygos eks
kursijos išbus Kaune 3 dienas.
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IKALBĖJO VOKIEČIAMS.
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c Tai pirmas Lietuvos Ūld® 
kų Sąjungos OrgataaeijN® 
mes Ūkio specialistų bUVBMR 
vimas. -

Latvių šaulių (Aizsargu) 
draugija per savo atstovus 
pulk. Įeit. Miriželį ir vyr. Įeit. 
Milbergą atsiuntė 7 drjos ordi
nus, kurie, susižinojus su 
krašto apsaugos ministeriu, t 
bus įteikti Lietuvos šaulių va
dams. f .

Tapybos ir skulptūros pago
doj iki vakar dienos (24, .VIII) 
6 vai./ vak. atsilankė. 4,000 
žmonių..

. Susisiekimo Miuisteris Balys 
Sližys, sugrįžęs iš atostogų ir 
pradėjęs eiti savo pareigas, 
priiminėja interesantus pirma
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
12 iki 13 vai. z

? .............. ■/■

. Pro Kauną. RugpiūČio 27 d. 
pei* Kauną pravažiavo Latvijos 
delegacija Tautų Sąjungos kon- 
ferencijon, susidedanti iš už
sienių reikalų ministerio Sėjos, 
Seimo užs. reik, komisijos pir- 
miinko 4 Cieleno, ir polit. dep. 
dir. Šlimano. Latvių delega
tus stoty pasitiko užsienių rei
kalų nunisteri s Čarneckis, ats
tovas Latvijoje Aukštuolis ir 
aukštesnieji min-jos valdinin
kai.

( Peštukai. ? 3 
Kązlų-RūdEaStotįs. Mariitod 

apskr. Prieš keletą' metų 
buvo viena kita sukrypus bS 
kuželė ir keletas tarnautc^iw 
bei šiaip darbininkų. DahąJS 
gi miestelis žymiai praMįplfti| 
ir čia šimtai žmonių 
Baugmušiapiodmlaibiaų atvjįi 
kų iš įvairių Lietuvos kampt^ 
darbo ieškoti. Be geru žmonių 
čia galima išvysti įvairių pdUį 
takų, kurie gerai įkaušę mėgs-i 
ta užkabinėti prąeivms. ((Miį 
jie nieko nebijo, nes niekai® 
rimtai nesudraudžia. Yra danĮI 
ir tokiu, kurie nieko beveik ne-JB 
veikia, o gyvena geriau 
tuos, kurie ištisas dienas 
kįąi dirba ir nogirtuokliaujĄ® 
irieSmdina save slaptos poIiri-jĮ 
jos agentais, užpuldinėja 
iiiius piliečius, klausdami 
sųr juos paėmę Ratai negrąti/B 
na be pusbonkės, Be to, daŽ*1® 
nai tokie “agentai,” patys biTM 
darni' girti, sumuša Įeitus gto-JH 
tus ir net blaivius . pili-ečirteu^H 
Kodėl tų il agentų ”-peštukU« 
niekai nesuvaldo? .

t | I ...........................

" ' LedMir ltett*
Giedraičiai, Ukmergė 

21. Vi, 24 m. 14 valandą 
užėjęs smarkus lietus su lodami® 

- Ledai, iki 15 gramų sunkumo,.® 
išmušė javus, o vanduo išaT^fl®' 
vieškelį, einantį nuo Giedrai*® 
čių į Duleingių miestelį. Daug® 
nuostolių padarė vietos žrno-j® 
nėms. Bendrai, ši. vasara - 
vė.nemenką derlių. Visa žmo*® 
niu viltis buvo vasariniuose Mm® 
vuose, tačiau ilgi liętūs (UW^B 
18. VIII, septynias dienas w® 
perstogės lyjo juos priplakė 
dabar gmli ant lauko,
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New York. — Pereitą nede
dą senatorius La Eollette kal
bėjo vokiečių susirinkimui. Jis 
stojo už laisvę ateivių. Paša-- 
'ke, kad ateiviai turi turėti tei- 
1 se užlaikyti savo kalbą ir ją 

provizionalču^kyktaeK Jis sakė: 
. > Re-' “That all nationalities

vobucionieriai turi užėmę, taip. sbould ■ strive to master, the 
. vadinamą, militarinį geležinke- Kngltsli language mušt' be 

lį tarpe Vladikaukazo ir Tifli- aceeptęd as an inherent duty of 
Toj daly revoliucionierių 2Olir commoncitizenship. Rike- 

skaicuis nėra didesnis kaip 10,-kvis; fet eaeh nationality pre- 
. 000. Bet jie turi artileriją ir serve its own language for its

so.

amunicijos;
Bolševikų kariuomenė Kau

kazan siunčiama Juodomis jū
romis iš Odesos ir Novorosiis- 

' ko. Kariuomenė išlaipinama 
Boti ir Batume. Iš ten ji siun
čiama j svarbiausias kovos vie
tas.

Kariuomenė labai atsargiai

proctical, educational 
emotional value. ” ’

ir palengva eina pirjnyn. Tas 000.

t
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Laikraštis Literary Digest 
paprašė savo- skaitytojų bal
suoti -už patinkamus preziden
tinius kandidatus. Ikšiol bal
savo 25,766 piliečiai. Coolidge 
gavo 16.071, La Follette 5,596 
ir Davis 3,792. •

■ų..... : .

DARĖ MANIEBRUS.

and

Juodosiose jūrėse Rusijos 
' laivynas darė maniebrus. Pa
sirodė, kad -4 ‘ darbininkiškos ’1 
valdžios laivai bite valandą ga
tavi mūšiu stoti.

UŽ SUVILIOJIMĄ.
Kan8ąs City, Kans,—Joseph 

Sternbenf, 25 m. amžiaus dvi 
■dieni prieš šliūbą, sumanė ne- 
siženyti. Mergina* per teismą 
reikalauja biž suviliojimą $3r

—-——— . \ - ■

PASMERKĖ DIVORSUS IR 
ŠOKIUS. * '

Cullertton, Mont. — Tndijo- 
nai katalikai turėjo savo suva
žiavimą.. Be kitko priėmė re
zoliuciją, kurioj pasineyke dl- 
vorsus ir nepadorius šokius.
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Kas iš Bostono apylinkes 
miestų, miestelių norės pama
tyti. “Mūnšaino” vaidinimą, 
tai tegul pasistengia atvykti 
Bostonan 23 ir 24 rugsėjo. 23 
rūgs, eina premjera Pobąžnyti- 
nėj salėj (šv. Petro) o 24 rūgs. 
— Lietuviųsalė j.

Į provinciją gastroliuojama 
tik su “Jovalu,” “Prakalba” 
ir “Laisva Lietuva.” Kadan
gi “MūnŠainas” ir “Lietuvos 
Ubagai” reikalaują daug“ kos* 
tiūmų, tai mažesniuos mieste
liuos nebus vaidinama tie du 
veikalai. Kas ųorite *-‘Mūnšai- 
'taV* tai išanksto užsisakykite 
bilietus ‘‘Darbininko’’.redak
cijoj pas p. V. SEREIKĄ.
., “MūnŠainas” dar bus vai
dinamas Worcestery 4 ir 6 spa
lių. Pasinaudokite proga nes 
ųegreit teks artistus turėti sve- 
Čiuos Massachusetts valstijoj.

Kredito Įstaigų ir Koperaty- 
vų Inspekcijoj liepos mėn. jre- 
gistruota: 9 vartotojų ,,ir ga
mintoją bendrovės, 5 žemes ū- 
kio draugijos, 2 pieno perdir
bimo b-vės, 8 lietuvių ir 1 žy
dų smulkaus kredito bankų, 4 
akcines ir pajinės b-vės, 3. sa
vitarpio kredito draugijos ir 3 . 
pilnosios bendroves^
• Be to, išduota leidimų pa
keisti b-vių kapitalas (akci
joms^ pajams) ir nariams siti- - 
riamam kreditui, savitarpio 
■kredito draugijoms — 1, var
totojų b-vės — 1, smulkaus kre-' 
dito bankams—29 ir akciniams 
bąnkams — K ' j

Gelžkelių pajamos. Lietuvos 
geležinkelių stotys liepos mėn., 
turėjo 2,400,000 lit. pajamų, iš 
jų 2,190,000 liL tenka pintie
siems geležinkeliams ir 210,000 
lit. — siauriesiems.

■ f.

“Galybės” sumanymai. Ako, 
“Galybė” įteikė Susisie

kimo Ministoriui prašymą su
teikti jai ypatingos teisės 
dviem elektros stotim statyti; 
1) Neries krante - KaunoJo- 
navos ribosę ir 2) Nemuno 
krante — Kauno-Aly taus ribo
se. *
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“Piliečių kliubas.” ų
Šeduva. Mieste, bažnyčteij 

g-ves kampe menkučiuose 
muose žydelis KantafavičftįŽ| 
atidengė “kliubą,” na ir gJ 
siu vardu “Šeduvos piliai 
kli ubas. ’ ’ Tai paprastas tm 
tierius, kurio pirmiau valdi 
neleido atidengti, nes—per i 
ti nuo bažnyčios, tačiau kliu 
leido atidegti. Dabar girta 
liavimas ir azarbinis korta* 
mas eina per kiauras naktiaį’ 
Žmones tuo labai piktinasi.

v

h

•S

o

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
rodo nepaprastų savo veikimo 
augimą, kas matyti iš parodo
je Liet Ūk. S-gos paviljone iš
statytų diagramų. Ji jau api
ma visas žemės ūkio kultūros 
darbų sritis, š.-im rugpiūcio 
m. 25, 26, 27 dienomis buvo ag-

. ———■ t .. *
Rygos svečia1-. Rugpiūcio 

23 d. į Kauną atvyko iš Rygos 
antra ekskursantų dalis. Eks
kursijoj viso dalyvauja 3 orga
nizacijos: “Latvių Lietuvių 
Vienybes” 24 asmeny^ vado
vaujant draugijos pirmininkui ronomų ir įienininkų—instrųk- 
iiiž. • J. Ryteriuiūų studentų toriu suvažiavimas. Dalvvavo 
“Žemgalija” ir “Klints” iš 22 
asmenų* vadovaujant pirriti- 
ninkams Dzelzišiii ir Kalnimti. 
ir lietuvių jaunituo dr-ja “Rū
ta” 28 asmenys, kurią veda’ 
dr-jos pirmininkas J, Paleckis. 
Ekskursijoj, tarp kitų, daly
vauja latvių muzikos kritikai

apie 15 ariu. Buvo rišanti į- 
vairūs klausimai, tokiadienot
varke: a) pranešimai iš vietų, 
b) pavyzdingi ir kultūriniai ū- 
kial, c) žemes ūkio mokyklos, 
d) pieno ir gyvulių .ūkis, e) 
įneš ūkio mokyklos, f) preky
bos reikalai ir kit.

Nepilnamečių futbolo ■ / 
rungtynes.

Papilė. Rugp. 24 d. įvylįl 
futbolo rungtynės tarp naujltt 
futbolo komandom “^aruna^l 
ir žydų. Rezultatui 0 :4 šj 
futbolo k-dos naudai.

