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KMOdit hrf nipmti, Kai fa 
Kikofl ir pastihrantimka dėl katali
ku įpradoi. amtiprinimo bm mau 
Zonainla Dievui-ir fačlal Balny- 
čial, Ir įmonėm* naudingesnii, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa- 

. kol to nesupras visi katalikai, mta 
negalime tikėtis sulaukti upaudot 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyžięi 
rimtybei ir pajėgoms. Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu «S- 

. daviniu.
; ’ū ■VyskupasvKiliairr''

»

RYMA,

. LaiKioii. — Anglijos par
lamente buvo diskusiiojama 

-santikiai.su Rusija. Iš val- 
■ džios puses paaiškinta, kad 

' valdžia nemano pertraukti 
. rysią su Rusija ir gatava e-^ 

santi derėtis ir šusitaildnti. 
Tečiau susitaikintą tik ta
da,' jei Rusija išpildys rei
kalavimus. Pareikšta, kad 
derybos dar galės eiti koki 
10 dieną..

Maskva. Rusijos užsie
nio reikalą ministerijos ve
dėjas pasakė, kad jei santi- 

: ūkiai su Anglija būtą per- 
. traukti, tai Rusija būtą Į- 

velta karau, ' Rusiją nesiti- 
. • ki, . kad Anglija kąrą pradė

tą.. Bet sakė, kad Rusijos 
ryšiai su Anglija sulaiko 
Lenkiją ir Rumuniją nuo 
karo prieš Rusiją.

UŽĖJO. ANT SEKLI
UOS.

Norfolk, Va. — Laivas 
Santa Malta užėjo ant sek
lumos. Tas atsitiko dėl mig
los. . ,

' NUSINUODIJO.

IV.drcester, ’ Mass,—Cathe- 
rine A. MeNamora, 55 m. 
amžiaus,’ nusinuodijo gažu. 
Tą padarė dėl nesveikatos, 
-Paliko tris sūnus.

GAISRAS.

KET VERGAS, GEGUŽĖS. 17 D., 1923.
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Organas Amerikos Ine 
Rymo Katalikų SveHf# 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos. :

DARBININKAS
— Eina- 

UTARNINKAIS, KETVERGAIB IB 
SUBATOMIS.

Metamu k » i r «■'« i r-m f t j < i * ■ y-# r r ■ y ■ j

TJžrubežy metalas ............. 
darbininkas

366 Broadway, Boston 27, Man, 
TcZ. South Boston 620.

- SKIRTUMAI ~ -

, Pittsburg, Pa. — Plieno 
korporacijos paprastieji 
darbininkai gauna po 40c. 
valandoj. Tame pat mieste 
yrą paprastą darbininku 
gaunančią po 60c« valandoj. 
Didesnes algas garina tie, 
kurio • priguli prie uniją. 
Reiškia, organizuoti darbi
ninkai .žymiai geriau apmo
kami už neorganizuotus. 
Plieno darbininkai nėra or
ganizuoti..

PABRANGO DUONA.

Paryžius.—Franci jos sos
tinėj duonos kainos bus pa
keltos nuo gegužio 20 d. Ta
da kilo kainos 20 Gentinių. 
Tokiu duonos kalną nebuvo 
nuo ■ 1871 nu, kad vokiečiai, 
buvo apsiautę 'Paryžių.

Mvntpclier, Vt. — Buvo 
•kilęs gaisras - E W. & Co. 
dirbtuvėse. Gaisras pasie
kė ir geležinkelių kompani
jos dirbtuves. Nuostoliu 
padare už $150.00.

GAUS PO SU) DIENOJ.

VGisldngton, —• Organi
zuoti plumberiai gaudavo 
po $8.50 dienoj. Issjreika-. 
lavo po’$10 dienoj. ’

P c oria, TU. — Trumpai 
pasreikavę šio .miesto plum- 
beriai Išsireikalavo po $9 
dienoj

AT/JAl^/^C? NEDARBAS.

Wash i n gton.—Darbo- De- 
partmėnto pranešimu pasta
ruoju’ laitui nedarbas' suma
žėjo Bostone, Brocktone, 
Netv Havene, Ncw Bedfor- 
,de, Fall River. Nedarbas 
padidėjo IVorcesteryje, Lo- 
well ’y j e, Springf ield ’e,
Bridgeporte. ■.

