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IŠ 26 ŠALIŲ DELEGATAS 1
DALYVAUJA KATALIKŲ !

SUSIRINKIME *

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS

DIRIŽABLIS SUTRUKO Į lauke ir matė per padanges i • • i a «•
skriejant'dirižablį. Staiga DarblRinKO S kOil

Suv. Valst. laivyno iddziu- pamatė, kad dirižablis liete
lis dirižablis Shenandoah,'ko kontrolės ir atsistojo ga- Į 
kurs lėkė iš savo stoties į va- ylų žemyn. Tada ir trūko ka
karines valstijas Ohio vals-■ jutos pasaitai. Pamatė, kaip 
tijoj sutiko savo galą. Diri- Į dirižablis susilenkė ir paskui 
žablis pateko į smarkų vėją, .trūko į tris šmotus. Toliau 
be to dar lietus lijo, ir pasi-1 jis nieko nematė, nes su bai
darė nesukontroliuojamu, [siu trenksmu kajuta krito jo 
Baisaus vėjo mėtomas sutrū-1 sodan už keletos pėdų nuo jo 
ko į tris šmotus. Vėjo smar
kumas buvo 70 mailių valan
doj.

Dirižablis iš savo stoties 
Lakehurst. N. J. išlėkė sere- 
doj, o ketverge 5:30 vai. iš 
ryto ištiko nelaimė ties Cald- 
\vell, Ohio.

Dirižablis lėkė 3.000 pūdų 
augštumoj. Smarkaus vėjo 
pagautas iškilo 5,000 pūdui. 
Toje augštumoje dirižablis 
netekęs kontroles buvo vėjo 
mėtomas į visokias pozicijas. 
Pirmiausia nutrūko pasaitai 
kontroliuojamosios kajutos, 
kuri kabo apačioje dirižablio 
priešakyje. Ta kajuta kri
to žemėn kaip akmuo. Ka- 
jjitojei buvo pats dirižablio 
komendantas Landsdovrne. 
Jisai ir risi jo pagelbininkai 
vietoj žuvo.

Kajutai nukritus, dirižab
lis trūko dviejose vietose. 
Priešakys dirižablio, daug 
maž 150 pūdui ilgio, su sep
tyniais žmonėmis, pasileido, 
kai]) balanas. Tas šmotas 
lekiojo padangėse daugiau, i.kia audra negalėtų ta 
kaip valandą laiko. Galop įlaužyti, kaip kad į 
nusileido už 12 mailių mm ; Shenandoah. 
nelaimūs vietos.

Dirižabli" galas, ilgiausio-' 
ji dalis su 26 žmonėmis, nu-! 
sileido laimingai ir jame tik , 
vienas žmogus težuvo.

A'i dūri nū. 
rižablio dalis, 
smarkiai ir .

TRIS DALIS

Perspėjimas

0NA ANTRADIENIAIS, KETVU^Į 
TADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS>il

PADANGES
liijinkams| Pradėjo prisirengimus

I SUJUDO VEIKTI PADIDINO GAMYBĄ
- T7- - t • i • T a

tų). — Tomis dienomis į 
baigėsi s])cvia!ū “Tarptaufiš l 
nes Katalikų Akcijos Koor- ' 
dinancijos" (The Inter-• 
iiational Co->rdinatio.n of 
Catholic Action) konfereri* i 
vija, kurioje dalvvavu NĄ- ■ 
cionalių Kataliku organiza- 
cijų delegatai. Kiek žinoma,, t 
konferencija turėjo pavykL ; 
mo.

Susirinkimą puošė dvasios J 
ir ])asišventimo suderinimas 
siekti geresnių tarptautinių ; 
santykiui. v ,

Buvo iš 2b šalių delgeataL .
Buvo reprezentuojamos šios. • 
šalys: Australija, Kinija, 
Kanada. Suv. Valstyljčs, Ja-. * 
ponija. Lidija. Cliile. Mek- 
sika. Anglija. Air" Belgi- ■ 
ja. Olandija. Fra . gritir.

GAMYBĄ
Kai kietųjų anglių kasyk- 

Icijos skyrius dažinojo, kadįlose įvyko streikas, tai 
svečias iš Lietuvos kum Iminkštose kasyklose darbai 

[Šmulkštys, Lietuvos Seimo [pagerėjo. Pereitą savaitę

Kaip So. Bostono Federa-
“Darbininko” administracija, pasi 

ring-umui, atlikusi spaudos užsakymus, vo užsaky
tojams ir įvairias atliktųjų darbų bylas siųsdavo ne tuojaus. , , . . ;- .• , „ .
darbą išpildžius, bet kiek lukterėjus. DejaJ skolininkai ne-• • -------- -
Skubindavo su “Darbininku” atsiteisti, betĮjkdų apmokėji
mais vilkino, šiandiena “Darbininkui” tokfcj skolininkų pri
sirinko gana daug. Iš skolininkų “Darbinitkui” priklauso 
virš $2,000. Administracija bylas pakartoja, Įpatoetina ir pa- 
dešimterina, bet skolininkai domės nekreipia! ir atsiteisti ne
mano. Kadangi administracija atsako prieš t D. K. S. orga- 
niuciją už tvarką ir sąjungos turtą, tad ija, kad
ir kaip nenorėdama bet priversta kiek gri 
kos.

n vietose, kur di-l Administracija turi pasakyti, kad “Darbi 
dos medžiagos, nė darbininkų rankų dykai ne

stubos.
Farmerys su pačia bėgo 

prie kajutes, bet joje rado 
tik sugniužytus lavomis. 11 
žmonių besą negyvi, o dvy
liktasis pusgyvis. Kaip tik 
ištraukė iš griuvėsių, tai 
tuoj ir tas mirė.

Per ištisą dieną žmonių Į 
minios buvo ......... .. ................
rižablio dalys buvo nukritę,

Dirižablio didžioji dalis savo pinigus išmoka, todėl turi reikalauti 
nukrito ant gany 
nyje tai ]) miškeli i 
Šonai jo pralaužti 
viduryje matėsi susilanksty- 
mai. susirazgimai metalinių 
dalių. Susirinkusieji ėmėsi 
sau po šmoteli atminčiai.

i|u eiti prie tvar-

mokratų partijos pirminiu-! 11,100.000 tonų, o užpereitą 
kas kalbės So. Bostone rug-* 
sėjo 22 dieną, tai sujudo prie 
Augštojo Svečio pasitikimo 
ir prakalbų surengimo.

Pradėta rūpintis gauti 
gražiausiąją ir didžiausiąją 
Teismo Namo salę.

Federacijos skyriaus susi
rinkimas šaukiamas atei
nančią medelių tuoj po su
mos.

Veikėjai jau nuo senai 
laukė žinios apie tai. kada 
jis atsidangins į šią koloni
ją. Buvo pienuojama su
rengti didžiulę, puikią, vi
suomenišką vakarienę. Toji 
vakarienė įvyks rugsėjo 21 
ar 23 d., žiūrint, kada sve-

—10,527,000 tonų: Yra spė
jama, kad dabar minkštųjų 
anglių bus iškasama dviem 
milijonais tonų savaitėje 
daugiau, negu normaliu lai
ku.

GAL TURĖS IŠVAŽIUOTI !
Lisabona*. — Portugalijos į. 

prezidentas Feizeira Gornes ; 
gal būt turės išvažiuoti iš sa- ' 
vo šalies. Daktarai pasakė. • 
kad jam reikalingas visiškas 
poilsis. :

akas” nė spau- 
uma, bet už tai 
jam priklauso, 
prašyti gerbia- 

i griežtesnių 
priemonių skolų iškolektavimui. A ija prašo kuo-
skibiausiai visas užsivilkusias bylas apmokėtu nes pirešingai 
bus priversta visų skolininkų vardus ir pavardes skelbti “Dar
bininko” ir kitų tolygių laikraščių skiltyse. - Jeigu ir tokios 
priemonės negelbėtų, tad bepasiiiktų tik 
valdžios kolektorius.

Bet administracija tikisi, kad skolininkai nevers adminis
tracijos taip toli nueiti.

klo- Tai-gi pasakius kas aukščiau seka, 
:>dų. inūj-ų skolininkų neversti administracijos v

taš- bus patogiausia.

KĄ VO KLĖTYS PASAKĖ
Vokietijos dirižablių spe

cialistas Dr. Eckener. kurs 
atlėkė iŠ Vokietjos į Ameri
ką ant Los Angeles tvirtina, 
kad su jo dirižabliu tokios 
nelaimės jokiu būdu negali 
.atsitikti. Sako, kad jo diri
žablio nei rikis vėjas- ri-i jo-į

Darbininko’ ’ Administracija

Latvija uzgniauze 
maištą

IŠREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ
Vokietijos ambasadorius ; 

ivon Maltzan dažinojęs apie, 
mažiausioji di- Sheuandoah’o nelaimę iš sa- 

krito žemyn ■ vo vasarnamio Magnolijoj 
joje buvusieji (latvažiavo automobiliumi į

SUĖMĖ 78 AGITATORIUS PRIĖMĖ DELEGACIJĄ
I ar i jos vyriausybė Rygo- Xew Yorko italai buvo pa- 

• ir pi-ovim-imi suareštavo siuntę delegaciją pas Italijos 
5 agitatorius. Jie yra bol- premierą Mtissolini. Delega- 
iyikai ’r veiku pildydami rija susidėjo iš 12 asmenų. 
Maskvos Įsakymus. Jie ren- Mussolini juos mielai pri- 

nuvertima dabartinės vai- ėmė.

nas sužeistas, liet niekas ne 
užmuštas.

Vienas lakūnas turėjo y-! 
patingą galą. Jis rastas 
skyrium nuo visu kitu negy
vas. abiejose rankose ]w var
vės galą. Mat nelaimei iš
tikus jis nusitvėrė už virvių 
ir pasikabino. Virvės dėl 
kokios nors priežasties atši
pai aido j o ir lakūnas su jo
mis rankose krito žemėn iš 
3.000 pėdų augštumos.

Žinia apie dirižablio nelai
mę žaibo greitumu pasklido 
po visą apylinkę. Žmonių 
didžiausios minios ėmė plūs
ti visokiais būdais į vietas, 
kur dirižablio dalys krito. 
Visi keliai prisigrūdo auto
mobilių. Paskui ėmė va
žiuoti. bėgti “per laukus, pie
vas, ganyklas. Padangė pri
sipildė orlaiviais. Atlėkė lai
kraščių reporteriai, fotogra
fai. Pribuvo 'daktarai-, nnr-

,rijos vardu prez. Coolidgc 
! užuojautą dėl tos nelaimė

aidžia.

i UŽSIDARYS VISAI SA
VAITEI

Me. — PepperellAPIE ŽUVUSĮ DIRIŽABLĮ
x c | j j t' '<1 f rt jir. —- l vpįm‘1 ru i---- -

Žavusis dirižablis Slrenan-:Man11f.u.turin2. Co paskelbė geisti.

NELAIMĖ PO NELAIMĖS
Paskutinėje nelaimingoje 

kelionėje ant jo lakūnų buvo 
Iš jų 14 žuvo, o du su-

Visi pienai bus sudaryti ir 
darbais pasiskirstyta atei
nančios nedėlios Federacijos 
susirinkime.

Gerb. klelionas kun. Urbo
navičius širdingai šiuos su-, 
manymus remia ir savo pa
galbą teikia.

Į ateinančios nedėlios Fe
deracijos susirinkimą kvie
čiami visų katalikiški] drau
gijų ir kuopi] asttovai ir 
šiaip veikėjai. Kadangi Bos
tono apylinkėse dėl laiko sto
kos gerb. svečias negalės 
prakalbi] laikyti, tai iš visi] 
apylinkių žmonės turės su
plaukti Į So. Boston-n T atei
nančios nedėlios Bostono 
Federacijos susirinkimą ga
lėti] atvykti ir iš kiti] koloni
jų veikėjai. Sujungtomis 
spėkomis sudarysime tinka
mą Augštajam Svečiui pasi
tikima.