- - f

Rungtynėse pa/ymėihm 1 
kurie truknmaL Rungtasi 
>su sau lygia pajėga (žydų h 
k-da visais atžvilgiais stipi
ne. “išarūniemą” k-dą sudi 
rė 12,13,14 metų “futbplistą^ 
nors buvo vienas kitas i? ąngėi 
nis. čia Ir buvo šm ūutečių WĮ 
'pasisekimo priežastis nore d| 
įimti tiė ųudys trūkhnmi 
lietą ir žydu k-je.
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KARŽČIMISIABŪS
PRAGARE '

Laikraštis The Locomotive 
| Engineers Journal rugsėjo, mė

nesį laidoje turi straipsnelį 
Yke . Cry of the—Childrem 
Straipsnyje šitaip sakoma:

“Dyikoją žvėrių: yra dvi 
rūšys, kurią krikščioniška mei
lė nesiekia. Yra tai tie žmonės, 
kurie pinigaujasi iš silpnybes 
ir neišmanymo nupuolusią 
ląęrginu ir tie, kurie pinigmt- 
jari iš vaiką darbo. Jėiyrato- 
kia vieta, vadinama pragaru, 
tąi jon tenka šią dviejų rūšių 
žtnohės.’ Bet vaiką išnaudoto- 
j^i užsipelno karštesnės ^sma
los, nes ją aukos yra bejėgės

• ifr nekaltos ir .5ją nuskardyti 
f. proteliai ir kūneliai atsi liepia 
į j ateinančias gentkartes. Gali

būt ir kitokią žmonių kraujo 
siurbiką, bet j re išnaudoja su
augusius, kurie, atsižadėję ne
rangumo, gali apsiginti.” 

. Toliau nurodoma, kad net 
•Kinijoj vaiką išnaudojimas la- 
’biau suvaržytas, negu Aąipri- 
ke. *Pagal 1920 m. cenzą“už- 
dafbiaujančią .vaiką Amerike 
buvo 1,069,000. Du sykiu kon-

*te - 4 -5 «. z *

« gresas buvo perleidęs įstatymą, 
* varžantį vaikij darbą ir abu sy
kiu Augščiausysis Teisinas tą 
įstatymą užmušė.

Minėtas laikraštis vargu - su* 
.klydo sakydamas, kad vaiką 

’ išnaudotojai užsipelno baisiau
sios vietos pragare.. Bet prie 
vaikų išnaudotoją ar tik darb
daviai teprigulH Ar ne krfi- 

. voj degs pragare darbdaviai ir 
; 'tėvai, kurie dažnai be geros 

’ fpriežastise: siunčia savo vaikus 
dirbti. Gal daugelis su tuo.ne-

• sutiks, bet šitame klausime 
užmiršti tėvus būtą didelis ap- 
sirikimas. . Reikia pastebėti, 
kad veik visi tie, kurie labiau
sia karščiuojasi dėl vaiką-iš-.

t naudojimo ir smerkia valdžią 
-už įstatymais vaikų neapsau- 

? ’ j^jimą ir dabdavius už išnau
dojimą užmiršta tėvus. Be tė
vų kooperavimo ir įstatymai 

? ; mažai tegelbės. Ką padarė į- 
statymas draudžiantis svaiga- 

, Jų dirbinių it pardavinėjimui 
'Pagimdė mūnšaino pramonę. 
Panašiai atsitiks • ir. su vaiką 
darbą nustatančiu įstatymu, 
jei tęvai nebus atvesti*į protą. 
Jie meluos, didins nugaluotų 
vaikų metų skaičių* ir siųs į 
darbūs*

k Kaip vaiką auklėjime ir 
mokykla, ir Bažnyčia lieka be
jėgiais be tėvą bendradarbia- 
"vimo, tai taip ir vaiką darbą 
draudžiantys įstatymai' be tė- 

f vų niekais nueis.

KAIP INFORMUOJA
! --------

Kauno “Lietuvos Žinios” 
: num. 195 turi 'straipsnį antgal- 

: jriū ‘‘Lietuvos Valdžios'Per- 
r mainos ir Amerikos Lietu- 

Irtitb’ ” Rašoma Šitaip:
J “Vos Lietuva’ išgyveno pen- 
f ketą mėtą savo nepriklausomo

f

1 Darbininkų Kampelis
V,-r jnA~ j~i~ - ~ir'l

4 * 
gelmes, o bedievėliai net apsi
putoję rėkia ir visokiais būdais 
spiaudo. Tas, žinoma, paro
do, kad ši prganisgci ja yra tik
rai mūsų, nes visi atžagarei- 
•viai, darbininką priešai jos’nc- 
mėgia. > Tad iš to'aišku, kad 
mums katalikams darbiniti- 
kams reikia griežiniai sujung
ti spėkas, paskaityti rankoves 
ir traukti darban. Darban ne 
paprašiau, bet tikrai šventan 
—- darbininką organizuoti, sa
vo sąjungos didinti, būvio ge
rinti — rengtis prie šviesesnes, 
^geresnės ir teisingesnės atei
ties,

Reiigkimės, Broliai, pasirū
pinkime, kad mūsų sąjunga iki 

t ateinančią metą paaugtų de- 
. šimčia tūksiaUcią naują narių 
ir “Darbininko” skaitytojų. 
Afes Dpgatime, tik sukru>kime 

■ visi.;

MoHiuk “Motinėlės” seimas 
įvyko šįmet 2 d. rugsėjo, 

viešbuty, Atlantic City, 
Mj J. Peržiūrėjus iždininko 
ftnygas pasivedė šitokia orga-

a) Peržiūrėti* “Motinėlės” 
konstituciją ir, ateinančiam 
seime, pritariant nariams ją 
pataisyti.

b) Atsišaijkti į buvusius 
4 4 Motinėles’ ’ stipendi jantus 
baigusius mokslus, su paragi
nimais atsilyginti “Motinėlei” 
skolas.

c) Taipogi išleisti atsisauki- 
nius į visus lietuvių Amerikoj 
kunigus, kad prisidėtų prie 
šios organizacijos? (čia'teikia 
pažymėti kad dėlei stokos fi
nansų “Motinėlės” seimas^su 
pasigailėjimu turėjo atidėti^ 
daugelį pašalpos aplikantų iki 
ateinančių metų.

Centro valdybon ateinan
tiems metams tapo išrinkti se
kanti nariai: —

Pirm. : Kum J. Kaulakia, .
■ ‘ .324 AVharton St.,

Philadelphia, Pa.
Rašt.: Kum V. Matulaitis,

114 Spring Garden St„ 
Easton, Pa.

Iždim: Kum A. Kodis,
207 York St, 

Brooklyn, N. Y.
Kum V. Matulaitis, 

Centro Rašt.

JtakHHUetitas yra' įregimas 
feaklaš, JeatittK KrUtadM įltn- 
4ytas; ktih duoda Dfem aialo-
Mę.-

i siete ivėftti ir ter-41^1®^’!08 turtas: geležiniam ka- 
k,ti Rrfata sp^ko «3,«9ft74, iž kuri, $3,-
p«>irtomw purtetaiuk (»^<»-IS^.yraVWĮti’1U i bonus, o 
timus) ženklus. Savo Dievo t ...
■nMr ir . jštei 
kad kiekvienas, kurs tikėda- 
mas priims tuos ženklus, gaus 
Dievo malonių kurie yra tie 
ženklai ir kaip jie teikia ki-l 1) p-Iei Felicijai Bognlskaį;. 
tiems teikti, Kristus nurodė Į rii. einančiai Kaune Universi- 
apaštalams. Juos ir įgaliojo Įtete humanitarinio skyriaus 

 

ifuos ženklus, tikintiem^ teikti, j mokslus$100.90.
fie to, Krirtus mtiodė, kadį> 2) j. Pautieniui iSteldilIg(
kaip nusistatęs ir prisiruosęs įpH ‘ 07
■turi eiti tų ženklų imti. m ’ 
žmogus sakramentus turi imti 
vertai, su tam tikru prisiren
gimu?^ • . • . ' .

4 4 Sakramentai,” sako šv. 
Augustinas, “tiems, kurie ge 
ratu juos apverčia, palengvina 
išganymą, tienis gi, 

’juos kitai vartoju, prisideda | 4) P-lei Anelei Krikštanaiteij 
prie paskandinimo?’ iš Lietuvos, einančiai mokslus

——- | Kauno Universitete, literatūros

Era taptyrtar, »?- ~-
olų giniejau katalikus kalbant i Tarp kitų nutarimą pažynie- 

Japie safa&tiiatttiitig kad jie turi Į tini šie: — 
'ženklus? Ką tas reiškia? ____ _ _____ :_____ ___
/ “Ženklas, tai toks dalyke- m m M vil'tife a zi *»%• ra n
lis, kurs pastebėtas leidžia spe- | T F ji T © /l C |Y Ą I N A C

ti apie kitą nematomų dalyką, Į * " Ir A * Į v. V M
pv. dūmai leidžia spėti apie L * a »■>' ■» > * * t.mL : L. D. K. S. New York’o ir New dBrsey Apskrity

Kad ženklas būtą sakramen-|
tas, reikia:

i 1) Kad būtų pajautomis: akl-įBus sulošta .dvi, juokingos komedijos: “DEGTINĖ,” kur per- 
mis, ausimis ir tt<pastebimas J stutCr žeiinynos vargingą gyvenimą ir antras veikalas “KUR- 

ŪKAS.ŽEiiTĄS," paimtas iš ųkštesnės francūzų kilmes. Abu 

apsikaltinimas prieš kunigą ir

2) Kad ne tik ženklintų ma
lones, bet ir jas teiktų.

3) Kad būtų Dievo įstatytas. 
Malones priklauso nuo Dievo ir 

tiek Dievas jų gavimų gali pa- 
flaryti priklausomą nuo paste
bimą ženklą darymo?’

IX MANO BLYTELĖ.
Leiskit ir man pridėti savo 

plytelę prie darbininkų stato
mojo namo — stiprios organi
zacijos. Duokit ir man, vargų 
nešėjui, pareikšti keletą žode
lių darbininkų klausinio reika
le, Mano mintys nebus aukš
tos ir moksliškos, bet jos. lie
sis iš gilumos varguolio širdies, 
iš pačių patyrimų akies ir 
proto vaizdą.

Vadai ir mes *

Mūsą gerieji vadai (ją tik- 
keletas) deda visas jėgas išgel
bėjimui darbo žmonių iš kietų
jų kapitalistinių nagą ir iš žiau
riąją bedievių nasrų. Tie va
dai, nuo kitų maskuotą vadų, 
gauna visokią pralceikimų, 
Rusiškojo ir lenkiškojo, o dau
gelisir "amerikoniškojo “smo
ki)’ ’ seneliai pravardžiuoja iųū- 
są gyvuosius vadus, 'juos siun
čia pragaran, išvadiha bedie-' £ 
viais ir visokiais kitais sutvė
rimais, atskalūnais ir tam pa- 
iūišiai. Gi raudonieji ir lais
vamaniškieji gyvenimo ardyto
jai vėl šmeižia visokiais būdais 
— padaro juos špitolninkais. 
zakristijonais, klerikalais ir 
kiauri ausinis kunigams parsi- 
’davčlims. Iš to išeitą, kad 
mūsą organizaciją vadai netin
ka net Dievui) nei velniui — 
juos reikėhj nušluoti nuo ka
muolio žemes, o ją vedamas 
organizacijos nulizuoti —■ išar
dyti, gi mus aveles pavesti Špi
tolių, bepročių, kalėjimų — 
'Visokių karalių ir komisarų 
globai. Mat mes da nesame 
verti vadintis žmonėmis, tik ot 
Taip sau sutvėrimėliais,.. *— 
Tai tokioje Lomoje mano dar- 
Ibininkiškos akys mato dabar, 
■tini mūsą gyvenimų.-, .