PIRMUTINE ŽINIA.

(Kablegrama)
j.

Kaunas. V- PRAMATO- 
MAS KATALIKU .LAI
MĖJIMAS. SEKA SOCI- 
JALDEMOKRATAI.

į ■ U. F .

(Turbūt /kiekvienas čia 
supranta, kad einasi apie 
rinkimu šelpiau rezultatus. 
Nors ši žinia nepilna, bet 
bendra kryptis iš jos aiški— sėkmės).

kataliką viršus prainatomas 
ir socijalistą - liaudininką 
markės visiškas - nupuoli
mas. Liaudininką pozicijas 
mat užgriebinėja socijakle- 
niokratai. Tečiau pastarie
ji gal kilstelėjo dėl bolševi
ką markės puolimo ir Tur
būt klaipėdiškių didžiuma 
yra socijaldemokratai. Da
bar lengviau laukti pihres- 
nią žinią apie rinkimą pa-

TINO
■ ------- A. , .. : , , .* * * • ’ '

Nuo gegužės 3 dienos Ulmiergėj lenkų koopera- 
Kaune prasidėjo atželdini- tyvo lange buvo iškabintas 
ino savaitė.
kai sodins parinktose vieto
se medelius. ----- ,

•I
šiuomi tarime garbes paskelbti, jog X, b.. s, 9-tasis idaj 

vyks birželio • 20 ir 27 dienomis Newark’e, N. J. Jurgio Jį 
salėj, 180 New York Avė. Visas L* D, Š. kuopas kviečia^ 

ūmiausiuose susiriiildmuose išrinkti delegatus ir parengti inei 
"ganizacijos^labtii.——Kiekvien^ltuop^t-ūri-teisę^i'isti-vien^'-d 
tą nuo kas 10 savo pilnu. įiariip Visas kuopas ir narius praSm 
sirūpinti atsilyginti užtęstas mokestis, kad seime gerai pas

Kaip Žinome pereitu metu L. D. S, seimas buvo nutars 
ti sfų metų seimą Cbičągoj kartu su Vederacija, Tečiau dėl 
-rių nemažos svarbos, priežasčių buvo pakeltas klausimas ar nej 
būtų laikyti seimas ankščiau ir kurioj nors rytinių valstijų 
joj. Tada Centro valdyba atsiklausė L, D. S, kuopų, 
pasekmes,

L, D, Š, Centro1 valdyba savo posėdyje gegužio 15 d, š, įju 
rado, kad milžiniška D, S, kuopų didžiuma stoja už ši 
L. D. S. šiųmetinio seimo skyrium nuo Federacijos artimojejąteit^ 
je ir rytinių valstijų kolonijoj. Centro valdyba, pildydama L. 
S, kuopų norą ir paskelbia seimą minėtoims dienomis, minėtoj 
lonijoj. . . -

Tesusiūbuoja LDS. kuopos ir visas lietuvių katalikų darbia 
kiškas judėjimas.

tSu pagarba,
. — - - MOTIEJUS ŽIOBA, Prezidentą

J. TUMASONIS, Sekretorius.-

ATSILAPKe. Į IVasliington. — Ištyrimai
VaMngtKi-Val-^ar“dG’ ,kad.1920 

stijų laivą statymo įmonėse! nn,U^ skaičiuje su-
buvo ’ sumanvta nukirsti Į1110 taksomis^ s|j484,h9,~ 
darbininkams algas. ,Dai-hv'*8<> 

n inkai padavė peticiją lai
vyno sekretoriui. Sekreto
rius ' Denby pradėjo dalyką) 
tyrinėti. Yra Įstatymas, 
kurs-reikalauja, kad vaL 
džios samdomiems darbinin
kams algos būtą daug mač 
tokios, kokios yra privati-:’ 
nėse kompanijose. ■ T. liū- 
dininkus buvo pakviesti A- 
merikos Darbo Federacijos 
viršininkai. ’.$is laivvno se- 
kretorią Įtikino, kad laivy
no darbiu inkams negalima 
algą mažinti, prirūdydami, 
kad tada valdžios darbinin
kai gautą mažesnes algas, 
negu kompanijos moka.