IŠVISO PALIKO $20,300,000
Chicago, TU. — Garsusis 

(,'hicagos laikrašti įlinkas ir 
savininkas dienraščio Daily 
Nevvs. mirdamas iš viso tur
tų paliko už $20,300,001).

NUOSTOLIAI DEL MIŠKO 
GAISRŲ

Hartford, Ct. — Per pe
reitą vasarą miško ir krūmų 
gaisri] buvo 730. Išdegė 19.- 
000 akeriu. Nuostolių už 
892.071.

ATVYKO KOMISIJA

tarti* apie karo skolų mokė
jimą atvyks Amerikon šio 
mėnesio pabaigoje.

GAISRAS KATEDROJ

Sugadinta vargonai ir daug 
dailės dalyki], Nuostoliai 
sieksią iki 1.00.000 lirų.

koslovakija. Ungarija,. Ru
munija. Latvija. Lietuvą, 
Lenkija.

Delegatus sudarė advoka
tai. rašytojai, dvasiški®, 
mokytojai į? v<-rieiriai.

Susirinkime ludaimta nau
ja tarptautine organizacija, 
kuriai duotas vardas‘‘Tarp
tautinė Kataliku Federaci
ja." Jai priimta konstituci
ja. Orgaiiizacijos tikslas į-r. 
darbuotis išlaikyti visam 
pasauly katalikų akcijos vie
nodumą fsuderinimą j ir vy
kinti pasauly taiką, remian
tis teisybe ir krikščioniška 
meile sulig šventojo Tėvo 
reikiamu voro, ir nurodv-

doah buvo pabudavotas 
Lakehurst'e. N. J. liepos 25. 
1923. Jis keletą sykiu darė 
ilgas keliones. Buvo du sy- 
ikiu Bostone.

Dirižablis buvo 680 pėdų 
ilgi!), skerspjūvis 76 pėdų. 
Tuščias svėrė 77.050 svarų. 
Duji] galėjo imtis 2.148.OOŪ 
kub. pėdų. Vartojo helijo 
neeksplioduojančias dujas, orlaivių parodą. 
Galėjo lėkti 76 mailes valau- eskadra lėks per visą Ameri- 
doj. galėjo gabenti 130.00(1 j k ą puo jūrės-iNi jūrės. Tuo- 
svarų.Gazolino galėjo gaben
tis 8.000 galionu. Formą tu
rėjo milžiniško sidabrinio ci
garo. Atsėjo pastayti $1, 
500,000. Turėjo šešis moto
rus. Kurių jėga buvo po 300 
arkliu jėgų.

darbininkams, kad visą ntei-, Shenandoah o žuvimas se- 
nancia savaite dirbtuvės busįkė mažesnę Amerikos nelai- 
uždarvtos. ta pat paskelbė ^re. Du orlaivai iš San 

(Francisco lėkė į Havajų sa
las ir abu turėjo nusileisti į 
jūrę. Vienas buvo išgelbė
tas, o kitas dar tebeieškomas. 

------- t i Mažai beliko vilties jį rasti.
Henry Ford pienuoja šioj ___________

mėnesio pabaigoje surengti 
Orlaiviu

>nro-Lowell to. Bus 'pa
leista 4.500 darbininkų.

ORLAIVIŲ PARODA

ini Fordas nori užinteresud-’ 
ti biznio firmas j orlaivius.

MIRĖ OFISE
Škotijoj, mieste Dunfeme. 

netikėtai savo ofise mirė A- 
„ „ , merikos konsulas Van Sant.
nukrito į farmerio Andyį.Tis konsularinėj tamvstčj 
Gamara sodų. Tas faune-.buvn nuo 1905 m. Mirė šit 
rya au pačia ii ryto atovljo ^diea liga. \

Kontroliuojamoji kajuta, 
kuri it akmuo krito kai vė
jau nutraukė jos pasaitus.

BLOGAI UŽDERĖJO
Francija- šiemet tikėjosi- 

srem užderėjimų. Vasarą 
buvo vilties, kad užderėji- 
mai bus geri. Bet nuvalius 
javus pasirodė, kad Franei-» 
jai* Aivų javit neužteks, pri
eis importuoti. Pernai 
Francija ir-gi neturėjo savo 
duonos užtektinai. Daug ja
vų gabenosi iš Su v. Valstijų 
ir Kanados. <

I KIEK SUNAUDOJA 
MĖSOS

4 Su v. Valstijų žmonės mė- 
įsos kasdien suvartoja nuo 
55,000,000' iki 60,000,000 sva
ri]. Pernai štnt kas vyro, mo
ters ir vaiko mėsos atsėjo po 

■ 465 svarus, dirba? po puse ava?
m dienoj.

PRAŠO APSAUGOS
Švedijos geležies pramoni

ninkai kreipėsi tam tikru 
raštu i valdžią, prašydami 
pakelti muitą ant geležinių 
išdirbinių. Nurodo, kad už
sienio išdirbiniai užplūdo 
Švedijos rinkas ir naminei 
geležies pramonei darosi 
riestai.

SUSITAIKĖ
Australijos geležinkelių 

darbininkai buvo išėję strei 
kan rugpj. 31 d. Pastreika- 
vę tris dienas sugrįžo dar
ban ši-t-i laimėjo.

PRANEŠIMAS VISIEMS
Lietuvos Seimo Atstovo Kun. 

A. Šmulkščio Prakalbų Mar
šrutas

Didž. gerb. aukštasai svetys, 
kun. A. Šmulkštys, krikščionių 
demokratų lyderis, aplankęs 
Chicago ir Michiga.no lietuvių

DAUGIAU ĮGABENO 
CIGARŲ

Į gabenimas cigarų į Suv.
Valstijas padidėjo, net pasi-jkolonijas, grįžta į rytus ir ap- 
dvigubino pei* metus laikoj lankys šias lietuvių kolonijas: 
Pernai pd^^i^rnaS dvi rugpj. i ®T1- 
mčnesio aavmtes įgabenta 1.-1 
002.500 cigaru, o šiemet per 
ta laikotarpi įgabenta 2.023.- 
095. • ’

r Angtįjoa jūreivių streikas 
krinka.c Buvo; baimės, kad 
'Majestic- • negalės išplaukti 
dėl streiko, bbt išplaukė.
Streikas Australijoj* Nauj-. J]Huv. Valstijoje prieglaudoje į
Zelandijoj ir Pieti Afrikoj ubago ufiaikymaa per metus

UBAGO UMATHNIMAS ‘
Wa*h\ngton.—Darbo De-1 

partmentas aprokavo. kad

kTj

PREKYBA DIDĖJA
Kanados prekyba su Suv. 

Valstijoms didėja. Per lier 
m>s mėnesi Kanada iš Suv.; 
Valstijų reikmenų pirkosi 
už š52.*000.0(M), birželio m. 
tik už £49.000.000. o pernai 
per liepos mėnesi pirkosi tik 4 
š45.(VM).(KX(. Iš Kanadosr į 
Suv. Valsti jas šiemet per lie
pos menesi į gal ten ta prekių 
už £37.000,000.

DR, K. PAKŠTO PASKDn- 
NĖS PRAKALBOS

Rūgs. 13, Pittston, Pa.
e ” 15, Scrautoh, Pa.

” 16, WiIkB8 Barte, Pa.
” 18, Rochester, N. T.
" 20, Amsterdam. N. Y.

Dr. K. Pakštas išplauks U£ 
tuvon spalių 10 d. Dabar jĖ|p 
griita iš Tolimųjų Vakarų Br ; 
sakys" paskutines prtkaiwj»; 
metikoje, kuries numat^ttM^, *

Chicagoj rugsėjo 20 d- _ 
Clevelande rugsėjo 22 dL 
Pitteburge rugsėjo 24 <L.!

diioje.

Rody* d&ag įdomių 
lų iš savo kelkmfa d—(f87, Hartford, Conn-

Michiga.no


famoa'yragera pro

H

Lietam*

|Į||ji'. Subscription Kates:

$5 50 sukaktuvėms paminėti. Tek- se. Išleido Literatūros Drau-
$5.50

Prenumentos Kaina:
Metams —.---------------------

?$tei>pnaitist ■

įęs yA 
Ale-

_________________$4.50_______
and suburbs______ $5.50 Boston ’e ir apylinkėse
eountries yearly___$5.50 Užsieny --- -----------------

KįiBea iBvery TUESDAY, THEJBSDAY 
' -—b?—

jpnė jQŠKPH’8 imUliHAM B. O. ABSOCIAHOIT <^£KBOB
MKond-dass matter Sept. 12,1915 at tbe postoftlęe atBaston, Maaa.

. ’ under tbe Act of March.8,1879.’* . , j
^mžance h>r mailing at special ra t? of postage proviūed for ta fieėtlmj 1103

' Act of •ctober 8, 1917, antboHzed on Juljr'12,1818”

' y i?

ruošiaspaudą?
fauskomonbįgr
nyš taikomas už&^įnavusąp tjja^ perstateanas rdyiejuose
artisto 20 t^ar^r^ktuose, tfi jutose paveiksluo-

West Broadtfay South Boston, Mass.
Tel. South Boston 0620 *

stengiasi visokiais būdais tą ne
santaiką tarp lietuvių palaikyti, 
kad tik tarp jų neįvyktų susipra
timas ir susitarimas, nes tada mūs 
tautos išdavikai nebeturėtų jokio 
uždarbio.

Tarp neprigulmingųjų katalikų 
randasi nemažai gerų tėvynainių, 
nes pas nekuriuos man pačiam te
ko gyventi ir juos gerai pažinti 
Tad tikiu, kad su tokiais būtų ga-

- Jima susitarti, bent tokiuose daly
kuose, kur einasi apie mūsų tau- ' 
tos garbę ir neprigulmybę; kur ei
nasi apie atvadavimą mūsų sentė
vių sostinės Vilniaus. Čia mes tu
rėtume pamiršt savitarpinę ne
santaiką ir susiėję vienan bendran 
susirinkiman, kuris aš tikiu ir į- 
vyks. Šiame susirinkime galėtų 
dalyvauti visos, draugijos, kurios 
gyvena ir vadovaujasi savu, o ne 
socijalistų ir sandariečių protu. 
Taipgi turėtų dalyvauti ir ris pa
vieniai asmenys, kurie ir nepri
klauso prie draugijų, kad būtų 
skaitlingas susirinkimas. Tame 
susirinkime būtų galima duoti 
smarkų papeikimą soeijalistanis ir 
sandariečiams už kišimąsi į Lietu
vos vidujinius reikalus ir kolioji- 
mą Lietuvos visuomenės, ir už
drožti jiems tokį antausį, kad jie 
daugiaus nebedrįstų pasirodyti 
viešai su savo judošiškais darbais 
prieš tėvynę Lietuvėą ir prie pro
gos galėtume išnešti protestą prieš 
lenkus, kaip kad padarė Bostono 
lietuviai 16 dieną rugpjūčio, susi
dėję su gudais ir ukrainais.

S. Bugnaitis

apjuddmriJjietuvą ir jos visuome- 
nSsAS^pd^ą valdžią, kad tik ko- 
daugjausia^aukelt keršto ir neapy
kantos Lawrenco lietuvių širdyse 
ir tokiu būdu išprašyti kodaugiau- 
sia dolerių savo reikalams. Bet 
kiek nerėkė ir visokiais vardais 
^ietuvos katalikus ir jų veikėjus" 
nevadino, ir smakų ir krokodylių 
ir visokių kitokių sutvėrimų pri-

I’ ’ Laisvė . ij ; d^įoj^yątybė, tai 
brangūs ir reiškiantys ( žo
džiai. Ypatingi į mm lietu
viam, kaipo tautai, išbuvusiai per 
šimtmečius po svetimų tautų jun
gu, o dabar jau laisvai ir nepri- 
gulmihgai. Ųžtad mes mylime _ 
laisvę ir demokratybę, ir esame ir minėjo, bet pinigų, kaip nėr, taip 
privalome būti prisirengę jų gin-< 
ti, jeigu iš kur nors jai gręstų pa- . 
vojus. Bet mes žinome, o jeigu 
kas nežinome, tai privalėtume ži
not i, kad laisvė ir demokratybę 
turi taipgi^savo ribas. -Jeigu kas • 
tas ribas peržengia, tada jau nėra 
laisvės ir demokratybės gynimas, 
bet tik jos ardymas ir naikinimas.