Ką-gi daryt?
Ar mes ir ant toliau būsime 

avimis, neorganizuotais sutvė
rimėliais— maistu visokiems 
:mūsą išnaudotojams ir suve
džiotojams; ar įlies ilgai klau- 
sysimės bedieviškąją blevyzgą 
lir kapitalistniią veidmainišką 
dainelių, visokių žadėjimų ir 
taip toliau. Ne, ir šimtų kar
tą ne! Muins/jau užteko rusiš
kos ir.lenkiškos letenos; mes 
jau gerai žinome rojininką ru
są bolševikų dabartinius pba- 
gus: hadą, ligas,* saužudystes, 
žmogžudystes ir kitas baiseny
bės; taip-gi mes žinome nepa- 
•žabotų Amerikos kapitalizmų 
ir jo žulikiškas bendroves ; mes 
suprantame bei turime persi
tikrinti, 'kad mūsą niekas ne
išgelbės apart gerą orga
nizaciją — tvirtą kooperaciją. 

Tad, broliai darbininkai, aš 
reiškiu jums savo mintį, kvie
siu jus “Darbininką Kanipe- 
lin” ir organizacijinin susipra- 
timan. Tik mes ir mūsą ge
rieji vadai; kurie- kovoja už 
mūsų gerbūvį ir kenčia viso
kius šmeižtus, pastatysime gy
veninių ant geresnių pamatą; 
prasklaidysime tamsiuosius de
besis;, pamatysime šviesą, pa
žinsime vienas lutų,. sueisim# 
vienybėm sukursime galingas 
darbiniką brolijas, sąjungas, 
kooperacijas; išmoksime patys 
vesti biznius, taupyti savo sun
kiai uždirbtus centus ir valdy
ti1 rankų darbo vaisius.

Didžiausias dabar mūsą dar
bininkų darbas, mano supra
timu, tai mūsų vieninteles ir 
labai brangios Darbihinką Są»- 
įį^gos "stijTrinįižas.hJ ŠjėSąjįni-* 
ga'yra mūsų žvaigžde ir kelius. 
Šią Sųjugą mūsą priešai susl- 

_____ * riezdami smerkia ir peikia • ka-
Kur velnias' negali, ten bį> pitalutėliai (net kaikurie ir

4 -

*

jam kapitale rasta $405.45, ku
riuos susirinkusieji nutarė iš* 
dalinti sekančiai:

tvirčiau atsistoti ant savą kojų, 
ateina žinią, kad klerikalinė 
ranka galutinai užsmaugė de
mokratiją, kad ten įvedė savą-, 
ją diktatfu'ą.

“Ta žinia smarkiai sujudinu 
amerikiečius lietuvius, šian
dien. jaut po visas kolonijas y- 

—rašaukiamimarimarsusirinki
mai protestuoti prieš klerikalu 
sauvalę. Labai greitu laiku per 
visus ameriikečius lietuvius, per 
tą trečdalį mūsą tautos pereis 
tą protestą bangi, ir amerikie
tis lietuvis nenurims tol, kol 
Lietuvoje nesuplevesuos Lais
vos Demokratijos vėliava! Jei 
Lietuvos klerikalai taip ir to
linus šeimininkaus, tai bus pa
daryta Lietuvai skaudus smū
gis, nuo kurio atsigauti reikės 

. eilės mėtą, nes • galutinai at
stums, duosniūosius amerikie
čius lietuvius." šiandieną gyve
name tokį momentą, kad Lietu
va; vieton sulaukti kokios pa- 

- rainos nuo amerikiečių, susi- 
bituks glebius protestu rezoliu- te • J- te’ciją.”

Tai mat kaip “informuoja” 
i Lietuvos liberalų, tlienrašfis a- 
pie Amerikos lietuvius. Tai 
■mat kokia makaliene vaišina 
savo skaitytojus. Kam toš sei
lės ir putos gali naudos atneš
ti, tai niekas nesupras. “Lie
tuvos Žinią’’ bendraminčiai 
Ąinerike tiek nusidėvėjo, kad 
nei protesto rezoliucijų nepara- 
:šo, nes pasakyme “po visas 
kolonijas yra šaukiami masi
niai susirinkiiuai protestuoti 
prieš -klerikalų sauvalę” fakti- 
nos teisybės, tiek, kiek pasako
je apie zuikį, kurs pamatęs ko
pūstą virstant bėgo ir visam 
gyvam pasauliui šaukė: “bėg- 
kini, bėgkiut, dangus griūva!”__________________________

■ PLANETŲ TOLUMAS NUO 
SAULĖS.

Taip pat apie mūsą saulę ke
liauja nuo amžių be paliovos 
vis tuo pačiu keliu 8 vadina
mosios planetos, jų tarpe ir 
inusą žemė. Tik vienos tą pla
netą yra arčiau saulės, taigi ir 
greičiau padaro savąjį kelią 
■aplink saulę, kitos toliau ir to
dėl daugiau reikalauja laikę 
tam keliui atlikti. Pasižiūrė
kime jų tolumo. Artimiausia 
saules planeta —- Merkuras; už 
57 milijoną kilom., po jo eina 
Venera už 198 mik kil., trecio
joj vietoj mūsą žemė: už 149 
niil. kil, toliau Marsas: už 226 
imil. kl,, Jupiteris už 775 mil. 
Iii., Saturnas už 1421 mil. kl., 
Uranas už 2,831 mil. kl., ir to- 
liiniausioji nuo saules planeta 
Neptūnas už 4479 m. kl. Že
mė apeina aplink saulę per me
tus arba per 365 dienas, arti
miausias Merkuras per 88 die
nas, Venera per * 224 dienas, 
Marsas jau tik per du metu, 
Jupiteris per 29 m*, Uranas per 
84 m., o tolimiausias Neptūnas 
apeina apie saulę tik per 165 
in., kitaip saįfeit, ’aht’Merl H 
ro metaiteturi tik 88. d., -oJNŽpk 
tuno metai lygus 165 mūsų me
tams.

Prašau patalpinti Jūsų laik
raštyje, kad aš su Alontreabo 
kunigu nieko bendro-neturiu.

Knn. P. Vanagas;

Red. Tariame garbės žodį, 
kad kum P. Vanagas jokią ko
respondenciją 4 ‘Darbininkui” 
nėrašibėja. Jis yra “Darbinin
ko” skaitytojas ir rėmėjas, bet 
ne korespondentas.

Mes labai apgailestaujame, 
kad kaikurie korespondentai 

; turėdami kokius nors asmeni
nius nesusipratimus, rašydami 
apie kolonijos veikimą, išlieja 

■■savo tulžį, sutepa “Darbinin
ką” ir tuomi savo oponentams 
sugadina opiuosius jausmus.

' Tiesiog pasakome — tokią 
korespondenciją nepageidauja
me.

Į gyvenimo; vos pradėjo kivjc ba išgali*

’ ' • =»

“S©'-■■■’«?

., medicinos nkyriaus stu
dentui, Notre Daine Universi- 
fėte, Notre Dame, Ind. —

..(M

3) Antanui Revuckiui* iš 
Brooklyn, N. Y,, einančiam 

-įmokslus- - Brooklyn —Medical 
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SĄJUNGIEČIŲ DOMEI.

Moterą Sąjungos Centro Val
dyba 1924 ir 1925 metą..

: D vas. Vadas—Kum M. J. Ur
bonai 301 So. Statė St; Du 
Bois, Pa. •

Pirm. — Veronika , Valan- 
■tiejienė, 4 ’Lexington Avė.. 
Alaspeth, L. I.

Vice-Pirm. —* Ona Dabra- 
volškiene, 28 Filmore PI., 
Broklyn, N. Y. ’

Rast, ir Adim — Marijona 
Vaičiūnienė, 1927 So. 49-tli Ari, 
-Cicero, Ilk ' ■
‘ Iždo globėjos — Julė Gedmi
naitė, 1800 So. 11-th St., 
Springti eld, UI. ir Barbora 
Bitautienė, 911 AV. 33-rd St., 
Chicago, III,

Iždininkė Monika Gurinskai- 
*tė, 3347 Sol Auburn Avenue, 
Chicago, III.

Redaktorė—- Zofija Sakalie- 
:ne, 2151 W. 22-nd St; Chica- 
go. IH;

r •

Žile galvon •—velnias uode
gom k .. •

ar.PRr aw(TyMR t

VARGONININKAMS
** X

Tik ką išėjo iš spaudos 
MIŠPARAI, labai pa
rankus chorams vartoti, 
nes yra lietuviški paaiš- 
kinimai. Mišparai at- 
spauidinti ant storos ir 
dailios popieroe. Vie
nu lakšto kaina 6c., 106 
Jakštų iįš $5.00.

“DARBINIMKAB” 
366 West Rroadway 

8o. Rotion, Mbm;

Išrodo kad sakramentai yra 
tai kunigą išmislas, ir kad sa
kramentai esti tik ženklai iškil
imą, kurie sukelia žmoguje ti
kėjimą ir meilę širdyje, atskir
ti krikščionį nuonetikęlio.

■ Ne, Trident susirinkimas iš
aiškino kad sakrinentai yr ne 
vien išoriniai ženklai malonės, 
bet tikrai savyje suteikia tas' 
malones kurios, ženklinai gali-, 
ma tamstai prirodyti iš Šven
tojo Rašto,

. “Kas tikės ir bus pakrikšty
tas, tas bus išganytas; kas gi 
netikės, bus pasmerktas?’ Mr 
XVI, 16.

“ Jei kas neatgims iš Van
dens ir Šventosios Dvasios, tas 
negalės įeiti į Dievo karalys- 
tę.” -Jom III, 5.

“ Darykite atgailą, ir tėapsi- 
krikštija kiekvienas iš jūsų Jė- 
kaus Kristaus vardan jūsų nuo
dėmėmis atleisti;. taip jas gau
site šventosios Dvasios dova
ną?’ Apd. II, 38.

“Tuomet dėjo ant ją rankas, 
ir jie gavo šventąją Dvasią. 
Simonas, pamatęs, kad apaš
talą tanką t^dėjimu buvo1 su
teikiama šventoji Dvasia?’ 
Apd. YIH, 17,18.

“Kelkis* apsikrikštyk it nu
plauk savo nuodėmes.” Apd* 
XXII, 16.
[' “Dėl tos priežasties aš tau 
primenu vėl pažadinti Dievo 
į^ajoąįi esančią tuvyje mano 
tanky uždejimm ” 2 Timot.l, 

’6.

jattie karią, yra atsižymėję, Initent: A; ŠLAPELIS, J. OVAZ- 
DAITIS, p-nia M. LAPINIENE, p-lė N. VENSKEVIčIDTffi, 
D. JANUIMJIS, P. PEČICTJA ir GROSfALIAUSKŲ vaiku
čiai. Taipo-gi dalyvaus gabi pianistė p-lė R. KRALIKAUS- 
KIUTEirA.šLAĖELIS. . ... . '

A. ALAREMS, Bassas, "
vienas i šžyniiausią dainininkų, kuris .yra baigęs konservatori
ją Chicagp, III., išpildys dalį programa dainomis laike apskri
čio maršruto.

Sukatoj) Apaiio-October 25‘d.^ 1924,8 vai. vakare, A.*Liudvuio 

Salėją M S. Baik Stree^ Elisabetlų N. j?