čių.
t

KIESK ATSIEJO . 
VALDŽIAI.

Cnicago. — Teisingumo 
departmentas išleido $2,- 
000,000 laike geležinkelinin
ku streiko. ,

Mokyklą vaD lenką sąrašas. Buvo pra
nešta, kad nukabintą. To 
nebuvo padaryta. Tai nak
tį akmenimis buvo išpošky- 
tas langas ir supoškytas len
ką. sarašas kandidatu Į sei
mą.

f •

4

Nuo bal. 1 d. Klaipėdos 
krašte telegrafo mokestis^ L 
vesta iš markiu Į litus. 
Lenkija susisiekimas 
grafu sustabdytas.

Su 
tele-

B ai. 10 d. Budrys išleido 
Įsakymą, .kad Klaipėdos iai- 
kraščią redaktoriai gali bū
ti tik to krašto gyventojai.

Šiemet Kaune sausio m. 
vagysčių buvo 51, ■ Įtartą 
žmonių suimta 35, vasario m. 
vagvseią buvo .30, suimta 45 
asm., kovo m. vagysčių bu
vo 48, sulaikyta 55 asm.

Judge Gary, Plieno kor
poracijos. prezidentas pareiš
kė, kad Amerika su savo 
dabartiniu imigracijos - įsta
tymu padare “vieną iš blo
giausią dalyką kokis t ik yra 
buvęs padarytas šiai šaliai e- 
kononumii žvilgsniu./’

Vilniuje’ atsirado netikri 
50 iūlcstantiniai lenkų bank
notai.

Bal. 8 d. Šilutės turguje 
daiktai buvo atpigę, Svies
to svaras kainavo 5,<

Kaime Pieno Lašo varg-. 
dienią vaiku maitinimo Pi
ja laikė bal. d+ “Tag 
Day.-” . Surinka 5,000 litu 
su viršum.

000 Klaipėdoj Įsikūrė elektros
i U.L.L MUUĄlllij i cv./i nx«.iS

poros mėnesiu “Rambynas. Dirba 500
' darbininkų, Gamina elek- 
irikines lemputes ir kitokias 
elektros reikmenis,

vok. markiiĮ, svaras kiaulie-j dirbiniams gaminti fabrikas 
uos 2,000,'-------- : ------- m

paršelis 52,000.

Pirmu sykiu, vokiečiai ali- 
jantams kontribucijos pasiū- 

■ le 24 bilijonus dolerių. Pas- 
kuo siūle 12 ir puse bilijoną 
doleriu. Po to sutiko, kad 

: prėz. Hurding nuskirtu kon
tribuciją, Vėl vokiečiai siū
le 7 ir pusę bilijoną dol. Ali- 

" jautai pirmu' sykiu pareika
lavo 56 bilijonu dol. ■ 

' Įlos numažino'iki J
‘ • ną dol.. r ,

Darbo Departmento sek
retorius Daviš pasakė: 
^Imigracijos suvaržymas 
buvo viena iš sulygti pagel- 
bejusią panaikinti pramoni
nę pąniką..> šiandie nednr-

, Ikšiol Vokietija pinigais 
ir gėrybėmis alijautams iš
mokėjo $11,400,000,000. Nuo 
Vokietijos atimtos žemes ir 
laivai verti $25,000,000,000.

Po karo 1871 m.Vokieti
ja iš Franci jos atėmė 4 nu<»š. 
jos viso turto. Dabar ai i - 
jaiitai iš Vokieti jos nori iš
piešti -75 puoš.’ jos viso tur- thj'.pimląvūjai,-' dabar pelirm 

. • ‘si cukraus Jmmpamjos. .

Klaipėdos krašte paleista 
26 vokiečiai valdininkai už 
nepąsižądėjimątarnauti 
Lietuvos valdžia L . .• -

4 _, _ ■________ ■ ,

L .

Kovo 18 d. tapo apšviesta’' 
Taurage elektrikoš šviesa.,’ 

r-į “Rūbo B-vės itaisytaP Tą 
Ims ■nu varytas iki minimumo dieną - buvo iškilmes. M'oto- 
1 r algos visur'kįla, ■ ’ . rai turi 100 arklių, jėgos.