Tad kaip tas laisvės ir demokra
tybės ribas suprasti! Jeigu vado- 
vauties socijalistų bei sandariečių 
protu, kurie dabar rengia protes
to -mitingus prieš Lietuvos seimą 
ir valdžią už išvedimą iš seimo po
sėdžių salės trijų socijalistų bei 
sandariečių draugi), kurie kėlė 
trukšmą ir ardė seimo nustatytą 
tvarką, tai išeitų taip, kad du ar 
trys nariai, atėję ant kokios drau
gijos susirinkimo, ir nesutikdami 
su kokiu, nors draugijos nutarimu, 
galėtų priešįnties, kelti trukšmą 
ir jeigu draugijos valdyba atimtų 
tokiem nariam balsą, arba praša
lintų iš susirinkimo, tada sulig so- 
ęijalistų bei sandariečių suprati
mo draugija sulaužytų laisvės ir 
demokratybės principus. Arba 
jeigu Lietuvos seimas prašalino iš 
posėdžių salės už kėlimą trukšmo 
'tris atstovus,'tai socijalistai ir sau. 
danečiai • jau rėkia, kad Lietuva 
jau nebe laisva ir demokratinga 
šajis ir protestuoja prieš ją.

Jeigu du ar trys nariai galėti] 
suardyti draugijos susirinkimą, 
arba du tris atstovai valstijos sei
mą ar valdžią, tai jau kiekvienam 
aišku, kad tokia draugija nei val
stija ii gat negyvuotų, bet turėtų 
žlugti. Tai mat kaip socijalistai 
su sandariečiais supranta laisvę ir 
demokratybę ir ko jie Lietuvai vė
lina.

Tokių atsitikimu, kur prisieina 
išvesti vieną kitą narį iš draugijos 
susirinkimo, arba valstijos seimo, 
pasitaiko nemažai. Nesenai 10 
praėjusio liepos mėnesio šių metų 
Vokietijos. Reichstage keli komu
nistai taip įsikarščiavo, kad prisi
ėjo pašaukt net 20policistų, kurie 
turėjo nešte išnešti besispardan
čius komunistus. Tečiau Ameri
koje gyvenantieji vokiečiai negir
dėt. kad prieš tai protestuotų ir 
sakytų, kad Vokietija nėra laisva 
demokratinga šalk Jie žino, kad 
tai nebūtų laisvės ir demokartybės 
gynimas, tik jos ardymas, naiki- 
nimas,

Žinoma tą supranta ir patys so
cijalistai su sandariečiais. tik jie 
prisidengę laisvės ir demokraty- 

, bės gynimo obalsiu, nori tą įvyku
sį Lietuvos seime incidentą sunau
doti savo privatiskiems tikslams, 
kad prisižvejojus dolerių savo nu
smukusioms partijoms pakelti. 
Todėl mūsų socijalistai ir sanda
riečiai pasikvietę p Michelsoną 21 
rugpj.. kuris nuo senai pasižymi, 
kaipo čampi jonas ardyme tautinio 
susipratimo ir vienybės lietuvių 
tarpe, taipgi nusmukusios Sanda
ros sekretorių Čekanauską, kurie 
krek tik jų protas išnešė stengėsi 
ko juodžiausiais ,.'d>žajs nupiešti.

st ą šiam leiduiui rašo ; muzi- 
kalinis kritikas V. Žad&ka 
(K. Petrauskas L. Operos į- 
kūrėjas), P. Tarutis (K. 
Petrausko biografijos bruo
žai) ir žnomas rusų muziką- 
linis kritikas Ė. M. Brande 
(K. Petrauskas Marijos Te
atre). Leidinį, be daugelio 
K. Petrausko, fotografijų ro
lėse ir gyvenime, puoš por
tretai tapyti M. Dobužins
kio, Dubeneckienės, K. Šklė
riais, P. Kalpoko ir kitų 
dmlninku Dail. Dobužinskisj 
prziūn knygos spausdinimo vadinama

gija, So. Bostone, Autorius 
prašo tą knygutę paminėti 
‘•Darbininke.’’ Tą daryda
mi turime įtnsmpąj. priminti, 
kad kalbamoji knygutė kal
bos, literatūros ir sceningu- 
mo atžvilgiu labai silpna, to
dėl nei skaitymui, nei vaidi
nimui netinka.

,uer. Vos $37.00 suubagavo ir tuos 
dar turės dalytis per pusę. Jeigu 
taip katalikų susirinkime, tai ka
talikai būtų sudėję kelis šimtus.

P. Michelsonaę, kaipo senas vil
kas kalbėjo kiek gudriau. Girdi, 
mes nieko neturime prieš Lietuvą 
ir jos liaudį, ir prieš ją neprotes
tuojame, tik prieš jos valdžią. 
Taip kaip jis dažnai tvirtina, kad 
jis nieko neturi prieš tikėjimą, 
jam tik kunigai esą negeri. Gi Če
kanauskas ir kvailysčių pripliauš
kė. Pavyzdžiui jis sakė, turįs do
kumentą su kun. Šmulkščio ir ne
kuriu Ateitininkų vadų parašu,, 
kur jie buvę susitarę pereitą 15 ge
gužio iškarti, arba Išskersti visus 
bedievius Lietuvoje. Su tokiais 
išsitarimais būtų patartina būti 
atsargesniu, kad kartais p. Čeka
nauskui neprisieitų lieti teisme at
gailos ašaras, kaip kad liejo Šlia- 
kis už apšmeižimą kun. Garmaus. 
Ant galo.buvo perskaityta protes
to rezoliucija, už kurią pakėlė ran
kas keli desėtkai žmonių. - Tečiaus 
kas priešingas nebuvo klausta, to
dėl socijalistai ir sandariečiai ga
lės dabar, pasigirti, kad visi vien
balsiai rezoliuciją, priėmė.

Kiek mūsų socijalistai ir sanda
riečiai su tokiais savo kvailais pro
testais pelnys, ir ant kiek tas pa
gelbės jų sėbrams Lietuvoje lai
mėti rinkimus sunku būtų pasaky
ti, bet kad tas daug gero pada
rys lenkams, tai galima drąsiai 
pasakyti. Tas be abejonės patai
sys lenkų ūpą. kurį pagadino su
sipratę Bostono lietuviai 16 rugpj. 
išnešdami prieš juos protestą susi
dėję sykiu su gudais i rukrainie- 
čiais. Lenkai pasiremdami Lav- 
reneiočių protestų, galės pasakyti 
visam pasauliui: “‘Kaip gi mes 
duosime tiem pa eonams litvinams 
valdyti Vilnių, kad jų valdžia yra 
tokia bloga, kad jie patys net 
prieš ją protestuoja?”

Todėl visi, kurie paklausėte 
socijalistų ir sandariečių pliauška
lų ir kėlėte savo rankas prieš tė
vynę Lietuvą atlikote judošiška 
darbą. Jūsų vardas bus užrašy
tas juodomis raidėmis lietuvių 
tautos istorijoje, kaipo savo tau
tos išdavikų. Jūs pasekėte paskui 
mūsų tautos išgamų socijalistų ir 
sandariečių, kuriem pasmirdusi ir 
dvokianti moraliu supuvimu be
dievybė yra brangesnė negu pati 
Lietuvos laisvė ir neprjgulmybė.

Socijalistai ir sandariečiai mėgs
ta ginties savo skaitliu gurnu ir ga
lingumu, bet ką jūs savo galybe 
padarėte? Nesenai vienas “Kelei
vio” korespondentas rašė, kad 
prie katalikų parapijos Lawrence 
likę tik tuzinas davatkų. Tečiaus 
tas tuzinas davatkų turi pasistatę 
bažnyčią vertės $200.000 ir užlai
ko du kunigu, o tokie galingi so
cijalistai su sandariečiais negali 
nei mažos mokyklėlės įsisteig\ ir 
jos užlaikyti. >

Teisingai yra pasakęs daktaras 
Vylius Foersteris: “Žmogus be ti
kėjimo yra daugiaus niekas, kaip 
tik vaikščiojantis pilvas.” Tas 
pasakymas, galima pritaikinti mū
sų socialistams su sandariečiais, 
kurių visas idealas, tai tik pilvas 
prikinrtt.

Beabejonės šis kvailas ir sykiu 
nepatrijotingas protestas nebūtų 
įvykęs, jeigu lietuviai nebūtų tarp 

tatt vaikeli, tavo senatvėje vai- savęs susipykę dėl pasaulėžiūros.

t PASAI ATEIVIAMS
Kongresmonas Albertas Džonsonas, naujųjų ateivybes 

jstatyunĮ autorius, nenuilstamai dirba ir naujus ateivybes 
Hį jgti^nnus fabrikuoja. Gerai informuotieji Washingtono 

-^respondentai praneša, kad dar gruodžio mėnesio posė- 
fe- flžims Džonsonas įneš kognresui priverstinos svetimšalių - 
llyi^tTacijos įstatymo projektą. Bę to būsią padaryta ke- 

lęą pakeitimų jau veikiantiems ateivybes įstatymam^ . 
py ^hiiyg tais pakeitimais, ateivybes įstatymai bus dar astres- 

hi Džonsonas-reikalauja griežtos ir priverstinos reglštra- 
Cj gijos įvedimo visiems, be išijųties. ateiviams. Pana^us;į- 

itatyrao projektas buvo patiektas įternykščių metų kongre-- 
y šosesijoms. bet laimei dėl darbi] daugumos svarst^unui bu- 
'P voatidetas. Pasak ano, pirmojo įstatymo projekto, atei- 
į yii|registracija buvo nepriverstina, bet laisva. Dabar-gi 

jįefcrentas Džonsonas praplėtė s;u o fantaziją. Pastaruoju 
r intymu norima padaryti priverstiną registraciją net ir tų ' 
I sv&nsalių^r ateiviu, kurie išbūvu Suv. Valstijose ne ma-!

žiguzpenkių meti]. Tūli Džonsono pasekėjai reikalauja, 
b ^ateiviai patys savo lėšomis užlaikytų registracijos biu- 
r . Nuo kiekvieno svepmšalio-ateivio pasu siūloma imti

25dolėrius. Bet ir griežtasis Džonsonas su tokiais siūly- į 
mais nesaitnka, pavadindamas juos porgriežtomis priemo- į 

• nėmis. Wasliingtono sferos gyvai nagrinėja Džonsono į-į 
h- statymų. Laukiama, kad tasai sumanymas iškels didelę ' 

kerą. Tai-gi negalima nuspėti kuo pasibaiųs Džonsono i 
pastangos. Darbo ministerijoje manoma, kad tasai įsta-[ 

k. tymo projektas neras sau šalimiikų ir kibai galinias'daik- 
k tat,' kad pats prezid(intas Coolid'je- sros prieš jį.
į" '" 'Ateivystei eina pagelbon Včashingtono ekonomišku 
v., tos (taupumas!. Tokio, ka’ Džemsonas svajoja. įstaty 
I' D®įgyvendinimas reikalauja milžinišku išlaidi] registraci 
I- josbiurt] steigimui, rodei senator.; i. pamėgdžiojanti prezi 
V’ dfflto taupumą, labai neprielankia i Džonsono įstatymą pa 
£ sitinka.' Yra vilties, kad Džonsono nusistatymas tokioj; 
f femoje nepraeis.
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meninę dalį, teikia jai savo 
raides, vršelįir ktus pagra- 
žinmus. Manoma paskelbti 
šios knygos prenumerata.