JfM^j,^$i»iia*dėtbmėr 12 d., 1924 m., 7:30 vai, vakare, 
parapijos salėje, 207 York St., G. Brooklyn, N* Y*# 

Suftahj, 18 d«4 1984 m., 8 vai, vakare, Apreil-
kimo. tanelės Avė. par, salėje, kampas No. 5-th ir Hav«- 

, ' meytriM) Broakljni, N, Y.
*■ 'v - • * 
įfėdBHoj, |j^fe*OcMer 19 d., 1924 7:30 vai, vakare, pa-'

ra]^^ feėje,568Br<mmSt,, New YdrkCįty.

fhįba&oj, Lajitri.^o-Navemher 8d„ 1924 m., 8val. vataeHWt 
titano jMĮbje> 756 Harrison Avė,, Marriscm, N, &• 

fęcKftičJ, JSįta^OhBevember 9 d., 1924 m„ 7 vai, vakare, 
salėje, 147 Montgomery St., Paterson, N. X 

'JhMėli$£ Kapkriėio-Novemher 23 d., 1924 m., 8 vai. vakare.
Iv. Jutgiė Dr-jos salėje, 180 New York Avė., Nebark, 
N. J, <

f •* •» ’
Programas bus lobui puikus. Užtikrinam kad. visi būsite už
ganėdinti, ' , “*
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^“good tiaras
mus.“’~Darbininkai, bedekime.

Kriaucius.

1.

0

CLEVELAND, OHIO.*
Susirinkimas.

> - .
gatve. Jau apie šį didžiuli irtori- vienas kovotojas atsakys jiem#, 
nį veikalą ne sykį buvo pažymėta grįžk ten, kur buvai pabėgęs, mes 
“Darbininke,” kad prie jo yra išrikovojom sau w tiem kurie kar-

JOS KAINA SU PRISIUNTIMU | NAMUS TIK 65 CENTAI

r-'.
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tvirtu Ir 
ku, 
tekit 
jumi _ 
dyanltk 

pertenku! Nei vieni ttttrti fetaynt 
geli būti tebonkoHįtoĮįnfcnęnt®. 
pknili, jei neturi INKARO

F. AD. RĮCHTtt I 
104-114 S®. 4th SU Br®

SUNKUS DARBUI 
nekenkia nei 
eaančiam ceroje tauroj* 
patelyje. IJilaikylc **ro 
tvirtumą nia»aJu6<j|tnw» 
tavo mu»kulu» kiekviena 
vakaro einant gulti. BW? 
trinkite gerai 
iitiomu Ir pae

Įreg. S. V. 
Pat. Ofiie. V

i

t

Diimutin
„ .....................

LlEfuvio kolonijose!

tu su mumis kovojo.
Visi lietuviai, šilko audėjai, per 

šį susirinkimą pasipiktina tokiu 
pasielgimu, bet duodama proga 
stoti jiems kartu į ekonominę ko
vą, Bet jeigu negrįš iki po šiai 
nedeliai, tai jie Paterson’e pas 
visus lietuvius darbininkus nusto
ja gero vardo ir pasitikėjimo.

H Rezoliucija.
Atsirado ir tokių lietuvių,. kurie 

'streiklaužiauja (skebauja). Ypa
tingai 3 mergaitės, kurios streik
laužiai! ja pas American Šilk Co. 
Jų reikale buvo išrinkta komisija. 
Komisija buvo, nuėjus į jųjų na
mus ir prašė gražumii kad paliau
tų dirbę, bet viskas veltui,

Tos mergaitės turi tėvus ir pas 
juos gyvena, Ar-gi tie jųjų tėvai 

— kų,—bet-bolŠev&5Žai-neiškentė-iklil’m^9'—
ukaityti apie Kęstutį istoriją, tai ^erys daro. Kiekvienas streik- 
šiame jojo veikale galės pamaty- J 
ti, kaip jį Jogaila prigavo ir kaip 
tas senelis, turėjo kentėti, kur 
vargšas mūsų Tautos Didvyris ne
laimingai pabaigė savo senatvę!..

Patarčiau gėrb. cleevlandie- 
čfanis išanksto nusipirkti įžangos 
bilietus, kad paskiau nereikėtų 
■stovėti prie durų, bet greičiau į- 
jeiti į svetainę ir gauti sėdynę, nes 
gali jų pritrūkti, kaip pereitus 
metus pritrūko laikę vaidinimo 
“Išgribvimas Kauno Pilies,” tai- 
igi visi pasiskubinkite nusipirkti 
bilietus, o jų galima gauti pas vie
tinės Vyčių kp: narius.

Kad rengtis, tai rengtis visiems 
prie šio didžiulio istorinio veika
lo — “Kęstučio.” Sekanti asine- 
nys apsiėmė prie rengimo: J. Kri
zas, M. Ardzis, J. Venslovas, J. 
V. Sadauskas, (p'penkto rėngejo 
'vardas neteko sužinoti). Na, tai 
■žinoma, kad šie Vu .‘kojai padarys 
įką naują.
i Taip pat buvo išrinkta ir pro
gramų rinkimui rinkejos-jai iš: 
pdės A. Bąltrušąitės, p-lių A. ir V. 
Simonaičių, Pr. Borfniko, A. Buk- 
’nio, Pr. UrbšaiČio, A. Grigaičio, 
J. Kvedaro ir A. Jakšto. Be abe
jo, kad šie darbuotojui atliks sa
vo darbą gerai, nes šiame darbe 
įsikinkė‘mūšų darbščios vytės- 
merginos. Daugiausiai surinkta
jam (jąi) programų — apgarsini
mų rinkėjui!jai) bus, duota nuo 
'kp. dovana. Na-gi programų rin- 
kėjai(jos) kurie laimėsite tą kp. 
■paskirtąją dovanąmerginos ar 
vaikinai? Taigi visi Vyčiai ir Vy
tės stokime f darbą, kad šis didy
sis mūsų veikalas pavyktų kuoge- 
riatisiai. *

■ \ Buvo nutarta rengti šokiai, bet 
laikas nepaskirtas — palikta ren
gimo komisijos nuožiūroje. Kuo
pa apsiėmė pastatyti Tautos Fon
do .22-tram skyriui teatrą, pirmą 
nedėldienį po Kalėdų.

> Visus mylįs.

- , 'I

m kTįritM.

.Tarpe Brooklyno lietuvių 
veik pirmą vietą užima drabužių
Bdirbystė. Pirma būdavo galima 
pasidaryti pškenčiamą pragyveni
mą, bet paskutiniu, laiku mnar- 
kiai.pradėjo graužti supuvęs gai
valas —- lietuviški bolŠevikėliai. 
Mat didžiuma jų vadovauja uni
joms, o jų vadovavimas privertė 
daugeli . konfrtffctorių parduoti 
dirbtuves žydeliams. Pastarieji 
nupirko dirbtuves ir susodino sa
vo žmones, o lietuviai neteko dar
bo — jau daugelis yra tokių, ku
rie šeštas mėnuo vaikščioja bĄdar- 
bo. Tad ot dabar ir kyla klausi
mas, j kok| rojų mus nuves tie 
bolševikai; ką jie mums duos? 
Štai paskutiniu laiku neblogai dir- 
'bo Miciulio dirbtuvė, Kurioje da
rė pragyvenimą apie 50 darbiniil-

dedamos visos pastangoj kad tik 
jis būtų gerai priruoštas ir atlik- 
Lh. Nors žinoma, kad šiame i«- 
torifiiarie veikale įeiną įžymiausi 
mū»ų kp. scenos mėgėjai, bet ne
gana to, dar tapo pakviestas įžy
musis Clevęlando Teatrų mokyto
jos — gerb, Juozas Klimavičius, 
kuris jau yra atsižymėjęs šiame 
darbe ir kuris visiems elevelandie- 
Čiams yra plačiai žinomas kaipo 
daug* turintis šioj# srityje patyri
mo. Gerb. J. Klimavičius jau pra- 
’dčjo mokyti ir jis tvirtina, kad 
šis veikalas bus perstatytąs kjio- 
puikiausiai. '

■ Taigi clevelandiečianik reikėtų 
nepamiršti Šio didžiulio . istorinio 
veikalo ir jis visiems pamatyti, ku
riame. yra atvaizduojamą visas 
mūsų Tautos Tėvo KęstuČio gyve-

•ua gerb. kalbttojuf'publika svei
kino gausiu delnų plojimu. Pro
grama vedėjas padėkojo ‘vieiems 
kalbėtojams ir svečiams už gražų 
atsilankymą. Paskui pranešė, 
Ikad kurie nori, gali tapti knygy
no nariais.

M. MuraŠkienės, M. Kuzmaus- 
kienės, M. Pukelienės, p-lės M. 
^ttzmaaskaitės ir & Glugodienės 
triūsu buvo surengta vakarienė. 
Taip-gi šios narės vienos iš veik
liausių kaip knygyno taip ir visa
me k&taliikškame veikime. Iš vy- 
rų daug pasidarbavo Jurgis Sukis, 
A. Padegimas, P. Sedeekas, L. 
Lučkus, A. Ivinskas, I. Vinckus ir 
A. Ažusenis, Kaip šiame vakare, 
taip ir Visados daug dirbo dirbo 
dėl knygyno gerb. A. Ažusenis ir 
Z; Sukis, Jie pasižadėjo padary
ti tam tinkamą stalą dėl laikraš
čių sudėjimo ir tt. (

Šiame vakare prisirašė penki 
nariai prię knygyno ►

T. Glu—-nė, koresp.

tos nepajudinę —■ stibatoj, rugsė
jo 13 d., delegatas atėjęs į dirbtu
vę pradėjo ginčytis dėl kokių ten 

, ypatiškų dalykų ir pralaimėjęs sa
vo kovą, be jokios priežasties iš
vedė visus darbirankus ant strei
ko. Kai dabar girdėt, Mičiulis jau 
daugiau nebemano dirbt — ren
giasi parduot dirbtuvę. Darbinin
kai streikuokite. Tai štai kokia 
bolševikų lygybe: kontraktoriuS 
lygina, o lietuvius darbininkus be 
duonos kąsnio palieka. »Gi žyde
liai dirba net ir viršlaiki. Mūsų y
demagogeliai rėkia, kad siuvėjų 
unija darbininkiška, gelbsti dari 

. bininkus ir tt. Taip, ji gelbsti.
tuos ponelius, o ne darbininkus. 
Darbininkai esti priversti badau- 

. ti, o poneliai švaisto mūsų pinigė
lius į visas puses — turi sau 

,^‘good tunus0 ir gražius gyveni- 
/

kp. 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
Lietuvių Svetainėj. Narių į susi
rinkimą atsilankė neperskaitlin- 
giausiai, turbūt priežastis tame- 
buvo, kad tą vakarą lietūs lijo. 
Nors, susirinkimas nariais nebuvo' 
skaitlingas, bet daug svarbių da
lykų likosi nutarta.

Raportai.
Pirmiausiai buvo išdiiotas ra

portas basebolo, kurį išdavę gerb. 
J. Vęnslovas, tymo manadžeris. 
Iš raporto paaiškėjo, kad nauja
sis tymas pralaimi daugiau, negu 
išlaimi. Bet jis pareiškė, kad šis 

\tymas į trumpą laiką susitvarkys 
—• likosi viskas pavesta mąnadže- 
riui.

Buvo išduotas raportas iš Vyčių 
seimo, %urį išdavė J. V. Sadaus
kas. Raportas buvo priimtas ir 
atstovams išreikšta su atsistojimu, 

- padėkai Atstovai pareiškė, kad 
kitų kpS’ytėš merginos drąsesnes, 
negu mūsų merginos it daugiau 
parodo veiklumo savo kp. Bet tai 
Žinoma, kad ne visoms mūsų vy
lėms merginoms tas buvo prilygin- 

’ ta, kadangi ir mūsų kuopoj ran
dasi įžymių veikėjų ir didėlių pa
iri jočių, kaip ir kitose vyčių kuo
pose, Rodosi, kad daugiausiai de
legatų kalbos buvo nukreiptos X 
tas merginas, kurios nelanko susi
rinkimų ir neima jokio dalyvuino 
kuopos veikime. Daugiau, mūsų 
(vylėms reikėtų kreipti domės J 

• kuopos reikahts ir lankytis skait- 
lingiau į susirinkimus.