Bal. 8 d. Kauno ąžuolyne 
įvyko footbalio rungtynes^ 
Tarp žaidėją buvo .10 lietu
viu, vienas anglas ir 9 vo
kiečiai?

Ijletuvos episkopatas iš* 
leido, tikintiesieinš raštą rin
kimą j seimą reikale. Nuro
dyta, kad reikia visiems boil- 
siioti ir .paduoti balsūs tik už 
katalilciškn partijų, sąrašus.;

PAGAVO OPIUMO.

London. — Ispanijosmie 
te (’adiz paganią ant laivo 
tonu opiume ant laivo ConB. 
de V/ifred. Tas laivas plano 
Ida Į Havaną. Tas ppiumaS 
norėta išnmgeliiioti ’ i >>uvj| 
Valstijas. ■ | ’ 1

r.is (?r/?EKAU-’

• TORIŲ. '

TaUahassec. Fla. - 
gislatūros perleistas bįlii- 
panai'kinantis plakimą na 
nių pasiųstas gubernator 
jiasirašyti. Jam tą pa< 
riiis, Dilius tampa Įstar

....... .......... . ____ __________ imi. ’ -

' LIETUVIAI DABBIMI, ATMINKITE!1
Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų— 
tų perlaidas ir savo draugams . darbininkams suteik 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie noriteį kad , Jm 
siunčiami Lietuvon pinigai palėktą i Jūsų giminių 3?« 
kas? yisuomet kreipkitės pas “DARBININKį/l Jis? 
visuomet^nuoširdžiai Jmnsptaarnaus.
Darbininkai, atsimokite-, kad “Darbininkas” yra Of 

. DIDŽIAUSIAS DRADGA^ . ’ \
Siųsdami pinigus .ar itlaušdaim litą kainų visuomet ądi 

■ suokifv laiškus šiaip: 4 ’ • ' ; ?

■uūū4--VDAĮB;DI;NI:NKAS,;.?''''. '
Ą16 West Broadvvay^ . \ Boston 27, M

PAGROBĖ DAŽU BIRIU 
. TUVES. .

D uesseldorf. — Franci jos 
okupacine .'valdžia pagrobė 
vokiečiu dažu ii* chemikalų 
dirbtuves. Tos dirbtuvės y- 
ra , didžiausios pasauleje. 
ten' dirba 40,000 darbininku. 
Kaip tik francūzai paėmė 
tas dirbtuves, tai darbinin
kai sustreikavo. .

ŽUVO 18 ŽMONIŲ.

Colorttdo, Tesąs. — Dėl 
baisaus tornado žuvo 18 
žinomą, 100 žmonių sužel
ta ir 500 liko be pastogės, 
tūkstančiai gvvulru žuvo.
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[(The Workeb)
utHUANU.Br Tsi-W1Kkly. Papjer.* • ...
4Ahed every Tuesday, Thursday, 
atarday by Št, Jobeph’s Lrrn- 
f R. 0. AsBociatioit ok Laboi.
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jai. Nuo darbo žinosi gali 
būti tik vaikai, seneliai, li- 
gonys ir invalidai. Darbo 
vaisiai turi prigulėti žmogui 
darbininkui ir tai yra ;jo 
nuosavybė, kurias niekas iš 
jo negali išplėstų nei pavie
niai žmones, nei valstybė. 
Nuosavybe padaro žmogų 
laisvu ir nepriklausomu nuo 
kitų žmonių ir nuo valsty
bės. .•

Ko-operacija geriausiai ir 
tikriausiai vykina gyveni- 
man darbo principą. Tenai 
kiekvienas pelnosi pagal sa
vo darbo, savo, prisidėjimo. 
Vien pinigas be darbo žmo
gui neturėtų duoti pragyve
nimo,/ \ jeigu jžmogud ^Mintis 
dirbti nedirba. Ko-operaei- 
ja iš vieno žmogaus .priima 
tik apribotą kapitalą, už ku
rį moka tilt nedidelį apribo
tą nuošimtį. Gi pelną kiek
vienas narys sau pasidaro 
savo darbu, prisidėjimu, 
"Perki savo “ krautuvoje —. 
gausi dividendų; neperki — 
tai negausi. Darai biznį sa
vo spaustuvei,. savo, bankui 