Ši monograf i jambus pirma 
mūsii meno literatūroje, ro
dei su džiaugsmu jos Jaukia
me.

PRISIPAŽĮSTA
Bi'ooklyiro bolševike] ių 

‘laisvė” rašo:
“Palyginus. Bostono kleri

kalus. sandariečius, socialis
tus ir bolševikus skaičiumi 
nariu, tai klerikalai'tūri dau
giausia (mūsų pabraukta, f11’ 
Red.) o po jų seka mūsų 
(bolševikų) skaičius, o san
dari ečių yra mažiau, o apie 
socialistus jau nėra ko kal
bėti. nes yra tik Gegužis, Mi
kelis, Neviackas ir kompani-

'. Iki šiam lakui bolševikė- 
J.iai patys netikėjo, kad ka
ita lik i] eilės yra stiprios, bet 
■dabar prisipažįsta, kad ka
talikai skaičiumi viršija vi- 
jsas kitas rsoves. Mūris tai 
! ne naujiena. Katalikai nuo
latos sugyveno vienybėje, to- 

idel ji] narių skaičius nesikai- 
• taliojo, kaip kad tas darėsi 
pas bolševikų suminėtas sro- 

Žmonės jau pradeda, 
s ir pakeisti darbe B'"' y f‘dus nu0 tad 

iieikia laukti, kad ne tik san- 
ąlariečiai su socialistais, liet 
pr bolševikčliai, kurių tik ke
letas tuzinų Bostone tėra, iš- 
Itirps savo partyiiių melų pa- 
i mažuose.

Suvienytų Valstijų darbo 
j organizacijos pradėjo taip 
— j:------ L “Darbo Dienų.”
Pirma didžiulė visuotina 
darbo organizacija Ameriko
je. Darbo Vyčiai, išaugo iš 
drabužių kirpėjų unijosr ir 
buvd' organizuota Pliiladel- 
pliijoj 1869 metais, po vado
vyste Uriah S. Stephens. Su- 
organiuzota Philadelphijoj, 
tuoj apsupo Pennsylvanijų 
ir į trumpą laiką visas Su
vienytas Valstijas. Pradžio
je. unija slaptai veikė, bet. 
1881 metais viešai paskelbė 
principus. Šita, darbo orga- 
sizacija bandė suvienyti vi
sus darbininkus, prityrusius 

neprityrusius." Metinis 
[seimas Richmond’ę 1881 me- 
’tais parodė kad organizacija 
silpnėjo. . Samuel Gompers 
ir kiti apleido, organizaciją 

. ir suorganizavo Amerikos 
Darbo Federaciją, kuri grei-- 
čiaus augo nėgu pirma Dar
bo Vyčių organizacija. Ir 
gali] gale Darbo Feedracija 
buvo darbininku stipriausia 
orga n iza ei j a. Federaci j a
bandė New Yorke įvesti dar
bininkams šventę,bet Oregon 
valstija buvo pirmiausia pa
skelbti “Darbo Dieną,” tas 
buvo 1877 metais. 1887 me
tais Colorado, New Jersey-, 
New York ir Massachusetts 
priėmė panaši] įstatymą. Ir 
truputį vėliaus, visos kitos 
valstijos, apart Wyoming. 
paskyrė visuotiną šventę 
darbininkams, t. y. Darbo 
Dieną.

Šiemet Darbo Diena pri
puola rugsėjo 7 d.

LAWRENCE, MASS.
‘‘Sandaros” Nr. 34 tilpo kores

pondencija pasirašyta tūlo sanda- 
riečio “T.” Aprašo L. U. Klubo 
susirinkimą. “T.” duoda vėjo 
klubo pirm. P. Šimoniui ir abclnai 
klubo komitetą vadina subolševi- 
kėjusiu.

Turiu štai ką pasakyt nepraust- 
bųrniui sandariečiui. Klubo pir
mininkas yra neprigulmiūgas, o jo 
paąelbininkas yra R. katalikas. 
Tai-gi komitete yra visų partijų 
žmonių, tad p. “.T.” kur tavo tei
sybė.' Aš patarčiau tamstai pri- 
sirašyt prie klubo ir apsipažint su 

čjais ir tuomet ką nors pa
neš šiuom tarpu pasirodo,ras;, 

kari
To'iiaus p. “T." rašo apie 
ėv;-; ir socialistų atsišauki- 
•ašymą almužnos; iš klubo 
mukusiam 1; romeliui. Tci- 
. Skusevieius. F. Krancevi- 
kūi pakėiė rankas nematy

dami ri’ikąfc nei cento aukau+ jų 
purvams, kuriuos vėliaus /Irabsto- 
fe ant fcvaąk'i. P. Šimonis yra

m a

Anglies kasyklų savininkai i 
derybas, bet jos nedavė teigiamų 
atsisako patenkinti darbininką r< 
vienu doleriu dienai dienos darbi? 
sąlygas. Anglikaasiai nenusilvid
kobanga užliejo visa Per.nsilBamj'» anglie< kasyklų ra
joną. Streikuoja ’š'lS kasyki] dar’nininkai. Streikuojan- 
eiuįii skaičius siekia II^JMMi. Tikmi lo.oPto darbininku li- 
koprie kasyki] turto apsauvojmui. Streikas eina ramiai, 
beineiclentų. Kasyklų pmuiį labai ramiai žiūri i ta streiką 
itnemano nusileisti. Ir kam jiems nusileisti ] Kasvkbi 
skruzdės dideliausius anglies kalnus privertė, tad anglies 
nda.tekliaus nėra. Kasyklų bizniui streikas gal kiek ir; 
pakenks, bet “bosų” nupenėti pilvai to streiko neatjaus, i 
Jieprisikimšo tiek pinigų, kad jiems skaičiaus nebežino. į 
kasyklų savininkai jaučiasi katės, o darbininkai pelės pa-į 

<• oa>tariesiems rei-; ™ .
Buriknoianflnfn T.°

'rtolėriH. l'Vknp vio-
.........................ę iion pravestas lenki] fanati

škų. “Kurjer Wilenski” 
į kaip tik reiškė baimės, kad 
Į Vilniaus arei vyskupo vietos 
I neužimtų fanatikas, surištas 
Ipolitiškai su lenku dešmiai- 
[siais tautininkais, kurs savo 
išovinistiškais veiksmais, at- 
I virkščiai vyskupui Matulevi- 
Ičiui. tautinių antagonizmi] 
i kmvą Vilniaus krašte tik su
stiprintų.

Ir kaip tik* laukiamasis 
vyskupas Michalkevičius y- 
ra tuo baubu, kųriė taip bi
josi nekurio.^ lenki} srovės. 
Vilnius susilaukęs Michalke
vičiaus vyskupo soste, susi
lauks didelių tautiniij perse
kiojimų. Lietuviams Mi
eli ai keri čiaus ' paskyrimas 
dar vienas smūgis. Bet lie
tuviai užgrūdinti ir nepasi
duos. Ten kur didesnė prie
spauda, ten ir stipresnė re-

NAUJAS VYSKUPAS
Lenkų “Czas" praneša, 
id Vilniaus vyskupu bus

• paskirtas Vilniaus vyskupas
■ sufraganas kun. Miehalkevi-

JAUNYSTĖ IR SENATVĖ

’ tljįr- ‘Pirmiems tik juokas iš streiko.
* Iii skandžiai nukentėti. Vienos diei 
'ia^iakasių uždarbio'tolinsi<>liai siekia
I Adatinis streikuojančiojo darbininko metinis uždarbis,!
A prie kurio angliakasiai reikalavo 1 dol. priedo, siekia apie į į.; 

5ioL Tiesa, yra ir tokiu angliakasiu, kurie uždirba irlf’)1'* 
■. dol dienai, bet tokių labai mažas nuošimtis.

Angliakasiui sąjungos vadai išvyko iš Philadelpbijos. 
gLkir randasi jų štabas, Į streiko vietas, kad ten vadovavus 

^Sakuojantiems. Buvęs angliakasių federalės komisijos
Džanas Gamondas pareiškė, kad jo manymu streikas 

rimkiai turėsiąs baigtis. Minėtas Gamondas sekančią są- 
Opg-žada atlankyti prezidentą Coolidge ir kartu su juo ir j 

M&bhO sekretorium Deivisu ir prekybos sekretorium Gnve- 
Tiiaytars susidėjusią angliakasių padėtį. Ar duos tas pa- 
’Sferimas kokius nors vaisius ! Labai galimas daiktas, kad

Washingtonas nusistatė jokiu būdu nesikišti į streiko 
ir leisti patiems suinteresuotiems, anglies kasyklų sa- 

ams ir angliakasiu unijai, savo nesusipratimus likvi- 
Panašus angliakasių streikas Įvyko Anglijoje ir ten 

Iškalbama apie kasyklų nusavinimą. Kažin ar ir Penn- 
įtpijos streikas neprieis tų išvadų. Kaip ten buvę-ne- 

i^tę,-bet streiko pasekmes labai atjaučia tie žmonės, kurie
enos uždarbio gyvena. Kadangi Pennsilvanijos ka- 

^ttose daug dirba ir lietuvių, tai r mūsų.tautiečiams tenka
sntėti.. Laimė,hutų jeigu angliakasiai streiku ką nors

Jaunime, būk malonus se
nam. Gyvenimas suvadžioja 
mus visus. Senieji žino, gerai, 
yfragaišti ir blogiau negu pra
gaišti. kartų apvilimą.. Šian
diena jų regėjimas yra miglo
tas, jų girdėjimas neaiškus, jų 
judėjimai esti lėti ir silpni. Čia 
randasi užtektinai netekimo. 
Nepadaryk kūno nusilpnėjimą, 
nuliūdimų minties* sunkesniu. 
Neprisimink jiems, kad jų gy
venimo lenktynvė baigiasi, ir 
kad tavo tik prasideda. Į jų 
padėtį, tu irgi ateisi—kaip tau 
tada reikė^kantrybes ir malo
numo. parodyk kantrybę ir ma
lonumą dabar. Į

Kai kada, dėl ei jų, eik pa
mažu, kartais, pralinksmink, 
juos, panaikinti supratimą a- 
pie išaikvoti sveikatą, ta kartu 
jausmą nenaudingumo^ kuris 
yra karčiatPdaKfiiyglys ’ senat
vės, klausyk* ką jie pasakys. 
Kartais norisi atkartoti žo
džius, kurie ifirtSdo’' visado^ 
gražiausi, taVti sen& žmogaus j 
jauną berniuką, kuris padėjo 
parkritusiaih. seneliui .atsikelti.

žmogeliui, kuriampagelba bn- 
vė J labai reikalinga. Senelis 
pakeldamas drebančias rankas 
iri pasižiūrėjęs į bemiukąj bel
džiasi: “Dieve, apsaugok šį 
jaunuolį; Dieve padaryk tavo 
vyriškumą vertu; Dieve Nuteik

\ j spauda, ten ir stipresne
V.arįįo plunksna akcija

Šis berniukas,zinshon®^ kelinę, šu žirdj Bet kądatogi/ &onyHčiaiĮktu^jai

klubo narys, tripri I 
■ 'i'is ir T. SK’isi-vK'iuS. 
ir;: dauv pasidarbavę 
ta, kad klubas stiprėti] finansiš
kai. Tokiu būdu matė reikalą 
priešintis prieš eikvojimą pinisrų.
Protestas prie Lietuvos valdžią.
Pėtnyčioj, rutrpj. 21 d. padarė 

uniją du ir pusė-socijalisto ir pusė 
tuzino sandariečių. Ši unija su
šaukė Lovvrcnce’o lietuvių “masi
ni mitinga.” Kaip-gi minėta uni
ja galėjo šaukti varde visų Law- 
renco’o lietuvių vh.rdu, nes stam
bios organizacijos prie jų neprisi
dėjo. Rymokatalikai nedalyvavo. 
Sakyta unija prisikalbino keletą 
taip vadinami] nezaliežninkų, ku
rio neperseniai stambius ryšius tu
rėjo su lenkais. Minėto protesto 
unijos' prieš Lietuvos valdžią inėjo 
į kom-rtotą nezaliežninkų buvęs 
prezidentas ir sandarietis Kajetas 
Vydūnas, kuris neperseniai vaik
ščiojo pasipuošęs “polska kurą” 
savo krūtinę ir daugiau tokių ne- 
zaliežnmkų ir sandariečių buvo 
pasipuošę. Štai tokie susidėję į 
uniją protestavo prięš Lietuvos 
valdžią. Dargi turiu pažymėt kad 
kalbėtojas buvo S. Mic.helsonas, 
kuris lenkus laiko ant burdo.