Teatrų komisija pranešė, kad 
teatrai yra ipokinamasi, kiti ren
giamasi prie mokinimosi. Žodžiu 
sakant, viskas gera! vykdomas!. 
Galų gale prieita prie svarbiausio 
dalyko — “Kęstučio,” kuris bus 
perstaįytas spalių 26 d. š, m. Ger- 
Uianiu/Turu, svetainėje — ties 55

laužys galanda darbininkui peilį 
ir plausto jų gįslas; padeda darb
daviui sulaužyti streiką, atima 
paskutinį duonos kąsnį nuo darbi
ninko Šeimynos ir pila didžiausią 
apmaudą ant darbininko. *

Tad-gi Paterson’o šilko-audėjai 
savo susirinkime nutarė amžinai 
pasmerkti tuos kurie šiame strei
ke laužo streiką. Nutarė su jais 
nedraugauti, nekalbėti ir visur 
juos ignoruoti. Ir jeigu nenustos, 
tai bus jųjų ir vardai paskelbti 
'spaudoje.

H Rezoliucija.
“Vienybė, ’ ’ rūgs. 9 J., 1924, No. 

109, patalpino savo skiltyse apie 
Paterson’o šilko audėjų streiką* 
sekančią žinią;'
Pikietavimas atšauktas Patersono 

streiko. '
, “Baterson; N. J., streikuojanti 
šilko, audėjai,'kurių dar yra apie 
4,000, nutarė daugiau šapų nepL 
■kietuoti, kadangi policija arešta
vo 107 aną dieną ir pikiėtavimą 
droudžia.” ’

Išskaičius iš pranešimo sukrau
tame su kuo “V-bė” eina ir iš ko
kių šaltinių žinias semia.. “Vieny
bė” neima žinių iš tų šaltinių, ku- 
frie teisingai skelbia streiko bėgį, 
bet ji naudojasi tais pragarais, 
kurie varo propagandą prieš dar
bininkus.

Tad-gi mes Paterson’o šilko au
dėjai kategoringai pareiškiame vi
suomenei kad ta visa' buržuazinė 
propaganda, kuri buvo “V-bčje” 
patalpinta apie Patersono streiką 
yra gryna melagyste. Šilko au
dėjų unija nėra nutarusi atšauk
ti pikiėtavimą. Nors ir buvo su- 

\ areštuota 107 darbininkai, bet pi- 
kiėtavimas eina dar smarkiau irkiėtavimas eina dar smarkiau 
eisikigalo.

Komisija —< .

J. V. Kulikaitis, 
J. J. Dnlkis, 
M. švedas.

i Lietuvių, šilko audėjų skyrius 
Taikytam - savo susirinkime 10 d. 
mg.* 1924 m., 62 Lafayette St., iš
nešė sekančias rezoliucijas:

I. Prieš audėjus, kurie išėjo 
ant gentralio streikoirpasitraukė 
iŠ kovotojų eilių.

Sužinota, kad nekurie nuvažia
vo į Penna. valstijų ir tini dirba 
ant 4 staklių (looms), kiti taip pa
sitraukė, arba kur kitur dirba, ar 
ieško darbo, arba namie sėdi, np- 
pasirodonei ant “mass piket,” nei 
šnt mitingų. Ar tie žmonės apsi
leidę liurbės, ar pasirodo, kad jie 
ištikimi darbdaviams. Ar-gi tiems 
ŽiftOnėms bus malonu grįžti atgal 

i kada viskas pasibaigs, ar-gi ma- 
lonu pažvelgti į sublyškusį ir mt- 
vargiisį kovotojų veidą, ir ar-gi 
jiems sąžine neprimena, kad jie

DETROIT, MICH.

Svarbios nauajnybės darbininkų 
'reikalais.

Rugsėjo 6-tą ir 7 d. kalbėjo
gerb. mūsų LDKS. centro sekreto
rius adv. P. Daužvardis. 6-tą die
ną rugsėjo kalbėjo švento Antano 
parapijos svetainėje. Kadangi 
buvo paprastas vakaras, tai žmo
nių buvo nepei’daugiausiai, tik į- 
žymestiieji darbuotojai ir veikėjai 
L. Datlžvardis rimtai, aiškiai ii* gę- 
uai išaiškino darbininkų reikalus 
'ir svarbą organizacijos. Užbaigus 
kalbą paklausė, kurie norėtų pri
sirašyti prie LDKS., tai didžiuma 
sutiko, tada gerbiamas -kalbėto
jas surašė būsiančius narius, ku
prių išsykio susirašė apie dvylika. 
J valdybą išrinkti šie: pirm. p. J. 
■Kriys, raštininkas J. Blažys, iž
dininkas L Pangonis"

Naujoji kuopa bus 105-ta. Šios 
kuopos valdybai, taipgi pareiškė, 
jog stengsis kitos kuopas pralenk
ti savo augimu Ir veikimu.

Begalo mes džiaugiamės mūsų 
•naujaja LDKS. Į05-ta kuopa, nuo- 
’širdžiausiai ją sveikinam ir linkini 
sėkmingiausių darbuotės rezulta- 
jtij, idėjos šviesėję.' Gerbiamas J. 
ištarys, švento Antano parapijos 
■vargonininkas apsiėmė ne tik dar- 
buotis 105-tai kuopai, ale ir agęn- 
tauti “Darbininkui;” Tai bran
gus žmogus. O. Piragienė nusi
pirko ir vieną serą su įsirašymu 
išion naujon 105 kuopon. Tai pa
sirodymas kaip myli darbininkų i- 
•dejos reikalus, iš ko turim ne tik 

j neapsakomo džiaugsmo ale ir vi
siems didžiausio pavyzdžio.

; Rugsėjo .7-tą gerbiamas mūs kal
bėtojas kalbėjo šv. Petro parapi
joj, tuoj po sumos, tik ir-gi trum
pai, pusę valandos, nes turėjo su.-“ 
spėti traukinį į Clevelandą. Čia 
ir-^i jo smarki iškalba padarė di
džiausio įspūdžio ir sujudino klau-

» t—Į 1

sy to jus, jog po kalbai paklausus 
ar norės kas prisirašyti į vietinę 
čia kuopą, tai pasirodė apie dvi
dešimt rankų, trokštančių būti 
brangios organizacijos nariais.
i Augkime ir bujokime, broliai 
darbininkai! Judinkime padan
gę!

juje gyventi. Vieni juokėsi, ki
ti veidmainiu išvadino: “Patys ki
tiems gyrete rojaus gyvenimą, o 
pagrįžęs Lietuvon neaplankei nei 
■rojaus, taip greitai atšovei Ame
rikon,, kapitalistų vergi jon.”

. Bet jis mokėjo atsispirti teisin
gai, o-gi sako, kaip anais metais 
išvežė ant salos Bostono tiek daug 
lietuvių visus sykiu norėjo valdžia 
išvežti Rusijon į rojų už dyką, o 
kodėl šaukėtės prie advokato p. 
Bagočiaus pažadėdami jam tiek 
užmokėti, kiek tik jis pareikalaus, 
o kodėl iš anų nesijuokėte, juk vi-, 
siems kur kas linksmiau būtų ro
juje gyventi, negu man vienam.

Kiti sakė, kad tu tiek daug pa
sidarbavęs bolševizmui, tai be jo
kios baimes galėjai pas savus atsi
lankyti, dar būtum “nagradą” 
nuo komisarų gavęs už “svyrą” 
veikimą komunistams.
' Paerzindami kiti spėjo, kad bū
tų “nagradą’ ’gavęs raudoną ke
purę, o gal būtų liepęs komisaras 
padirbėti ir Rusijoj, kaip kad dar- 
bavais Amei'ike.

Mūsų komunistėliai labai nepa
tenkinti, kad nieko tikro nesuži
nojo apie rojų, anais metais 3 
tiesiog iš Nashuos važiavo Rusija 
rojun, nebegrįžo nei vienas; šįmet 
■kitu keliu mėginta ištirti rojų, bet 
nepasisekė, o gal jis sužinojo nuo 
Lietuvos komunistų, kurie pagy
venę Rusijoj gerai pažino rojų ,tas 
gal ir sulaikė nashuietį komupistą 
nuo rizikavimo žygio rojun.

Pamatysime ar ir dabar jis bus 
toks veiklus bolševikas,' kaip ir 
seniau, kad. buvo. Su “Laisve,” 
kaip katė su pūsle bėgiodavo, kal
bindamas visus dėtis prie komu
nistų, o kaip dabar pamatėme, 
kad ir pats savųjų pabūgo, tai gal 
jau dabar sarmatysis lįsti į akis, 
nes kiekvienas jam galės teisingai 
atsakyti: “Jei taip gerai yra ro
juje, kodėl neapsigyvenai ten?”

Girdėjau, kad komunistai grei
tai, o- gal jau ir kitą vasarą drą
sesnius -pasiųs ištirti rojų; riat jie 
dabar galvas suka sau, kaip taf 
gali būti, kad darbininkų valdžia 
pritaisytų negerą rojų. Į kapitalis- 
tii rojų gal ir* baugu būtų važiuo
ti, bet kodri-gi bijotis darbinin
kams parengto rojaus?

Dabar mes jau pažinome, kad 
bolševikai tikrai yra veidmainiai: 
giria rojų, o tuo' pat ir bijo ro
jaus; kitiems įkalbinėja bolševiz
mą, o patys neužlafko jų mokslo ; 
savasčių komunistai nepripažįsta, 
o mūsų komunistai kaip tyčia č- 
mė pirkinėti namus, farmas... Jer 
komunistai patys nebesilaiko ko- 
riūnizmo, tai vargiai jie besusi- 
l&įks aklų pasekėjų^

Girdėjęs.

’. {Trenkė mergaitę apie septynių me
tų. Po to paėmė ją ir kitus au- 
tomobilin ir susodinęs nuvežė į 
policijos nuovadą visą Šeimyną. 
Apžiūrėję mergaitę rado galvutėj 
guzą. Jei nesusitaikys ,tai advo
katams bus biznis. Aš patarčiau 
susitaikyt, nes iš abiejų pusių ra
sis kaltės jei panagrinčsite.

Vietiniu.

CHE8TER, PA.

‘ LDKS. 19 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 28 d. rugsėjo, 
po numeriu 622 Morton Avė., 
Chester, Pu:? 3-čią valandą po 
'pietų. Malonėkite visi nariai ir 
narės atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
nepamirškite atsivesti ir naujų na
rių: Taip-gi pranešu kad ant to 
susirinkimo gausite mokesčių kny
gutes.

a -

linyko
ViMtthkaL Naujai ! 

to policijos viršininko 
gomis Vabalui kų mies 
valsčius visai apvalytas nų 
gių ir degtindarių. V 
išnyko, o taip pat ir 
gonkos” jau niekur j 
ti, kaip teko girdėti, 
likviduota 8 bravūrai.
TOKS JAU MAT ŠA

Fotografas rengiasi f 
fuoti numirėlį.

— Taip.. < gerai... 
meldžiu nekrutėti ir 
linksmą veidą.