gausi, dividendų — neda
rai, tai negausi.. Visur pel
nas turi eiti už darbą, o ne 
už dykaduoniavimą.- Kad 
vien nuošimčiai neduotų 
žmogui galimybės gyventi be 
darbo ir lėbauti, reikia ap
riboti sumą pinigų, kurią 
vienas žmogus galėtų pavel
dėti ir reikia visų kraštų su
tarimu numažinti nuošimtį 
už kapitalą iki kokių 2 %. 
Tada visi galintieji dirbti — 
turės dh'bfi kokį nors darbą, 
žmonijai naudingą, - *

Tai tokiais pagrindais tu
rės būti paremta naujoji 
tvarka. Bus tai krikščioniš
ka tvarka. Bus tai demo- 

t 

kratinė tvarka. • Bus tai <— 
ko-operacijos tvarka.

f
*«•<

. M
««

■ 1. Brolybe.

Visi žmones, ar balti, 
juodi, ar raudoni, ar gelto- ir Kristaus broliai. Visi ne- 
nį : — visi vieno Dangiškojo siejame Dievo atspindį savo 
Tęvo vaikai. Tad visi tarp sieloje, visi esame Kristaus 
savęs broliai.. Brolis brolį tu-* krauju atpirkti, visi skirti 
ri mylėti ir broliškai turi su gyventi vienybėje su Dievu 
juomi apsieiti. Nežmoniškai amžinybėje. Tad kiekvieno 
ir neteisinga yra ta tvarka, žmogaus asmenybė turi būti 
kurį priverčia raudonus/ gel- ^pagerbti. Kiekvieno teisės 
tokus ii’ baltus žmonės dirbu 
p p^feiuti^baltiėms žndo-j 

’nėhis.- Priešingai balti žmo
nės . turi padėti juodiems, 
raudoniems ir geltoniems 
žmonėms greičiau pakilti ap- bėniis, plėtoti savo pajėgas. 
Šviętoje, susitvarkyti ir su
stiprėti. Baltosios rases im- 
VerijiOzmas“lHii_isnyWtF 
užleisti vietą rasių broly
bei.

Baltieji pasijus broliais 
linkui lvitii rasių žmonių, ka
da patys savo tarpe brolybę 
įvykins. Dabar nei baltųjų 
tarpe jiėrą~,brolybės. . Tur
kiai engia ir išnaudoja dar/ 
Liniukus. Didžiosios baltų
jų valstybės- išnaudoja ma
žesniąsias. Reikia daugiau 
teisybės ir lygybės. . Be ly
gybės — nėra nei brolybės. 
Tiesa, nelygiais gim-sta bro
liai. Nelygu jų pajėgos, ga
bumai. Bet kiekvienam tu
ri būti duota lygi proga pa
siekti sulig jo išgalių, aug- 
ščiausio laipsnio moraliame 
ii* ’ materijaliame gerbūvyje, 
kiekvienas turi turėti lygią 
teisę prie mokslo, prie’dar
bo, prie tinkamo uždarbio ir 
prie gražaus pragyvenimo.

■ Ko-operacija — tai nely
gybės. didžiausis priešas. Ji 
vykina gyveniman tikrą bro
lybe. Ji neskirsto žmonių « u ■ •»
pagal rasių, pagal tikėjimų, 
.pagal įsitikinimų.. Ji tik vi
siems rodo ir skelbią prak
tiškai Kristaus/meilės moks
lą , visus šaukia į vienybę ir 
bendrą darbą. Ji neskirsto 
žmonių pagal turto, ar pa
lai mokslo, ar pagal kilmes. 
Tai visi lygūs. Tarptauti- 
nėn ko-operatprių sąjungon 
priguli koperaty’vai iš Euro
pos ir Azijos, iš Afrikos. 
Australijos ir Amerikos.

ar

2. Žmogaus vertybe. 

Visi’ mes Dievo vaikai

) Vf

': je
.' ♦'

< «■

. JONAS TARVIDAS .