Tai-gi gerbiamieji galit spręst 
kpld gaivaląi minčtą jprotestą kė-

Jie yra

J
■ •S'

šr’.v^r



Žvalgas

sa^kiAi^ iš lieto
vių. visuomenės,-eikitė-ten, kur yra 
viršuj nurodytai ”,... . >a-j ? deimpntifiį žiedą $100 verti

O socijąlistas Jonas 
^fc^č'lUįbbnas.. < Jj^perskaitęs.rezoliucL 

neleido* balsuoti prieš, 6 tik už.
’ Gmž rezoliuciją kėlė tik pora de- 

setkų. Urbonas gerai žinojo, ka<T 
;■-/ ' R. katalikai nebalsuos prieš liaū-
y dies-išrinktą valdžią. Taip-gi ir

4 kiti buvo visi priešingi rezoliuci
jai. ^Girdėjau jie sakę, “mes ne- 

; išrinkom'tos valdžios ir mes nepro- 
•testuosim.” Todėl gi turiu už gar
bę Aunerikos ir Lietuvos lietu
viams pareikšti, kad tik tie protes
tavo, kurie turi santikius su len
kais ir tie, kurie kurie yra bebo- 
niai, nėra prisidėję prie Lietuvos 
Respublikos įsteigimo. Pasmerkiu 
jų tokį pragaištingą žygį.

F. A. Krancevičius

NASHUA, M. H.
Rugpj. 21 d. po piet buvo atsi

lankę So. Bostono lietuvių pam 
vikaras gerb. kun. P. Strakauskas 
pas gerb. kleboną Daniūną su bū
riu altoriaus vaikelių, kurie tuo 
sykiu Eavrenee’o Palangoje leido 
vakaeijas. Klebonas svečius pa
vadino saldainiais. Jie apsidairę 
Nashuoj grįžo atgal į Palangą.

Rugpj- 22 d. po piet šv. Onos 
dr-ja turėjo pikniką parapijos dar
že, o vakare šokius svetainėj. Žmo
nių nemažai buvo atsilankę. Kaip 
matytis dr-ja turės ir pelno vidu
tiniškai.

nme.

tarnavimas.

Pyškės autoihobilium delegatai; 
Zaveckas, Sundukifenė, Jakutis ir 
Bingelienė ^į Blaivininkų seimą, 
kuris įvyks 7 d. rugsėjo š. m., 
Athol, Mass.

Pagirtini >yra šie veikėjai, ku
rie darbuojasi ir veikia, kad nu
galėjus girtybę didžių darbininkų 
nelaimių šaltinį.

yrą'labai malonus ligoniams pari ha .Juik kongre-t ĮbhBs, ■.pąužym&jjB^ .Ten
4.------ ’ v4’gicijOS puta$»£ ; .----------------------------

Pranešam Woree$terio lietu
viams ir lietuvėms, , kad"jau virš 
minėtas skyrius pradėjo savoysu- 
sirinkimus 'ir ^jaU-valdyba yra iš
trinkta-. K^iečiMiiA yra visos ka
talikiškos • draugijos ir pavieniai 
ateiti į susirinkimus.

Koresp.

CHESTER, PA.
“Darbininko” num. 94 rugpj. 

25 d. š. m. pastebėjau žinutę apie 
Chesterio lietuvių buvusi kleboną 

, gerb. kun. Tyškų. Rašoma, kad 
per daug metų žmonės negalėję 
gauti kunigo ir kad daug kungų 
buvę atvažiavę i Chesteri ir nei 
vienas nepradėjęs to darbo. Gai
la, kad parapijonas rašydamas a- 
pie Chesterio parapiją užmiršo pa
rašyti, kad Chesterio lic-tuviarka
talikai pradėjo organizuotis nuo 
1915 m. ir galutinai sustvėrė para
piją 1920 m. Tada kreipėsi prie 
vyskupo paršydami duoti kunigą. 
Pirmiaus kunigas lankydavosi iš 
Philadclphjois šv. Kazimiero pa
rapijos vieną syki j mėnesi. Bet 
lietuviai vėliau kreipėsi prie kar- 
dinolo, kad suteiktų nuolatini ku 
nigą. Tai ka?-dinolas ir paskyrė 
1924 m. spalio 26 d. kun. Tyškų.

Anoj korespondencijoj sakoma, 
kad tik kun. Tyškus sutiko čionai 
darbuotis, o kiti kunigai nepabu- 
vę. Tai matome, kad korespon
dentas

Rep.

DETROIT, MICH. 
Padėkonė

Broliai ir sesers, negalėdamas 
jums visiems aatskirai ištarti nuo
girdų ačiū, nusprendžiau prašyt 
"Darbininko” patalpyt mano pa
dėkos žodelius visiems, kurie ma
ne aplankėte ligoninėj ir namuo
se. Aš pripažįstu, kad jūs man 
pridarėte daug tvirtybės kovoti 
sunkioje ligoje. Buvau apkrautas 
2-yvomi.s gėlėmis ir kita užuojau
tos parama. Turiu pažymėt, kad 
LDKS. 72 kp. nariai P. Gustaitis 
ir P. Lapėmis net kelis kartus at- 
ląknė ir suteikė malonų gyvų gė
lių bukietą. Užtai garbė mums 
turėt mūsų kuopoje tokius darb-

Šmeižtų laikratšis “Keleivis” 
pašmeiže veikimą ir mūsų koolni- 
jos. Rašoma apie vaidinimą lai
ke Federacijos kongreso. “Kelei
vio” korespondentas rašo, kad ti- 
kietų kainos būvo nuo $1.00, ir 
augščiau. 0 faktiškai buvo nuo 
50c. iki $1.00. Toliau rašo, kad 
aktoriai atsisakę .yaidinti. To vi
sa neatsitiko. Jau iš tų pažymėtų 
faktą matosi, kad “Keleivio'” ko
respondentui rūpėjo ne teisybę pa
rašyti, o išmistų ir neteisybių pri
rašyti apie katalikų veikimą. -

J. B.

pasakyta,: ; gi}iįov^į^]yįim€jo
fcž ^3*bų valgiųikureų vediną tar
pe eekoslovąkų,.
J Poni M. Bagdonienė pej dvi žie
mas buvo mūsų .vakarinių kursu 
vedėja. Tie kuisai buvo nė~vai-, 
gių gaminįmy^. u mązgimo, siuvi- 
mo ir panašių dailės" dalykų. Ji 
tai tuose dalykuose pasižymėjo ir 
liepos 20 d. š. m. stojo į kontestą 
su kitomis svetimtaučių mokyto
jomis. Buvo atvykusių iš Chica
gos ir New Yorko. Paisrodė, kat-1 išsiėmime.

na-

OĄMBBIDGK, MASS.

Pilietybės pamokos.
Rugsėjo 10 d. Y. M. C. A 

Ine, 820 Mąssaehusette Avė. pra
sidės piletybės pamokos, kurios 
tęsis per šešias savaites. Bus mo
koma Amerikos surėdymas ir A- 
męrikos istorija. Pamokos atda
ros vyrams ir moterims. Pamo
kos duodamos nemokamai. Sutei
kiama pagelbs pilietinių popierų

Rep.

- Atsiųsk 60c., o4* ||
gaiš, bet žolėmis,
$1,0^0. Ką reikštų žmogur lĮjflty 
jei jis 8veikatos.'netūrėtųitn?^|j)||d 
visai tuščias daiktas tokiam 
guii. Mūsų žolės yra k*a kitar^^| 
teikė sveikatą tūksta£čitin&į^|^ 
teiks ir'Jums. Pataiso nėsvėiiĮiįįl 
vidurius, prašalina strėnų 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimas 
skausmas po krūtinei, nervų'sugS*^ 
dūmus, ir tt. Atsiųsk 10c., 
visokių žolių ir knygų kataliojj^^®

'. M. ZUK AITIS -
25 Gillet Rd., Spencerport, NE1Į

Ki

nvparašė taip, kaip daly- 
krųjų buvo.
Tyškus čia išbuvo tik apie 

laiko ir tapo kardinolo iš-
T jo vietą jau yra paskir

tas kunigas ir greit jo su-
lauksime.

Teisybės Mylėtojas

worcester; mass. .
Mūsų vietinė Federacija laike

NEWABK, N. J.

Rugpj. 18 d., 1925, L. R. K A. 
Federacijos 8-to skyr. buvo mėne- 

J. B. sinis/susirinkimas, Švč. Trejybės 
liet, parapijos svetainėj. Tuo pat 
vakaru buvo ir kitas susirinkimas 
tų, kurie yra priešingi pirmąjam
susirinkimui. Mudviem su ,‘A. Kaz
iu išėjus namo eiti, pirmajam su
sirinkimui pasibaigus, patikom 
ant kampo New York ir Adams 
gatvių, stovinčius keturis ėjusius 
iš antro susirinkimo. Tuoj pradė
jus kalbėt rimtai dalyką, atėjo ir 
daugiau iš antrojo susirinkimo, 
trys vyriškiai ir dvi moteriškės. 
Tuoj viena moteriškė puolėsi prie 
manęs rėkdama ir koliodamosi. 
Išdėjus viską kaip ir kas tas ke
liones pylė būtų-^idelė gėdą prasi- 
kaltusiems ir prasikaltosioms. Bet 
viliuosi, kad be sugėdinimo per 
laikraštį susipras ir pasitaisys.

J. Ž.

STASE IR PRANAS
PAŠNEKESYS

PRANAS STRAMBIELSKY. — Na, Stasyte, kur pas- 
araisiais .alkais i alks cine ji';

STASĖ. — Na-gi, visur. Žinai, vasaros metu po iš
važiavimus trankausi.

PRANAS. •— Po išvažiavimus! Kokie ten jūsų išva- 
irivimai?

Pasklydo 
apgarsinime 
viai bei liet' 
pinos drąra
Aukščiausia I:

RAGINE, WIS.
Dviguba medžioklė 

po koloniją s' 
i, kur kviečiam 
vės rašytis prie pašei-

; t am o ns

>TAŠĖ. — ’'.atomai, tu nieko nežinai. Turbūt 
vis, bet ienk esi?
PRANAS. — . esu tikrų tikriausias lietuvis!
STASĖ. — Tai: kaip vadiniesi?
PRANAS. — Pri. 'as Strambielsky!
STASĖ. — Tai ka '. dar galūnė “sky!”
PRANAS. — Ar aš kaltas, kad mano tėvas tokią

ne

ga-

Sa-

Ani'-rik'\;e. su*rumpi-r.ta A. P. L 
A., kur: *.urr *.: r.' *. 37 kuopas. c> 
c u.'ras esąs P. 0. B<>x 37. McKces 
Rocks. Pa. Cer/rc raš:ininuau.;ąr

aš tave sučiupsiu meluojant!
nors piknike, bei išvažiavime? . ,

Ta, v
minėta pricglaud: 
mur.istų padaras. o- •<a

V1SU0

pakapinę 
ateivy c ės 
lietuviu k

ickiša imsies. br‘ 
; danu i aus sau pa
to r.'-va centralinę 
žariją . sūreli dėh-i

.r :>uvni Kokiame 
'.'i ko kalusiu? .
JANAS. — Trumpai galiu atsakyti, kad nebuvau.