’ ONA ASTREIKIENJ5, iš Sag 
Harbor, Long Island, vėliaus gy
venusi 60 Kast 109-tb Street, New 
Ybrk Cfty. Prašome pranešti 
prieglaudos vardą ir adresą kur 
vaikai padėti. lietuvių Biuras,
Foreign Lauguage Information 
Service, 119 West 41-st Stree, New 
York City.

: ___________ j.. ........................

Labai gražūs nuims 
VEIULŽIIAI

I Sąsiuvinis 
Maršas D-rui X Basanavi
čiui. 
Valcas, Onytė Ž. 
Polka, Maryte K 
Rinkinėlis.i

Visi kainuoja....
Vytauto maršas 

iPinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS”.
366 W. Broad.way,

South Boston, Mass.

A
Linijos 
gg KalMI 
kursi ją į 

v tuvą pla.
aut nrviA 
nuoNew 
Gruodžio a 

I’-nas Bisca ves šią etas 
nuo Nmv Yorko tiesiai j Kauną, 
pasieksite justą namini mieatą 
dėl Kalecllnlij Švenčių.

.Tusų kelionėje jus turėsite 
rlus smagius kambarius, gerą , 
gt,-Kmndhgir patuEnftviffią lt 
koncertus Kiekvieną dieną. , 

Bei pilnų informacijų rašyk dabar 
United Statės Lines 

45 Broadway, New York
arba jūsų vietini laivif agentą. • 

75 Statė Street, -Boston, Mau. 
Managlng Operators for 

United Statės Shipping Boodl

Zžns:

tol

$

Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą knygų, kurioje už- ' 
rašyta viskas,: kas dėjosi Lietuvoje karo metu. Čia kiek
vienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo nuo rusą, 
vokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertės , veikalas. 
Kiekvienas lietųyys turėtų ją sau atminčiai įsigyti. Klaus
kite pas:

Cleveland ’o L-kij D-jų ir
Jurgio parapijos knygynas buvo 
surengęs šeimynišką vakarėlį pa- 
(rapijos salėj rugsėjo 1 dieną kny- 
' gyno padidinimui. Žmonių atsi
lankė nemažai. Taip-gi buvo ir 
svečių: gerb.inok. M. Bagdonas, 
kun. Dr. Česąitis iš Chieago ir 
gerb. kun. S. J. ’Čepanonis iš 
Hbmestead, Pa. Programą vedė 
kun klebonas Vilkutaitis. Trum
pai pasakė tikslą vakarėlio ir dri
sko knygynas.tapo suorganizuotas. 
Pakvietė kalbėti gerb. svečiui 
Kuli. S. J. čepanonis sveikino vi
sus svečius, paskui trumpai užgy
to kad Clevelandiečiai įsigijo savo 
knygyną, kas yra žmonėms labiau
siai reikalinga. Paskui kalbėjo 

’kun. Dr. Česuitis, mok. M. Bagdo-
pasitraukė iš kovotojų eilės. Kiek- nas ir kun. L. Vairiekauskas. Vi-

I

Sulauktuvės.

Nesenai piargrįžL iŠ Lietuvos 2 
ypatos: vienas ilgiau, kitas trum; 
piau. svečiavęsis; vienas gyrė Lie
tuvą, auras peikę. Dabar tu ir 
žinok kam tikėti?

Praslinkus sąvaitėms kelioms 
paaiškėjo vistetns, nes vienas yra 
tikras lietuvis, antras permmetė- 
lis — t. y. tikras komunistas.

Atsibodo visiems jau klausyti a- 
pie negerumus Lietuvos. Bmėm 
mes klausinėti apie Rusijos geru
mus ir kaip rojuje laimingi darbi- 
nhikii? Prisipažino vargias kad* * 
bijojo ir atlankyti rojaus gyvento- 
įjus, aiškinosi, kad pabijojęs kad 
komisarai nepateptą pasilikti iv

ELIZABETH, N. J. .
» -

Elizabeth’o Lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo parapija jau prabudo iš 
letargo miego ir smarkiais, nenu
ilstančiais žingsniais žengia pir
myn. * Parapijonys visi kaip bitės, 
vieni aukas duodą, o kiti savo, 
raumenis ir spėkas, kiti škūlę iš
taisė, išmaliavo jo, kleboniją, nes 
buvo labai apleista. Prieš Labor 
Day balius davė pelno parapijai 
netoli 500 dolerių. O kiek tai 
džiaugsmo parapijonams kad su 
jais sykiu žaidžia ir dvasios vadas 
gerb. kun. J. Simonaitis, padrąsin
damas obuolius raiškyti, mat bu-, 
vo obuolių balius.

Rugsėjo 14*d^ parapijos išvažia
vimas, Linden, N. J., ir-gi buvo 
toks, kukio dar nėra niekad buvę. 
Reginis puikus, kur tik akį kreip
si, pakraščiai aufomobiliij prista
tyti/ ten vargonininkas šit jau
nuoliais Žaidžia ir dainuoja; tru
ko! kas pusę vai. atveža vis naujų 
Žmonių. Salėj niuzyke grajina ir 
biznis visais krantais ūžia. Apie 
6-tą vai. jau pristigo valgių ir gė- 
'rimų. . 0 reikia primint, kad vis
ko buvo daugiau dvigubai kaip 
paprastai, vienok neužteko. Aš 
manau kad ir pelnas bus geras. 
Po piknikui grupė žmonių belau
kiant džitnio ant kertes, atlėkė au-

* tomobiliu Lindeuo pilietis ir par-

Kasdedasi Lietuvoje, plakam pasauly, ore ir ant vando 
įį nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų 
M . gyvenimas ir Mlūrinis plėtojimasis

Skaityk “TRIMITĄ”
d ; * *

; Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama • 
į kalba parašyta: apie naujausius išradimus, įvairiausiuB
; uuotikius įvairių tautų’ir Žymesniųjų žmonių įvairiose e- . 
: pochose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir ki* 

tų tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais dieno* ;
; klausimais, daug gražių apysakų Žymesniųjų lietuvių ir 
p kitų taiitų rašytojų, įdomiausių įvairenybių, juokų, po
Ė ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų.
‘f

į “Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių x 
: laikraščių. Eina kas. savaite ketvirtadieniais ,knygos for- 1 
; mato, 32—48' puslapių.

Prenumeratos kaina š. m. antram pusiu. Lietuvoje 6 litai, 
užsieniuose $1.50.

“TRIMITO’* adrea&a: Kaunu, LaiįvŠi Alėja, 46 Nr.



|WINYS NE PUODE 
įy Surankiojo STRIUKIS, 

į i

pridfifikns: monologui, dialo
gui, dainelei irti. Jeigu pa
tys negalite, tai mes pagelbfcri- 
me. Duokit kuograi&auiiai 
tinių. Siame pasirengę Tams
toms pagelbėti visuose reika
luose. '

e

RUOŠKITĖS—NESNUDU- 
RIUOKtT*

N. Anglijos Apsk. rait. /

J.KSmilgii, 
125 Cherrf St./ 
Cambridge,’ Mass.

vietinės anos

Marytė. — iįarna, vakar Jonas 
fcnftlydėjęs mane norėjo pabučiuoti. 
F^ Motina. — Kaip-gi tu žinai, kad 
ffįįa norėja tave pabučiuoti? 
y J Maryte. — Jeigu jis nebūtų no- 

tai nebūtų bučiavęs, !
■ ----------—

Ateivis pirmą vakarą atsilankęs 
f į vakarinę mokyklą, mokytojos 
y.JĮįjyą užklaustas; —t Kaip tamstai 
Hjriteisavo pavardę? į

penkios minutės kaip į’šią mo- AlTOtlJ K LfetUVOS 
/kyklą atėjau. Į ■ *

Gastrolės

Jį

dinolas O’ConneR yra figūruo
jančiu asmeniu. Jis suteikė pa
sveikinimus nuo PopMiaus, 
mat jis nesenai sugrįžo iš Ro
mos.

Praeito karo daviniai paro- 
± t . .dė, kad Bostono diocezijos, šv. 

v^mo*|Vardo Dr-ja, daugiausiai na- 
‘tai ateikite utarinnko vakare J r» prarttcĮQ pasauliniam kare, 
rugsėjo 23 d. j pobaznvtinę sa-l _________
lę ant 5-tos gt. Ten pamaty- 
site ir velnią ir giltinę. Džinu Į GERAS IŽMISLAS. 
dzi-Drimdzi juokų teatro artis- l Bn R. Thiery, kuris nelabai 
tai iš Lietuvos atsigabeno to- b^nai nužudė savo švngerį, ir 
du sutvėrimu iš Lietuvos pel-M tai buvo pasodintas kalėji- 
kių amerikiečiams parodyti. »»»> tai yra išvežtas ligonbu- 

Minėtų, vakarų artistai, vai- tin, nes kalėjime nerimauja ir 
dins MŪNŠAINĄ ir rodys darosi lyg pamišėliu.
LIETUVOS UBAGUS. Neužilgo, turbftt, visi krimi-

1

Neužilgo, turbftt, visi krimi
nalistai bus “nursių’’ globoja- 

TĖMYKITE. M.
( - ■ b
I So, Bostono LDKS. 1 kuopos! t 
[susirinkimas įvyks ketverge, į

KABBOTŲ?

Jei “Sandaros*’ redaktorius 
plaukus nusikirptų?

Jei Sandarieeiai sužinotų sa
vo tikslų?

Jai“Sandaroje,” Kazio su 
Dėde pašnekėsią! nebūtų tokie 
bobiškai žioplinki?

Jei A. A. Talys pramoktų 
geriau lietuviškai rašyti?

Jei “Sandaros“ redaktorius 
pasirodytų ką universitete yra 
išmokęs!

Jei Šandariečiai iš savo eks
kursijų sveiki parvažiuotų?

Jei “Sandaros” bendradar
bis J. K. nors sykį protingai pa
kalbėtų?

PARSHMOOA GROSERNe i svarbu žinoti
ID OAlriAMINI NDlirriIlfri5’1 K-ivuo k ttvMiiikč* tiem* lietu- 
ln AMLIUUtMI RnAUl IJVr t Vhuu* kurie turlr savo jihuhh, Clu y- lll VBMJlUlliy IUIHVI w Vakarinių valstijų pr<>
Kmnbariai ant vietos. Kreip4**h’»ttĮ«>-<> kuris užimu visokiu* «tar- « t» į bus, darom i« medžio, pataisom ka* tik Kltės — 112 < otntet, So. Bos- Irrtkttlinga, įvmijaiii. poDieruojam. 
ton. Mum f ja | Svarbu tiem, kurie dur inuno statyti

j .HiiMiin. i, į nauju* imnms: hmigaki ar kotedž >ir dl*
—--------------- ———<——  ------ įdeKUiUM, tai atslueSkit bliuprlutą urba
nanOinilAni uillin kaUt užsakyti imdavę* ant vtetam k<»- 
F AKNIIIIIiIIIA N A M d a lkl" *lfc norėsit pightusbi ir gerluuiAft.
i niivil/vVHH linilinU Į Darbus yra daromus pirmos kims,

htlad pigiai Ir gerianaioj vietoj Soąth | K<nąraktorlą galit matyti py U viii, va- 
BotfonV, prie Thomas Purk. Narnai į?’
tyri visus intalsymus, devynios šelmy* | b‘“‘ ^J'Ht'»u 33MI-1U. klauskit
n<« ir daug žemės — gulima statyti gu* | vBlr.R MAz< m. (-»)
rudžius, imbftt lengvos išlygos ir mu-| 
žus įmokėjbnus, tik $3,000. Rendą pėrl 
metą neita. $2,916.0(1. Turiu ir daugiau 
namą ant jtardavlmo visoj Bostono u- 
pleUnkėj. Kas norėtumėt pirkti na
mus, užeikit pas manę. J. GIllNKll- 
VIOH, 15 Gatės St., So. Boston, Mftss.'