- /Af_j 
Ztfe-,;

i----------

«■

T®ęd ars aecond-clagg matterjtept.
5 at ttie post offlęe at Boston, 
ander the Act of March 3,1879.” 
:ance for malling at. speclal rate 

provlded for ta Section 1103, 
Oct. 8,1917, authorlzed on July

Į ^ubtęri^ion Katct: I

■ > t!r ■ <»• • • ... *•*<•♦*»• * •?
vion /and suburba ■ « • »•-« * ♦ • •- 4 

countrles yearly ........ $

įmi būti, pripažintos ’ iri ap- 
skugotdsA /kieMefe įsitiki

nimai pagerbti. Visi turi ly
gias teises gyVenti, naudo 
ties savo laisve, žemės gery-

c *

s >

ikraus_kainoms_pakillis 
"valdžiai nenorint ar įsta 
md stokos clelei negalint 
versti cukraus fabrikam 
n įmušti kainas paskelb
iu kraus boikotas. Visuo

tine! pakviesta apseiti su 
Įomąžiausia cukraus^ Vai- 

, ,'prez. Hardingo lupo .
8, davė visuomenei ’ 

histiį’ kad cukraus boiko 
pritaria. Skelbiama, 

labai daugelis patarimą 
sekė ir cukraus kompani- 

turinČios didžius nuostoT 
*

A

rDabar gerai prisiininti 
tus boikotus. ~ Yra/pagav
ęs“ skrybėlių ir pečių bot
as. ICai Daiibary skry

lių. kompanija pasistatė 
•ieš uniją, tai organizuo- 
darbiniiikai pakvietę vi- 

“ .enę boikotuoti tos kom- 
.ajos. skrybėles. Kom

unija pasišaukė talkon val- 
■ ir teismą. ‘Teismas pri- 
jpžino boikotą' nelegaliu ii 
Oasidėjo. ablava ant . uniji- 
Rų to miesto skrybelninkų. 
fc’Današiai atsitiko su pe- 
ftų .kompaniją St. ’ Louis 
Mieste. Buvo ’ kilę dideli 
®bčaį ir tąsymuisi po teis- 
RusA-. Kadangi- tą boikotą 
femė\Amerikos Darbo Fę- 
feracija, tai vos nebuvo į- 
laliniį - Federacijos prezi- 
'ęntaš Gompers,’ vice-prezi- 
litas Mitchell ir seki*, 
mrison.
Su .cukraus boikotu inato- 
. kitaip dedasi.

Amerikos socijalistų va-
■ Debs ir bulševikuojau- 

Foster šiomis dieuo-
į lankėsi Bostone. Dobs 
iinėja po didžiuosius Ą- 
akos .centrus tikslu at

pigti subirėjusią - sociyn 
•ų partiją, o Fošter.vąži- 
a parinkti pinigų geibo- 

bolševikėlius, patekusius 
nsmo rankas, Abu tuo- 
’radikalumokino, žino- 

’Amerikos surėdymą, 
•ke varžymus ląisvės .žu-

■ ■, - spaudos, persėki) * - \
darbininkų ir-iš antro^ 
s abu užgyrė Rusiją.

‘; > pastebėjo, kn?, pripa- 
. ’ v kad Rusijns dabartį ■

• įdžia - padarius eksfe
t girdi ir ėaro ,vaįdžia 

pydavus, ekscesų. ■
V Amerikos sUrčdy- 

- * iėtobuirtai' faktas, 
e; kurte .• stato darbu

ninkams pavyzdžiu Rusi j ą, 
, tai nėra. kvalifikuoti kriti
kuotojai šio surėdymo" ir A- 
merikos valdžios. Netik A- 
merike, bet ir kiekvienoj 
kapitalistinėj valstybėj, yra 
daugiau laisvės ir didesnė 
gerovė,, negu Rusijoj. ’

Tegu Rusijoj daeina val- 
; džios kritikoje tiek,/kiek čia- 
padaro Dobs, Foster ii* jo 
sekėjai prieš šią valdžią, tai 
be jokių ceremonijų atsi
durs “k sticiikc.” Jei A- 
merikos. valdžia su radika
lais, taip elgtūsų. kaip Rusu 
jus valdžia kad Ilgias! su sa
vo koiitr-rovoliucijonleriais, 