PAŠĖ. — Trumpai atsakai, bet kodėl nesilankai? 
.žiunditum šaltakošes.
KANAS. — Na. Štasyt, kas tau i što, kad tu lan-

■ ' $ 5 4. 
LASĖ. — Susitinku dorų žmonių, tikrų tėvynainių 
būdu ir pati susistiprinu tautinėje dvasioje.
RA_NAS. — še tau. kad nori?! Tai tu manai iš-

vrų K(»;onijos mažėja ir iit-tuvn 
pašelpines draugijos viena po ki 
tai bankrutuoja. n<'s r.anjų narir

Amerikon iš tei- 
aržyta. bet stebėtina 

kodėl komunistai neieško sau pa
sekėjų po Afrikos '•yrus.

Antra po draug komunistų me 
dži<>k!ė. kad suradus ir “Laisvei'

tai

RMAN 
LLOYD_

TEM IR ATGAL
L Nužeminta Kaina ;

1LIETUVĄ
PER BRENEN*Ą ■■

B-čloJ tiesoj tiktai ntateroomal i
A.ŪBlgyrent-at*i.vi*l grĮfctan- 
tiejl bėgy 12 mėti., neturi 
jokią augryttmūi'trukdymų.

192 IVashlngton Street, 
Boston, Mass.

GROBLAUSKO GUMBALASAI 
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

Nuo skilvio 

skausmo, dieg
lių ir gazo.ne- 

pripuolęs nuo 

užsikimšimo.

Moterys priva
lo visados lai
kyt šitų gyduo
lę taip pat kaip 

motkoms ir 
dukterims.

STASĖ. — Praneli, kam tau į visas priklausyti!? pi. Tiek galiu pasakyt, kad ji atrodo bedieviška. 
Aš tau tik nurodžiau kelias jų, tu gali pasirinkti pa
tinkamą.

PRANAS. — Prie L. Vyčių nenoriu, nes tenai, nors 
yra, bet kaip ir nėra pašelpos skyriaus.

STASĖ. - Ką tu kalbi? Yra! “
PRANAS. — Prie L. D. K S. būtų neblogai, tik ten 

labai daug apie kooperaciją kalba, bet pačios kooperaci
jos nevykdo, nieko neperka . . .

STASĖ. —Tai smarkuolis!. Paskolink pinigų, tai 
pirks. Pagaliau tas nėra jau taip svarbu. Bet vien dėl 
syti, nes jie labai tyliai dirba, gal ir aš galėsiu nieko ne
riu.

PRANAS. — 6, tai k,as kita! Būtinai prisirašau 
prie L. D. K. S., nes tikrai esu girdėjęs, kad “ Darbinin
kas” “nais” laikraštis!

STASĖ. — Na, tai vyras už tai!
PRANAS. — Prie kokios gi dar prisiplakti? Prie 

Šv. Kazimiero, bet ten vien seni vyrai.
STASĖ. — Ir tu'būsi senas.
PRANAS. — Prie Šv. Cecilijos choro — neturiu balso.
STASĖ. — Niekas negimsta dainininku, reikia mo

kintis.
PRANAS. — Prie Šv. Vardo Dr-jos, bet ten jauni 

viščiukai priguli, man nepritinka.
STASE. — Taip, jauni viščiukai, pav. kai pats.
PRANAS. — Prie Pilnųjų Blaivininkų galiu prisira- 

laikraščio“Darbininkas” apsimoka būti tos Sąjungos na- 
veikti.

STASĖ. — Ar esi apsidraudęs?
PRANAS. — Ne.
STASĖ. — Tai stok į A. L. R. K. S.
PRANAS. — Žinai, tu turbūt, visų tų draugijtj agen

tas? Gana jau apie kitas darugijas, geriau kalbėkim a- 
pie blaivybę, nes dabar “mūnšaihe” mirksta-ntiems lie
tuviams labiausiai ji reikalinga.

STASĖ. — Taip, su tuo pilnai galima sutikti Bet. 
man jau nusibodo klausinėti,

PRANAS. — “Olrait!” 
kė blaivininkų piknikas.

STASĖ. — Labai gerai!
mės ir, žinoma, degtinės neragavome.
juos paruošė Baubinienė ir Stasė Adomaitė su kitų pa
gelia.

PRANAS. — Tai ir visa?! Reiškia pavalgėt ir namo 
važiavot, tai tokių piknikų ir namie gali rasti!

STASĖ. — Sakau, žaidėm ir linksminomės ir aukštų 
svečių turėjom: kun. Urbonavičius, kun. .Strakauskas, 
kuli. Juras ir kt. gražias prakalbas pasakė.

PRANAS. — O daugiau ar turėjote ?
STASĖ. — Palauk! Dar nevisaU'Juzė Leonaitė, Ki- 

buriutč, Karbauskas su šeimyna, Vencius, Vilkišius, Be- 
nevičius, Bugnaitis, Petreikis, Lanzbergiutėą, Rymaitė, 
Bautiniutė, Kriviutės, Rakauskaitė, Vaškelioniutės, Ge- 
cevičiutės, Jakubaųskiųtė, LękeviČiutė ...

PRANAS. — Stafc^te, tu1 išmetinėgai, kad mano pa
vardė lenkiška, bet ir tavo pavardės beveik 4isos lenkiš
kos, nes tūri raides ^č^'arba “z.”
. ' STA'SĖ. — Nieko panašaus! YrA ir labai lietuviškų, 
pav. Kibnrys, jisai piriŪLtrbftzo gabalą.. . ? i ?

PRANAS. — Ir tą gabalą Kiburin ir “suduodavo?”
STASį. - Koka to/'krrizy!”
PRANAS. — Supykai,? Labai atsiprašau I Mat pas 

mus kibirą* — reiškia yje^ras.
STASĖ. — Aš ne amėmedrus, bet apie lietuviškiau

sią pavardę kalbu! , .
PRANAS. — Jeięi jau. tau Kiburys graži pavardė,, 

tai ,man Krivas dar fcr^ŽesnĄ nes tikra lietuviflUj

ir

PRANAS.' — Še tau! Tai reiškia tų pavardžių sa
vininkai bedieviai?

STASĖ. — Yra ir katalikų,
PRANAS. —.Tai dabar nebesuprantu, čia katalikai" 
vėl bedieviai?
STASĖ. — Ko čia nesuprasti. Krivas paeina nuo 

Krivio, o Krive-Krivaitis buvo stabmeldžių kunigas arba' 
bedievis.

PRANAS. — Aha! Tai reiškia todėl jie ir eina bolše- 
vikiškan buein?

STASĖ. — Tai-gi! Yra tokių, kurie ir kitokias pa
vardes nešioja, bet po tomis pavardėmis slepiasi tokie 
krivaičiai, kurie ne'Kristų seką, bet patys save.

PRANAS. — Tai kodėl bent vienas jų negali pasek
ti dorą kataliką?

STASĖ. — Tai kad jiems persunku nueiti bažnyčion, 
o lengviau “mūnšainą” lakti.

PRANAS. — Na, tuščia to tuos krivaičius, 
patarlė sako, kad kuprotą tiktai kapai išties, 
primink man kitą lietuvišką pavardę.

STASĖ. — Baronas.
PRANAS. — Su ragais, ar be ragų ?
STASĖ. —•_ Tamsta mane kamantinėj! tik

čia

Neveltui
Geriau.

STASĖ. — "Kreizy!” Kol aš"ištautėsiu — Tamsta 
^u >avo "sky” senai jau ištautčjai.

TRANAS. — Na, ko tu pyksti?! Paaiškink, mel
džiamoji, kokiu būdu aš ištautėjau?

STASĖ. — Ach! Su tavimi daug kantrybės reikia. 
Viena, neini lietuvių bažnyčion; antra, visai su lietu
viais nebendrauji: trečia, lietuviškai mažai sukalbi ir 

virta, pavardė iškrypusi.
PRANAS. — Jiesa, Stasyte, tavo lūptttės teisybę sa

ko. bet aš nesu kaltas, juk aš retkarčiais ir su lietuviais
sueinu.

S*TA>Ė. — Koks tamstos suėjimas : retkarčiais su ma
nimi. ar su kita panele pakalbi gatvėje, tai ir visa.

PRANAS. — Tai pasakyki, kaip-gi aš privalėčia.su-

Trinti už organą komunistų šlamš
tą “ Laisvę,” labai nupiginta kai
na už 5 doi. nv-tams. Čia aiškiai 
suprantama kam ta prieglauda y- 
ra išgalvota, kad parankius būti] 
gildyti žuvis pasiremiant prieglau
dos vardu.

Mes lietuviai katalikai, tfurimr 
jau senai savas pašelpines draugi
jas, prie jų ir laikykimės, nesiduo- 
kimc bedieviams mus suvedžioti 
su jų išgalvotomis prieglaudomis. 
Mūsų draugijos finansiškai yra 
gerame stovyje. Jeigu kuri pa- 
šelpinė draugija ir rastųsi finan- 
sikai kebliame padėjime fai tokiai 
dr-jai patartina prigulėti prie sti
priausios mūsų katalikų organiza
cijos, t. y‘. S. L. R. K. Amerikoje,

STASĖ. — Gatvėje gali kalbėti-su kokiuo tik nori 
akmeniu. nes tai tamstos reikalas.

PRANAS. — Da rtuomi pasakymu nevisai išaiški
nai mano paklausimą.

STASĖ. — Praneli, tu tuiėtum prisirašyti prie ko
kios nors doros draugijos, ar organizacijos, tuomet bū
timi naudingesnis visuomenei lietuvis.

PRANAS. — Gerai. Tai prie kokios patartum?
STASĖ. — Jaunas, gražus, veiklus vyrukas galėtum i 

prie L. Vyčių priklausyti. Jei nori apsidcausti savo gy
vybę. arba gauti pašelpos, tai stok į Amerikos Lietuvių 
Romos-Katalikų Susivienymą. Labai mėgsti meną ir mu
ziką — prisirašyk prie Šv. Cicilijos choro. Vaje, tat» 
no' kiek tų draugijų yrą, tik reikia noro. Visa efle.ki
tokių organizaciją, kaip va: Pilnosios Blaivybės, Švento. 
Vardo, šv. Kazimiero ir V t. 0 kaipo darbininkas — bū
tinai turi priklausyti prie Lietuvių Darbininkų Koopera
tyvas Sąjungos, nes tai viena organizacija Amerikoje, 
kun' nuoširdžiai rūpinasi lietuvių darbininkų reikalais.

PRANAS. — Tai tatf^' priskaitHavai bent visą tuziną 
draugijų! Kaip aš įstengsiu užsimokėti Į

geriau atsakinėti.
Tai pasakyk kaip nusise-

Linksminomės ir vaišino-
Pietūs buvo geiį

tai vienatinė linija kurios laivai regu* ’, 
liariškai per ištins metus sus išlekia sta
čiai su laisvosios Danzigo valstijos pofr 
tu. TAIP ARTI KLAIPĖDOS, kad lat
ras ant kurio sėdėt New Yorke atyėfe 
Jumis beveik j pačią. TEVYN? LUr- . 
TUVĄ, ba iš Danzigo Į Klaipėdą tfll 
tiktai vienos nakties kelionė laivų b* . 
jokių ekstra ISkaSčitj. ■ 3 'v ■

Sekanti i įplaukimai ii Nev> "Parko
Laivas “ESTONIA” 22 Rug*. 
Laivas “LITUANIA” 13Spat 
Laivas “ESTONIA’i. 3 Lapkr.

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: - 

3-čla klesa $107; 2-ra £132250
BALTIC AMERICA LINE.

9 Broadway New York City, 
Kreipkitės čionai

"ar prie savo vtetlaių agentų. ■

tam, kad 
pasityčiojus, daugiau-aš nebenoriu su Tamsta kalbėti!

PRANAS. — Gerai, aš būsiu geras ir ne^ij noksiu. . 
Kalbėkim apie kitką. Kur buvai pereitą antradienį, kad 
aš tavęs nemačiau.