»

p i . * i

i I Fermeri*. — Arklys, kurį mani 
į Vakar pardavei, yrą aklas ir pąi*-1 
t duodamas man nieko nesakei apiel 7 Juokų Teatras 

; , K yarmeria.Tas žmogus, ku- ■ Thdm^-Dmndd” | Lnldu'LžG n-rvf 7 v: l

> rfe man pardavė ir-gi nieko nesą- Valstijoje.
: Jtė. As maniau, kad jis nori, kadi ' * * .

niekas nežinotų jog jis aklas. Įt f* I
Kukučiu Šeimyna, kuri susidėjo [ 

K vyro ir pačios, kas vakaras ger-l 
davo po kvortą alaus ir už kiekvie-1 
ną kvortą turėdavo mokėti po 10j 
centų. Kinsjlešini±ukasjnolmatis.L -h—----------------—r-------------

K &|teri«o"z 
atrodė perdaug atsnna. Pasitei- Klubo gjjgj 334 Rd
ravę sunkio, kad ba.-kg perkant, I* gt _ ‘‘Diimdm-Drimdjsi.’’ 
>atas kvorta atseina tik po 5 een- t g.
tat. -Tojui Kutai, p&akė alaus st> _
visą bačką. Kada alus buvo pat- < <« . dri D4 m 
vežtas ir pirmį vakaru iSgėrus . Bagw’3o. į^.
kvortą Knkuhenė toe; U9 gfc _
- SIata», melasai, ar ne ge-h.jj^^n^^,, . ■

tinus pirkti visą bačką? .ta Ą1 ©amteiclge 1 spalių—"Dzim. Į
1 dzi-Drimdzi.” Į

Kukutis (linksmai pašokęs). - Worcesfe. a Lietuvi?
tttdmuv. brangioji! Gertame darL^ * Endicott St._“Dziin. 
Vieną kvortą, lai būna desimtu-į djĮT.DriTndsti >? ’
'kas.

• vakarą penktuką ir sutaupėme.

%
z.

l'repijinėj salėj ant 7-ta. gt. Vi- S(mii)tinWctt!) židanavWnSi
si mnaj prašom, statau LIrj! IM.reitQ. sayaita atvyko

I y ‘ Bostonan, susirado sau vietų.
Į Apsigyveno pas p. Stukų 769 

VALDYBOS POSĖDIS. |E, Broadvay, t. v. name, kuria- 
Brigton 25 rugsėjo—“Drim* į LDKS Centro valdybos do- f kompozitorius; Mikas- Bet-

L“™£X"-X£”■py-
pDMtanako re<Ja^el.l0S ^am"jmn73kajjais "ga),Įmaia

A-V ,, . , T pasinaudoti ir siųsti juos pas,Malonėkite visi valdybos na-ir , .v* . .i . . - . . . .. .Tz o. p. Židanavicių mokytis. vandeniu,riai susirinkti ne vėliau 8-tos 
valandos/ Turime daug svar-1" 
bių dalykų aptarimui. Į

Gi iki susirinkimo galvoki- I
nie ir apie naujus organizaci
jos pagerinimus. • Įb

i*

• r

MARIRUTAS. ‘

Centro pirm. A. Vaisiauskas Į

So. Bo«ton 870 I

J. M1CD0NEU, M. D.
oiiBo VAtAMDos: Rytai* iki 9 vot į

Artime St., Montello, Mass. Bfcnls K-1 IĮ ■
dirbtas per 16 metų. Pardavimo prie* II _ / vakarai* nuo6—0
žnstls — senatvė. Kas nupirks — 'ne- į I KM K. Broadiray, So, Bogtefl 
slgallėH, ne* galimu padaryti gražų | 
pragyvenimą.. Mano gyvenimo vieta 
25 Canton St,, .Tt Antanavičių.

JCBlAimus BIZNIS po puuterftt 32
* A Cffr t*

BŪDAS VALYMO MEDINI? 
INDŲ. ,

Priaugusios statinės, kibirai 
ir t. t; valomos tokiu bildu: iš
tirpyti vandeny šviežias kai* 
kesv padaryti iš jų tirštų košę 
ir ištepti jųja vidurį medinio 
indo pastatyti ant oro, tik ne 
po lašais. Už kelių dienų ap
mazgoti kalkes, ištrinti smė
liu, gerai išplauti, dar per- 
mazgoti šiltu vandeniu, imant 
P kibirui vandeirk ^3 taukštus" 
našątiro (štinkt spirito) paga
liau gerai išskalauti grynu

-........J,...,,. ■. - ■ -. ...
------j

Tel. So. Boston 0464-J,
Telephone 0S78-W. So. Boston - III 11| H A | h (Į T II IT i ftHOLUB'S ORCHESTRA J
Muzikantai, kurie gnli patarnauti “dėl Į |l jk* ringam vrDAATmrAV 
visokių iškilmių, talp-gi mokytojas imt 11 BBUĄD vyAYf
darinėto Ir sasophoim. 2 paclfic St„ ||| pOUtn BOStOių MUM.
So, Boston, Mass. ' (23) | | Štaram dailius paveikslu*. Veaellla*

traukiam vakarais. Užąllkom vi- 
_ y šokios ružie* rėmu*,.

M

LIETUVIŠKŲ- ŽOUŲ Į 
____ VAISTINYČIA.____JII'DR. PUSKUNIGIS

GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ 

vai. 9 lkl 11 ryte. 1 iki 8 po plėt 
71kt9vak. ’ 

889 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boeton 2881.

Pas mus galite gauti? visokią Žolių, I 
Šaknių ir žiedą nuo visokių ligų. Mesi 
užlaikome visokią* žoles kokio* tik ant I 
svieto randasi ir geriausios t re j an ko* | 
00c. su prlsluntimu. Atsiųsk 10c. o Į 
gausi visokių žolių ir knygą katalogą. į 
Reikalaujame agentų Ir duodame gerą I 
pelną ant musų visokių vaistžolią ir įl 
knygų. f

M. ZUKAITIS, Į
449 Hudson Avė. Rochester, N. V. I

t

l

K

. Tel, Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
. (SUMAUS KAS)’

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

LINKSMAS VAKARAS:

Nedėlios vakare, parapijos 
. t . [svetainėje, . Lietuvos artistai I
| "Worcester, 4 spaliųLietuviųLtvaidina keletą labai gražių] 
Salėj, 29 Endicott St, “Mūn-Į-Yaįjįji^iių, būtent: “Jova- 

Jšaims.” _ llas."“Prakalba” ir “Laisva i
jLiettlva.” Pirmasai kūrinėlis | 
[pilnai atitiko savo vardui — 
I jame buvo visko: ir juoko ir 
[triukšmelio^ ir žargono, ir ga- 
Į na rimtų šmotelių, ypatingai 
I dainos buvo imponuojančios —I

. Su visais įtaisais labai geroje vietoje, I 
skersai streeto nuo Bade Bay stoties, f 
130 Dortmouth.St., kreipki ts ant antrų Į 
lubų. Taip-gi namas, turi 50 knmba- i 
rlą. Į

4

Elgeta (prie durų). — Esu ne-
regįs, maitoja išmaldos. Pati-Į’ Woreester 5 spaliu Sv. Kazi- 

 

gnijėk mąnęS ir duok nors deSim- p^Jo, Wj_«Dalm.
' I dzi-Drimdai.”

Ponas. — Bet man atrodo, kadi vforcester 6 spaliu Sv. Kasi- 
toistą sn viena akia matai. Lj^p^py^^gj _1

Elgeta. Gerai, tai duok penk- [ »>
l Norwood 7 spalių — Parapi-Į am^naį ]įe|nvj§]<os jos kėle i 

Tėvas. - Jonuk, nemušk Juo-fe “ “Diilm<ii!l-Drunjldekvieno_lietuvio širdį į savo
suko, nes jis daug mažesnis ūž ta-r ’ ,v . . ^močiutės žemelę, ten užjvande- [
ve. Niekada, nereikia bausti ma-į Gavę is visų vietų ^palankųĮ,nyno, kur bėga Šešupė, kuri 
žesnio už save. Į atsakymų ir pasižadėjimą | Nemunas teka, kurbroliaiže-

Jonukas (patylėjęs). — Ar tei-lmiin1^ Pa^ti surengti vaidini-jįnaitėliai lietuviškai šneka.” 
gybė, tėte, kad niekada mažesnio Į™’ mes tariame visiems šir- Taip-gi ’ lietuvių’ numylėtas 
už save nereikia bausti. [dingų a&u. draugas: džiuglntojas, ramin-

Tėvas —Tam teisvbė vaikeli Inspėjame gerb. publikąd tojas ir linksminto jas —kank- 
Jonukas. — tS pasakyk tėte a- kad mes įgalime visiems skir- 1§S daug svarbos pridavė vaka

re tai mano mokytoji aš ma- F “dienius kadangi nori- kliui. Gi misterija “Laisva 
nau, kad jis nežino apie tai. me aplankyti visas lietuvių ko- Oetuva” buvo labai saldus pe- 

' [lomjas, 'tad esame priverstinas lietuvio širdžiai ir protui. I
ADV P nAllŽVAfiniin ■ vaidhlti beveik kasdien To- Jis pasitiks bostoniečiuose ant ■ AUli Ii UflUtiniiUtilU . I dėl kviečiame Jus tautiečiai, Ii visados.

’MM Al Rll MAB^R|lT4^rll“ky^^^k^I,ais dieil<OTlis‘l‘ Apie-pačius artistus, tuom rnANALDU mA^nu i Aa Misų “Dtodri - Drimdzi” LrpUj ngra k0 kalbėti - w 
- ■ Jums, pateiks linksmo vaidinU Ubai piuikai^ Dikiniš su Va-

Spaho 5 d., Nashua, N. H, [ino ir juokų, ‘ o. priedas “LaJš- rnagaiČiu, moteriškose rolėse, I 
jto pietų te LoweR* Mass,,. va&Sr i va. Lietuva” sužadins. Jūsų | labai patiko mūšų .jaunikai-| 
le. . 1 širdyse lietuvio vardų ir kvies [fUms įr senberniokams. Jie

SpdJio 11 d«> Hudsoiij SK&sSk | visus- talkon Vilniaus atvaduo- klausti ^rinorkolitil
Spalio 12 d., Worcester, lti iš po lenkų-okupantn lete-Į rankos. - —

Mass. — popietų. įlos. , 1
Spalio 1% d., Athol, Mass. -4

P- S. . +. ™XXVV««^YA, gJVJWO

Spaho 13 d., Gardner, Mass. įritu valstijų laikraščius atsi- L^g į padanges ir pradės judy-|
— po pietų. spauzdinti. Kitose kolonijose Lį vis^ KaujųAngtijų. '

Spaho 13 d*, Fitchburg, I maršrutas bus paskelbtas vė-| * ~ • •
Mass. — vakare. Į liau. “D.-D.”

Spalio 18 d., Lynn, Mass/— 
vakare.

• Spalio 19 d„ Lawrence,| 
Mass. —po pietų.

Spalio 19 d., South Boston/ 
Mass. — vakare. J

Spalio 25 d., Middleboro, 
Mass.

Spalį) 26 d., Norwood, Mass.
— po pietų.

Spalio 26 d., Cambridge, 
Mass. — vakare.

Lapkričio 2 d.,
— po pietų.