‘i-.Debs'ų,. Kosteriu" ir jų 
seki *j ą lavonai jau senai būt 
bosą požemiu t

- ĮYstoris pats ’ savo algiE 
meątą sugriovė, Lšįiąsąko- 
jos apie Amerikos darbmfe 
kij bedas, priėjo prie kolėk- 
tos. ’ Girdi y auĮdiokįte gali-’ 
uiai, /girdi dąbar visi.išgali
te, girdi daigai eina gerai 

pašoko augštyn? ;

»•

r

Nei vienas negali būti kito' 
pavergtas, ar išnaudojamas, 
Alatėrljalė pajėga — turtas 
niekuomet neturi būti auk
ščiau statomas. už žmogaus 
moralę vertybę. Nei viso 
pasaulio turtai nenupirks 
vieno žmogaus -sielos. Ko
operacija tai tokia.. tvarka, 
kuri žmogaus moralę vertę 
visados augšeiau stato už pi- 
.nigą. Visų rūšių<*ko-opera- 
tyvuose, ar tai bus vartoto
jų krautuvė, ai ko-operaty- 
vis ūkis, ar bankas, ar ko
operatyvų fabrikas, ar 
spaustuvė — kiekvienas na
rys gali turėti tik vieną, ly
gu baisa — nežiūrint to, kiek 
kas įnešė į tą biznį pinigų: 
Kiekvienas gali ’ naudoties 
tik savo balsu. Savo, balso 
niekas negali pavesti per 
paštą kitam, nes jo balsas 
yrą jo širdyje ir sąžinėje ir 
nuo jo neatskiriamas. '

3. Msaliomy'bc.

Žmog’us yra atsakomingas 
už kiekvieną Savo mintį, žo
dį ir darbą. Atsakomingas 
prieš Augščiausiąjį ir atsa- 
komingas prieš savo brolius, 
prieš savo tautą, prieš visą 
žmoniją. Senosios tvarkos 
šalininkai, . gramzdydami 
žmoniją į pražūtį, nejaučia 
už tai jokios atsakomybės 
prieš nieką. Jiems -tik rūpi 
savo teisių saugojimas ir 
nuolatinis jų plėtimas. Tik
rosios demokratijos gadynė
je, jos piliečiai turės netik 
teisių, bet ir pareigų;' jie 
■pasiims atsakomybę -už ger
būvį, pasisekimą ir pažan
gą r— savo, .savo krašto ir vi
sos žmonijos.

Kooperacija augina žmo
nėse atsakomybės jausmą. 
Kiekvienas ko-operatyvo na
rys yra auklėjamas taip, kad 
savo asmeninę atsakomybę 
matytų, suprastų ir jaustų, 
kad tokiu būdu Įdekvienas 
savo pareigas eitų • kuosąži- 
ningiattsiai, nuolat turėda
mas prieš akis reikalaVinią 
vienybes ir broliško solida
rumo. ' /... ■? ?

■ /’.. 4., \Darte?? - ■

•Negera ta Eyąika, kuri 
auklėja tranus ir parazitus/ 
Dievo valia yra aiškiai.pa- 
reikšta, kad visi žmones tu- 
lEdirbiiį vieni rauincuimiš, 
kiti Sniegeiiimis. Turi dirb
ti fabriko ęlarbminkiįs, turi 
dirbti ūkininkas ir valdiniu- 
Aas? tuvi j dirbtikunigas, 
advokatas, inžiuieris, . dak
taras, . nicfelininkas —* by 
tik jo’ darbas neštų naudą ir 
■* V* * ’* ' ■ ’ '

L. D. S. suavžiavimasmi- 
nėtų valstijų yra kviečiamas' 
susirinkti gegužės 20 d., 1923 
nl. 1:30 valanda dieną. At
sidarys suvažiavimas kun. 
Šeštoko bažnytinėj salėje, 
568 Brome St., New York, 
N. Y. ’
' Gerbiamos L. D. S. kuo
pos minėtų valstijų, išrin
kite . delegatų kodaugiausia, 
prisiųskite į L. D. S. suva
žiavimą ir priduokite dele
gatams naujų naudingų su
manymų. Minėtas suvažia
vimas turėtų būti svarbesnis 
už kitus pereitus suvažiavi
mus. Yra daug svarbu j da
lykų, senų užsilikusių ant 
apkalbėjimo ir dabar randas 
naujų kuriuos turėsime tin
kamai apkalbėti minėtame 
suvažiavime. Gerbiami de
legatai tilt • nepasiyėlmkitc. 
Meldžiame būkite visi bei 
Visos į laiką..