STASĖ. — Prakalbose.
PRANAS. — O, tiesa! Kas kalbėjo ?

I STASĖ. — Trijų rūšių žmones: plonas, storas ir pra
plikęs.

PRANAS. — Nors nemini pavardžių, bet aš galiu 
atspėti kas tai per paukščiai

‘ STASĖ. — Na-gi!
PRANAS. — Laibas-plonas, tai tasai “ grinorius. 

-kurs daug amerikiečių prijuokino ir jiems pridainavo su 
“Dzimdzi-Drimdzi” Kitas gi V. Sereika, kurs virš tris- 
dęšimt metų kai gazdina merginas su savo dainomis, o 
trečias ...

STASĖ. — Neatspėsi, nes plikų daug yra!
PRANAS. — Tai-tau, kad nori! neatspėsiu. Na-gi 

tai Gudas, jis turbūt turi didžiausią plikę visame Bostone; 
ją įsigijo bekovodamas su ta pliurze “Sandara” nuo pat 
L. D. K S. įsikūrymo laikų.

STASĖ. — Matyt, turi gerą atmintį! O dabar pasa
kyk kodėl mūsų jaunimas taip tankiai “Palangą” lan
ko? ...

PRANAS. — Pati sakei, kad heištautėtų.
STASĖ. — Aš tą žinau, bet kodėl berniukai ir mer

gaitės skyrium važiuoja?
PRANAS. — Užtat, kad dar per jauni, dar tik “či- 

kinai”...
STASĖ. — Tai ir aš taip maniau. Girdėjau, - kad ir 

So. Bostono'merginos atvažiuos “Palangon” ir pietaus 
vasarnamy.

PRANAS. — Kas-gi joms valgį paruoš?
STASĖ. — Tai,' sako, komisija.

' PRANAS. —Įdomu, ar patinka bostoniečiams mūsų 
“Palangą?’^ Kad tuk pas mus visko būtų, m*pritrūktų . . .

? r STASĖ? — Šii&, kad pakaks! Aš girdėjau, kad 
-Lawrenco komisija pranešė Bostono komisijai, kad van
dens atsivežto. X ' \

i PRANAS.-— Vandens! Kam? x
STASĖ. — Na,’ dabai paprastai, ant “L” strito van

dens dlūgiau mgu “Palangoj.” '
PRANAS.—TieM! O, beje!.. V -

, Na, pakaks, perdaug^i&iplepėjoin, l«i-

.CUNAJRD
Į LIETUVĄ

(per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąftinlų 

laivakorčių ‘
į K a a r a ir atgal ant 
BEREnGARIA ir

. .$215
ANIA............fSt

Pridėjus Taksą A; v- 
l LIEPOJĄ IR ATGAL felAlf 

LAIVAIS — $18«. 
Iš Bostono: "

Cfūumbia............ ......Rugsėjo 5-
Scythia—Rugsėjo 8, Spalio- 4-' 
Samaria—Rūgs. 24. Spalio 22y 
Į Lietuvą greitu laiku. ESplauktaUil 
kas sereda. Keleiviai neplllečlalj- 
leidžlami be kvotos varžymu. Visi. & 
klesos keleiviai turi kambarius. N®: 
prilygstamas Svarumas, Puikus nial- 
stas. Kreipkitės prie vietos agtūtų 

į
CTJNARD LINE 
126 State Street

Boston, Masa.

y.

Nupiginta K>ina;:§

-v f
Ii NEW YOBK’Oį 1 

. KAUNĄ ir A^GALų j
1 * f* 4(Kar^š taksai ekstra) i. 

I m'.......... .|' I ) Gili
Puikiausia proga aplankyti 
aavo tėvyne už num*Žiht5»ęf‘ 

1 tfejfoa Mainės tėir a-* algaL/tt 
■ HAinbdrgo keleiviai yraApĮ^? 
staštatomt specialiais trtūiž*;

j vtetM-po priBun pJž 
tyrusių konduktorių. . -

fhrmticifti kreipHĮUt.pei'Jtfo

• . Savaite ..
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: Ik K. Kostučią

1 <*■

(Labor Day)

GEO. W. GALVIN, M. D.
Vartai bus atdaryti 10-ta vai ryt*.

Union City, Con:

OPTOMETRISTAS

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

DR. A. J. GORIAM 
(GUMAU8KAB)

706 Mate 8t., Montana, Maaa

180 Huntington Avė., Boston
Tel. B;:< k Bar 5647

(Rp.-29)

į
6 Vi

J L'EL. So. Boston 0506—W.
UETUVYS DANTISTAS 

!A. L. KAPOČIUS 
^251 Broadway, So. Boston

/ (“Keleivio“ name)
Oj-tso Valandos : nuo 9 Iki 12, nuo 

/1:30 iki 6 ir nuo 8:30 iki 9 vakaru 
> Seredomls nno 9 iki 12 vaL dieną 
JSubatomls nuo 9 iki 8 vak. Nedi 
<< įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį'SŪ6. Išlygos lengvos. ScžinūG 

“Darbininko” Adin., 366 Bnmd- 
•>vay, So. Boston, Mass. Rs.-17:

S VAŽI AVIMAS

4 Tel. S. B. 2805—R. a

PIGIAI

£

[
!

Kuris Atsibus P&ne4ilVįe - 'V

Rugsėjo-Sept. 7-ta (L, 1925
ROMUVOS PARKE

Šąli Howard Street, Monteuo, Hess.

lūnynų nteetas su. įtaisymais, 
ibiai parduodant kainą ^7^00.

$2,000. SĮvijHjAąT mergina 
• jrįvažiuoja už dyiejų savaičių i 
. IVtetus. Kreipkitės ėa.4 ŠO. BOS- 

fŪą REALTY CO., 414 Broadway, 
T4 3240 S. Bj.jj , _ __

1 į ANT PARDAVIMO
Naunaš. krautuvė ir biznis. Savai
tine apyvarta 700-800 dol. Labai 
patogioj lietuviu apgyvento] vie
toj. Kertinis, trijų šeimynų 5-6-6 
kambarių namas. Sklypas žemes 
garage’iui statyti. Metinė remi;. 
1.4*28 dol. Parsiduoda tik už 816 -

Programas susidės toks kokio dar Montelloj nėra buvę. Kas tik atsilankys 
šiuom sykiu tas nebus apviltas, nes yra pritaikintas dėl senų, jaunų, didelių ir mažų.

1. Bus rungtynės garsiausių Broekton’o baee-bolimnkų.

2. Kalbės tik sugrįžęs iš Lietuvos Montello klebonas visų grebiamas Kun. Jo
nas Švagždys. Tikimės daug ko naujo išgirsti, nes girdėjom kad dalyvavo Katali
kų Kongrese Kaune.

3. Jaunos mergaitės ir jauni berniukai gerai išsilavinę ir pasirėdę Įvairiau
siais drabužiais šoks tokį šoki, kurs susidės iki 20 šokių. .

3. Bus virvės traukimai, nes eis lenktynėm — stori su plonais, seni su jau-
nais.

5. Bus rodoma komedija “Okus Fokus,” išrodinės nesenai atvažiavęs iš Vo
kietijos magikas J. G-.

G. Dainuos Šv. Roko parapijos choras, garsiausias visoj Naujoj Anglijoj sa
vo gabumais, po vadovyste gerb. Jono Banio. Žada dalyvauti dar ir daugiau chorų.

7. 6-tą vai. vakare prasidės šokiai, nes yra pasamdyta geriausia ir puikiau
sia orkestrą, kas pamėgins šokti tai tas ir daugiau norės.

8. Bus didelis parodymas “Fireworks” vertės $l,000JKurie tuo sykiu bus ant par
ko — visiems seilės išvarvės, nes gražumo galo nebus! Priėjėjus daug visokių pamargi- 
niraų, kurių sunku čia viską sutalpinti — gaila kad popierasįMi mažas. Bus visokių val
gių, gėrimų ir šaltakošės (ice cream). aSta

Taigi, gerbiamieji kas tik gĄ-vas atsilankykit visi, nes to^aų atsitikimų yra didelė re

tenybė!
Įžanga visai mažytė — tik 25 centai su išlaimėjimu $25.00 aukso. Bus traukianias 

išlaunėjimas tą pati vakarą. Įžanga vaikams su tėvais dykai, be tėvu 10 centų.

Nuoširdžiai užprašo visus Šv. Rokoparapijos Rengimo Komisija 
 ------ ------------------- --------------------------------------------  

VIFTIIKS doros klausymas^ ^PERKŪNAS UŽTRENKĖ
VILI Uitu aIIyIUu !nebus auklėjamas. \ ’l’avembiai (Vilkaviškio ap

ŠOKTAI ’ tėvai siųs vaiku? Į ka-
-n, , _ - - i . • ■ - | talikiškas mokvklas. nes žino.-
Ryt, rugsėjo a d., lietuviui, , , . .. • , , ■J .. t c. ‘ ikad tenai vaikas bus pavestasparapijos saleie. ant Septm- . , r.-t - 1 • • -■ • 1 geras ištikimas rankas. Ka<tos gatve, ukrainiečiai ruo- '& . . „•vi- i m , gerai bus tėvams, ar sutaupvti šia šokiu vaakra. 10 vakaro 2 , , . . v .. n “t , .L . v : keletą dolerių ir uzsiaugvti*is- pelno dalis skinama lietu- . , . . ,, << . . . ^. . , ... .tvirkusi nesusivaldantį sūnųvių-ukraimeciu - baltgudziu , , ; ., ; • -o ' ' . - ar dukterį, ar 1komitetui. Bus geras orkes- , , . , y ... L, , . , - • doleriu katalikiškam mokslui*tras ir užkandžiu. Lkrai- v , .. . .. , iruzsiaugvtigera.dora.ismm-

meciai non suartėti su lietu-i . ??* - '
- • , j , • . itmga vaika.viais, todėl mes privalome 

atlankyti tuos šokius. įėji
mas: vyrams 50c.. o mote
rims 35c.

ADVOKATAI

FIELD DAY BAZARAS

PRANEŠIMAS
Del pripuolančios ateinan

tį panedėli Labor Day šven
tės sekantis ntaminkinis 
“Darbininko’’ numeris bus 
praleistas.

Teh S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvay, So. Boston 
(Antros lubos)

Mass. Piknikas bus (Labor 
Day), žagsėjo 7 db 1925.

Pranešame visuomenei kad 
btis- geriausi mhfekantai, galės

pasišddi.| f Taipgi bus vi- 
ebaių lėiiktyniŲ, Mr#ės trauki
mas, žaislai ir t. t Visiems į- 
žanga bus dykai, todėl nepra
leiskite šitos geros progos pasi

linksminti.
! Pastaba: Važiuokite iki 
įForest Kilis ir nuo to daikto 
imkite karą Washington St. 
'iki Grove St. Tenai kaip iš
lipsite tai bus žmogus ir paro
mis kelią. Važiuojant trokais

,¥ inialonėkite susirinkti ant Lie 1 
?- tuvių Salės, kampas F ir Siiver ’• 
Iį St. 9:30 vai. ryte. Tikietns ga-įį 

įlima gauti pas narius. Tikie-,' 
;tai bus visiems po puse dolerio j: 
I (50c.) (Skelb.);’
| (Rp. 22-29, Bgs. 3-5)

pbdeo Rmni-19 geriausių j 
tteliiąaę harvją šioj valstijoj, 
jautis, arklya naujas trekas, veži
mai. nauja pieno ėystijiniogaru 
garu (pasturizing) mašina ir daug 
kiti] įrankių; teiposgi 8 kambarių 
namas su visais impruveinenrais iiy 
elektra, didvl’-s kums ir t. t., pa-} 
Tankiausioj apielnikėj Įlydė Par
ke, tik 3nrąil?s nuo Boston‘o. ver
tas .$9,000 mažiausia, dabar galime, 
•pirkt už 1)5,700.