1 Lapkričio 2 d., 
»Mms. — vakare.

Viršuje paduotų
• vaflEBjai malonėkite užimti sve
taines te darykite stipriausius 
^rhdrengimus. Mėgikite pa- 
Marginimui suruošti kokius

’tUką.

Jaunas ponelis 
Ištroškęs mergelių, 
Visur landžioja 
Panelių ie|koja.

r >, Jos jo'neboja
Ir ranka numoja — 

-Eik iš kur atėjęs 
Į mus nežiūrėjęs/ 
Mes šunburnių nenorim, 
Su jais nieko neturim..

Tu poneli gali bėgioti
Ir monkiueių ieškoti:
Tau jos geriau dera, 
Nes tu skaitai “Šundara.”

. Eik, eik ten pasižiūrėk, 
4 Su jom pasikalbėk . ,

Savo durnystes.pasakok 
Gal jos tavęs išklausys.

Žvirblelis.

«

I

Brighton,

Montello,

kolonijų

/į 
Ą 
d 
✓< 
✓i 
✓3

_ ,ĮLL . . _ . . . I žmonių buvo pilnutėlė 'sve* L Oi K. S. GONNi APSKR.I 
Dzmdzi-ImmdM. UajI1g Matytis, Bostono lietu- if ii nVDfiC AIITDAc^AI 

tviai kelia savo gyvybės spar-| I ALŲ IUUu AN I KASAI
_ *•*

i ' I PIRMININKASV. Bylinskas, 
Į 27 Austiu St, Bridgeport, Conn. 

Bravo! vvrai ir moterys!Ivicmpirm^— a. Mičtunas^ 
rn “ • x- • *• r ’ 2514 Falrview St, New Brltain, Ct.Tautybe, susipratimas ir vie- raštininke — m. Biažauskaite, 

tnybė tegyvuoja mūsų tarpe,
rUtiiomet viską nugalėsime. | 41 so Leonard st, ivaterbury, Cr.
ii m v • tv • j • ta • 1 ORGANIZATORIUS — V. Byljnskas.|| Plačiau, apie Dzimdzi-Drim-[ 27 Austin st, Bridgeport, Conn. 
tei^parašysime Htam “Darbi- p„>eSKim stawa MnBa5s QaUntenRs 

įtmnkę, mat da jų “dziabas” ir brolio Baltraus Vaitukaičio. Mo- 
į nepabaigtas - utaminko ■ va- SUSS*'* S“-1*“1 st" 
į [kare jie. vėl pasirodys toje pa-Į —————; y—----------——•

|Į*čioje svetainėje ir tokiu pat lai- PADQ|niiniti MANA V 
||ku ir su labai geru programų, * HnulUMUUfl TIflįiltv 
| [Parodys ne tik “Lietuvos Ubą-1 geras ir mažai- vartotas.
||gus” bet ir Amerikoje spau-[Kreipkitės: 163 SilVer Street, 
|[džiautas velnio ašarėlei -—[South Boston, Mass. (23)
|[“Mūnšaina.” - [——:——.

Maloniai prašome ir

SILPNI, NERVUOTI, ‘SER
GANTI ŽMONĖS PRIVALO 

TĄ SKAITYTI.
9,

NEPAPRASTAS
NUPIGINTAS!

* ——* i; w 

Esame gavę LIETU
VOS ALBUMĄ, kuris 

į kainuoja $5.00, Dabar 
į duodame progos kiek- 
; vienam lietuviui įsigyti 

tik UŽ $3.50, tai yra ne- 
į paprastas “bargenas.”

*’ \ • 
“DARBININKAS” k .

366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

M 
į/5 
f/j h

^ep°rteriS.i reikalavimai
DAUGIAUSIA. ŽUVO. . Tn°ia®s stiiSe-

___ „ . ' nųvyrų ir moterų reikotųdirb-
Šiomis, dienomis Washingto- tuvej. Kreipldtes į Boston Coat 

ne yra laikoma konferencija Mfg. Co„ 24 Sudbųry Sts Ros- 
Šv. Vardo Draugijos (HoiyĮtbū, Mass. 
Name Society).- Bostono kar- S* | na j e)

(netoli ŪaytiMirket
■ (27)

PARSIDUODA
ant Vale Street, South Bostone, 3 fiei- I 
myną, 14 kambarių namas šu maudy- Į 
nėmis, skalbyriėmls, pečiais, plazals Jr Į 
tt., rendos neša $91 Į mėnesi; preke I 
$8,200. A. IVAS, 361 W, Broadvay, I 
So. Boston, Mass. I

■ i i     i .-m. ■ n l. «i --n ■ 1 ■■ . . I

,Tau buvo obelimi datodyta per tūk
stančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių Žtnonjų,, kart nč- 
ru kitą gyduolių kurios suteiktai tokį 
greitą palengvinimą ir gerą sveikatą, 
kaip Nuga-Tone.

- v . .
t Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyti arba miegoti, visas 
nuvargęs ir silpnas rytmety ir silpną 
nervą: kuomet jusą viduriai yra visai 
suirę ir Jūsų liežuvis apsivėlęs ir turi
te labui prastą skonį burnoje, tuomet 
jąs turite vartoti Nuga-Tone,. Jos nu
stebins jumis kaip greit jos pradės at
gauti jusą sveikatą ir gyvenimas pasi
darys vertas gyventi. Nuga-Tone vei
kia gerai tokiuose atsitikimuose. Ko
dėl? 1 Todėl, kad jos yra moksliniai 
budavotojos nervų ir kraujo. Stebėti
nai kaip , greitai jos grąžina pep, poneli 
Ir vlgor silpniems'nervams ir raume-' 
ntms. Jos atbūdavote turtingą raudo
ną kraują, stiprius, nuolatinius nervus 
ir x>adauglną puikiausiai jėgą* gyvent* ■ 
nte.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos, su 
absoliučiu supratimu, kad jej jąs var
tosite jas per keletą dienų, pagal pa
duotą nurodymą, ir jos nesuteiks pu* 
sėkmių, jąs galite sugrąžinti .likusias 
pakelyje ten kur ją» pirkote Ir parda
vėjus maloniai grąžina jums pinigus. 
Jei jąs nesijaučiate gerai, Jąs esate sau 
skolingas, kad pabandžius Nuga-Tone, 
nes jąs nieko negalite pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos Ir 
pardavinėjamo* pa* visu* aptiekorlu*.

Teb So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS ■

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso valandom 

nua 9 Iki, 12:00 ryte lt nuo 1:80, * 
iki 5 ir nuo 6 :00 Ud-S-ral.'vakarį. 
Ofisą* uždaryta* aūbsiAjs vakarai* 
ir nedėldieniais.LABAI PIGIAI• *

PARSIDUODA vėliavą, kukardą, 
ąarpų, antspaudų išdlrbystė tik ųž tris į « 
tūkstančius dolerių. Parsiduoda labai | 
geromis .išlygomis. Išdirbystė verta | 
$15,000.00. Daug visokią mašinų, kaip | 
tai: presai spausdinimui su auksuotais- į 
ir sidabruotai slapais, daug mašandi-j 
nlų klišių, daug {rankių dėl darymo | 
guzikučlą draugijoms. Tinkamai ypa-1, 
tai labai geras biznis o išsimokinimas I 
talp-gl yra aukštos vertės. Dėl platės-1 
nio sužinojimo kreipkitės ypatiškai ar- į j 
ba laišku sekančiu antrašu: “DARBI-11________________________________
OTNKAS,” m Broatay, So.-B»Ston, tMnWMg

„ I DRAUGYSTĖS valdybos

PUIKUS NAMAS
žais, geriausioj vietoj arti Uphams v^pS^kŽs
Corner, prie Columbia Boad; daug že- Į 492 Ė 7-fh St. 8o Boston^Mnaa. 
Uk SU fflr »3 wo“ln&«°dA IVAS* 1>B0^ BASTINM&AS - J. Glin“kH 

$11,800 ir $3,000 jn^tl. A. IVAb, Į g Thomaa park, So, Boston. Mn^
361 W. Broadway, So. Boston, Mass. ĮpiMr, PASTININKAS — Matas šelKc 

ANT PAKllAVlMn KASIERIUS — A. Naudžtuna*, 
HllI F H Ii U H f IIilU I SSSE. Broadvray, S. Boston, Mm**,

NEWTON CENTRE. - 8 kambariųso^BostonMaso, 
ir gaudyme. Puto naman randaį “ ai^ ^inS
geriausioj rieto j Newtone. Dauo že- [ nedeldienį kiekvieno mėnesio,' 2-rą.

' puikiom gėlėm ir vaisingais |;-,a^ ^Įetų šv, Petro parapijos salSj, 

l&K sre »S2UmSm5 h-L K- raaroae. dr-guos 
ton, Mass. j Į VALDYBOS ANTRASAI

 ------ - ------ ' |Pirmininkas — Antanas Paštelis, 
Į 146 Bmvęn St., So.- BosKn, Maao, 

C ~--------------------------- — -t į Viee-pirm. — Martinas Knlstautas,
V g ik (T JB w į . 4062 Washjngton St, Rosllndal*
S ■ /■ «| Protokolų Rašt. — AntanasMacejunaa,
y ■ m| 450 E. Seventh St, South Bosimi
k ‘ JL KIMI - JL Je | Fin. Raštininkas — .Juozas Vlnkevlčiut
* “ K1 906 E. Broadvay, South Bostou| Naujės Kanklės, šj kati j 
įleidžiama knyga -
į Metų Kankles,” BZ 1922-3-42 Į Draugystė D. L. K. Keistučio teikt 
Ž TviA-inc KIMėnesinius susirinkimus kas pirmą n*
» muitus. •« į įeidienl kiekvieno mėnesio po No. OH
C tv iv- .*«|vVashtngtonŠtrS, Boston, Na**., 3-Člą
s * Trejų Metų Kankles $1 valandą^popietę. Ateidami atsiveskite
J bus atspausdintos Uetavo- |Į st“ ”“® **
» je ir išsiuntinėtos visiems 
įjį užsiprenumeravusiems Ka- 
< ledoms, 1924 m.' Prenume-S | 
Sratos kaina už Trejų Metų SI 
8 Kanklės dtt doleriai, o ve- Sį Į 
!■ liau bus brangiau. « [
IĮ Antrašas: 51
i | MIKAS PETRAUSKAS S 
$ Laisvės Alčja, M Kaunas. |į

Lithuania, «|

S, Pinigus siųst pašto 11 
money order.’iais, 11

lE

* ««

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston

?-» .

ĮšV. KAZIMIERO R. K. DRJOS 
. VALDYBOS ANTRASAI 

į Pirmininkas — J. JaroSa, -
| 562 K. 6-th at, So. Boston, Maso.
1 Vlce-plrm. — J, Grabiųakais, , 
| 157 M Street, So. Boston, Maso,
1 Prot. Ražtlninkaa — A. JannŽonl*, 
| 1426ColumbIaRd., S. BoAton, MaM 
| Flnlnsą Raštininkas —* K .Kiškis, *

. 8 Hntch street, So. Bo*ton, Mw* 
| iždininką* —> L. Švngldyę,
I 111 Bmven St, So, Boston, M**t, 
j Tvarkdarys — l\ Laučka,
k 393 E. Flfih St, So. Boston. Maita. 
| Draugijoj reikalai* krelpkitėe vta*- 
į los | protokolą raštininkų..
į Draugija muro mirnklmu* laiko Jįrię 
j tiedėldlenl kiekvieno mėneelu 1-ma vat Iįxi pietą parapijų* anlėje, 402 Savanthi 
St, So. Bv«ton, Mm*.
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