KRAUTUVE IR 5 ŠEIMYNŲ 
NAMAS — tirštai apgyvento.] vie 
toj arti Dorchester St., South Bos
tone, raidų suvirš $1,600 į me
tus, prekė $9,500 ir $1,500 įnešti.

A. I V A S
361 Brosclway, So. Boston, Mass.

REIKALAUJAM AGENTU
ČAIJAS 1ŠR.\1>I.MAS

nTeL So. Boston 270

I j. MACDONELL, M. D. į Galima autikalbCti ir lietuviikai
un#o ><iau<ixje: Rytais iki 9 nd.

. i Po pietų nno 1—U
Vakarais nuo8—0

5M E. Broadway, 80. Boston

Trt. Main 2488

GEORGE H. SHIELDS

i PARSIDUODA 
B0TTL1NG SHOP J

. :::r!r.?iayi'.e 115,000 /

5 ’ Išegzamlnuoju akla, priskirtu aki- i į 
O nius, kreivas akis atitlesinu Ir 's 
Č am bl i Joniškose (aklose) akyse su- lį 
i! grąžinu šviesą tinkamu laiku. ! ’ 

o J. L. Pasakantis, O. D. į
< į 447 Broadway, So. Boston, g

Siuvu visokias moterų drapanas..n 
Kurios nori pačios siuries. sukerpu 5 
audeklą ir petrinas. Atdara raka- 45 
rais ligi nštuonių. S

Siuvėjai

I
P. STANCĖLAITĖ
593 Easd Broadway 24
South Boston. Mass. | i

Prie Flod Sųuare Koora 4 w (

XSOCX3«3WX36X3CVSaeS3i3C3O^^

811-812 01d South Buildln^
294 Washington Street 

Boston, M&sa.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490

37 Goriam Avenue, Brookline 
Telephone Regent 656S

ANTANAS F. KNEIŽYS
karts lanko Suffolk Talaiti mokyk
lą ir užsiima Real Estą te pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus ŠventadleniTM. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angHška! ga
li kreiptis Įvairiais refkataia pas 
manę. A. P. Kneižlo adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tek So. 
Boston 1694.

26-TAS METINIS BALIUS

t

dos toniką išdirbinio štma 
rengiu su visomis smmki: 
nomis. Prie *0 4 :rokai. Sa 
įlinkas pasitraukia iš i>izr 
Parsiduoda pigiai. Uašy'-irarsiduoaa pigiai. na>y;<iic: į 

/ Box228, Care of “Darbiniu- E 
X 1__ >> lae m J

'• i
kas,” 366 W. Broadway, So
Boston, Mass. ■ Rs.L'U

y ' -s:’:-:' y- ... •f.:T.... .7.... ." . .t LIETUVIS DENTISTAS 

gDR.ST.A. GALVARISKI 
1520 E. Broadway, S. Boston 
į Ofisas atdaras nuo 9 vai. ik:

18 METŲ SOUTH BOSTONH

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Bostoa
VALANDOS: Nao 9 r. Iki 7 v. vak.

va 1. vak.

:rriirą.

’tavembiai (Vilkaviškio ap.) 
Jau daug kartų buvo sakoma, 

j^ad užėjus lietui su perkūnija
■ įesislėpti po medžiu, bet jei 
’ nėra arti triobos. tai verčiau po

plyku dangum palaukti. Lie
pos 31 d. vienas Bartininkų pi
lietis grįžo namo iš Vilkaviš-

■ kio. Kely, ties Pavembių kai-prakišti keletą.. v, v. , ‘ ,f,, , , . TO u užklupo p važiuota audra."’.-lmm TYinircInu . ; A *■

Nei vienas tėvas, 
valiau gailėsis, padaręs klaidą.

Katalikai tėvai, jūsų prie
dermė yra remti katalikiškas 
mokyklas. - ■

MOKYKLOS GREITAI 
ATSIDARYS

Linksma būtų žinoti keli su- 
? sipratę katalikai tėvai siųs šį 

rudenį savo sūnus ar dukteris 
j katalikiškas mokyklas. Ke
li berniukai eis į Boston 

' Colfege High ar mergaitės į §v.
Juozapo Akademiją? Gal kiti 
tfevai vietoje pasiaukoti ir 
praleisti keletą dolerių vaiko 
Moram auklėjimui, siųs vaiką 

Mi1' .......L'^..=į pŪBMpnon* JWUtB JUM
1^0. ŠALNA (SKALNO

Nuo rugsėjo 8 iki 12 d. d. siu 
metų ant Cambridge miesto sodu- 
ko (Cambridge Field) atsibus lie
tuvių. parapijos Šve. Panos Mari
jos Nekalto Prasidėjimo taip va
dinama FIELD DAY, skolų ma
žinimo naudai- Pradžioje šių 
metų gerb. klebonas paskelbė jog 
jau tik $24,000 skolos. Tuoj pa
sigirdo noras ją šiemet atmokėti. 
Iki šiol jau rodos $9,000 atmokė
ta. Belieka tik $14,000. Jei visi 
sau paskirtą kvotą sumokės, tai y- 
ra po $60.00 iki Naujų Metų tai 
Cambridge ’io parapija liks be sko
los ir tuoj mokyklą pradėti 14- 
tikro jei galėjo per tuos aft&Ahis 
metus atmokėti kelis syk tiek, tai 
dsbsr likusią sumą lengvai atmo
kas. Raginami ir pralotai visi ii 
visur atvykti j šią mūsų pramogą 
‘FIELD DAY” ir pagelbsti 
greiėau įsisteigti parapijinę 
kyklą. ' <

Ateikite, atvažiuokite, atlikite 
mfis Field Day išbandyt savo la 
mę.

'į^žlbėdamasis nuo lietaus su
ktojo po dideliu gluosniu, o 
pats iš vežimuko ir visai prisi
glaudė prie medžio liemenio. 
Po kitu gluosniu buvo stabte
lėjęs kits pilietis, bet tuoj nu
važiavo. Vos spėjo geros vars
nos pavažiuoti, perkūnas tren
kė į tą medį po kuriuo stovėjo 
tas pakeleivis ir atsigrižęs pa
matė ji bevirstant. Pasirodė, 
kad medžio tik žievė dviejose 
vietose nudrėksta; žmogaus 
galva kiek apsvilus, vienu šo
nu žiponas, kelinės ir batai per
plėšti ir kumelaitė užmušta.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi-

i

Rengia Susivienijimo Lietuvių šv. Kazimiero Dr-ja

Rugsėjo-Sept. 7 d., 1925
(Labor Day)

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Siiver Sts. South Boston, Mass.
Badus prasi-lės 3 va

TeL So. Boston 0823 
LTHTUVIS DANTISTAS !

DR. M. V. CASPEF
! (KASPARAVIČIUS) ’
i 425 Bro&hvay. South Bortos
I Ofiso valandai:

nuo 9 iki 12:0O ryte Ir nno 1 :B0 
: iki 5 ir nuo 6:0O Iki 8 vai. vakare. 
■ Ofisas uždarytas rabato# vakarai*

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
?:rm iainkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Maflą 
Telephone South Boston 1,516-—J.

Vice-Pirir,įninkąs — J. Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston, Man.

Prot. Raštininkas — p. Tamošiūnas, 
iGi V. 7-:h St., So. Boston, Mass.

Raštininkas — 31. šeikis,
40 Marine Road. So. Boston, MaM, 

.časierias — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Boston, Mum, 

rkdarys — J. Ž,nikis.
7 wjnf!eld St, So. Boston, Man.

laiko stisiriakimus kas tre
čią nedėldien) kiekvieno mėnesio, 2-r< 
valandą po pietą, parapijos salė#, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

me
D

o .0.

•ajis Žvingiio orchestra. K

valgiu. K- ie’-ia S. L. Šv. Kazimiero Drauspi

r

D, L ZALETSKAS
Gj^ornis ir BaKamuotoja- B
983 Cambridge St., Cambridge Į

JUOZAS M. VERVEČKA;

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Snecialistai Receptų Išpildyme 2.
Del S u ai pažini))! o Su Kosi mn erinis Parduodame «)

Viską Žemiausiomis Karnomis 2

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikas^ • eold j* 
Fream'us ir visokius, tonikus dėl niaukų. Taip-gi gj 
turime naujausio išradimo molio dėl veido, g.

S ■
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT - s j

Prn mit» nalimn ■ Srrrrm> rni»ty. nm
■i-crof Kompanijom.

' VERACK.V
LIETUVIS ADVOKATAS

PBAKTIKlVi.TA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tfl. Broekton 7180
RESIDENCT.1OS Tel. S. B. 3429-W

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVČ, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkien€, “
Rovon. Mnss.

■— A. .'\:ui<or.i<?nė.
1426 Cnlnmbia Rd.. So. Boston, W»*.

IlrU*. — (). Sii’.urlonO,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mana, 

•’ln. Rast. — J. Kers.
U5 G Street. So. Boston, Maaa. 

Srani-llutH.
St., So. Boston, Mana,
— G. Mizcirdienė.
St, So. Boston, Man.

105 8-th

164 8-th
Draugijos reikalais kreipkitės visados | 

protokolų raštininką. Draugija laika 
savo susirinkimus kas antrą atarai** 
ką kiekvieno mėnesio 7:90 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penkto* gai> 
ves, South Boston, Mass.

<V. KAZIMIERO R. K DE-JOI 
VALDYBOS ANTRA1AI

-’lrailnlnkas — J. Jaroia, ’
225 L Street, So. Boston, Mas*.

Flce-plrm. — J. Grnbfnskas,
157 M Street 80. Boston. M**

Pro4. Rašt. — VI. Nfickevjčiufl,
405 Third St.. S. Boston, Mass.

■’tnlnsą Raštininkas — K vilkta,
8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 

Miniukas — L. švagidya,
111 Bowen P t, 80. Boatoa, 

Tvarkdarys — P, Ijiučka.
395 E- Fiftfa St, 80. Boston, 

Draugijos reikalais treipklM* vtek* 
| protokolą raštininką.

Draugija savo ■csimklMtM laiko S4M 
tedėidleni kiekvieno ataorio 1-aą vok

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IB CHIRURGAS

(lydo aštrias ir kroniškns n!Wsonė- 
jusins iigas vyrų, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai : 
ultra-violrtinials spinduliais. kxvart: 
žiburiu, thermo tberepa. Ir kitais 
elekiro medi kai Iškals budais. Kgza- 
minmjn kraujų, šlapumų. Ir spiau 
(bilus snvrt laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Rny paveikslus. Tefpz 
teikiu piitarlmuš laiškais.

Oįito ralon/iom 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros labos)
Telefoną*-------------------- S. B. 4000

288 W. Broadway

Arenu*

Reaidendjo* Telepbonas: 0779-1L 
Ofi*> Telefonas So. Borto n 4589- W

S. BARIMUS

911

Kvietį

(’žsakyniiis siunčiam į visas dalis
kit su (^fjjky^Įiąu Rašyki- ūiojaus seKam-iu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER^

J. C. GRILEVIČIUS (GEBENE), PH. G.

617 -E. Br»a£w«y So. Bestos, Mass.
. <£• Importai Teatru).

D. L. K. KEISTUČIO DKJOI 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zą įimtam, 

514 E. Broedvray. So. Boston, Ka* 
VTCE-PIRM. — Povilas Rūke, 

M C Street So. Boston. Mass.
PROT. RAST. — Antanas Maea>m* 

450 E. Seventh St., So. Boston. Maaa.
PTN. RAUT. — Juosapas Vtattvlih* 

908 R. Stoadvray. So. Boston, Ka* 
KASIERIL’S — Aadr. Zalteetaa.

811 K. Ftfih St. So. Bostoa, Ma* 
MARŠALKA—Kasimiems Mlteallloete

904 K. Broadiray. So. Bostsa, MM.
D. L K. Keistučio Draugia laibo Ma

ro aaioMlDiiM suslrtnklKns kaa 
nedSdleni kiekvieno Mtaeefo, po