; Kviečia —• '

PuuIhis j. Kyrius.

NAUJOS KNYGOS
Turto Norma. Uosis/ Kaina,. ,45
Mugą Keliai,-Kriijavienis... . ..25
Algimantas. Di\■'Pietaris 2 

tomu >........ .i^LGG
Lietuvos Įstatymai ?;/.,.$1.50
Palydovas, są žėmiapinis... /
Teisią Vadovas ir Patarėjas ,50
Lietuves Pilių ženklai -00) 4,65
Klaipėdos Albumas .. ,■.50

. Visas šias knygasgalito gąMi ■
’ “DAR BININK AS’'^ : »iofelo. <latl/lęs<, ir

, -.t

‘ . . . / . . •

KAM VERTI VIENUOLIAI ? ■

• u?t
Vienas gaisus Profesmąus užbaigda

mas savo prakalbas, pamokas, Šiais žo
džiais: “Kunigai, vienuoliai — tai niekam 
neverti. Ką-jie gero nuveikė? Moksliš
kus išradimus ir progresą jie neapkenčia 
kaip žydas kiaulienos, jų mokyklos nuskur- 
JgMUtteapoiisiaiansJtaw>Sr-^  ̂
vertes. Jeigu katalikai vailmi prie, nieko ne- 
jiritinka tai stoja į seminariją, mokinasi ant 
kunigų. ” / .

Sykį parėjęs namon iš- universiteto, at
sisėdo pas stalą ir galvojo apie savo didelę 
garbę. .1 Štai kas subarškino f duris, ir jam 
prašant kad eitų vidun,. pasirodė jo jaunas 
studentas, vardu Sepp. “Gerbiamas pro
fesoriau,” jaunikaitis tarė, “man labai di- 
deli‘ debesiai atėjo ant minties kaip aš klau
siausi jūs prakalbų. Ar tamsta negalėtu
mėt juos išvaikyti?”’

“Gerai, . gerai, vaikeli, su visa šir- 
džia.” < •

“Kaip tai,’ klausė studentas, “galėjo 
tos visos knygos išbūt per tuos ilgus viduri
nius. ‘tamsiuosius’- amžius?’ ’ ’ —; '

. “ Vienuoliai jas nurašydavo, tai taip ir 
užsilaikė?” .

“Ką sakot? — vienuoliai jas užlaikė ?” 
“Taip vienuoliai, o labiausiai Benedik

tinai, jas nurašinėjo.”
“Ali! tai vienuoliai tiek darbo padare, 

tiek mokslo užląikė? Jie nė džiova neuž
sikrėtė dirbdami tarp dulkių ? Įstabu! Tik
rai man įstabu!- Tai tuos, visus moksliškus 
veikalus- Limo, Caesarb, Cicerono, Virgi- 
lio, Homero, ir tt. jie mums užlaikė ! Ne
galimas daiktas — tai kontradikcija jūs žo
džiams,- nes sakėt kad vienuoliai niekam ne
verti, neapkenčia mokslo. Palaukit, pro
fesoriau, ar teisybe tos šnektos kad be ku
nigų mes neturėtume Kolumbo nei Vasco dc 
Gamos? Vienuolis, Fra Manio, taip istori
ja tvirtina, nupiešė žemlapį kuris privedė 
Kolumbą (kuris ir buvo karštas katalikas)- 
atrasti Ameriką.” • v

— “Teisybė, bet ir kas kitas-būtų ga» 
.Įėjęs tokį žcmlapį nupiešti.”

— “Be abejonės i kam tie vienuoliai ir 
kunigai vieni ture jo taip protauti ? Klau
sykit, profesoriau. Aš skaičau kad vienas 
popiežius įvedė arabiškus numerius į arit
metiką ir panaikino negraibias Kymionų 
raides?’ v

“Taip, popiežius Sylvestras II įvedė 
jas, bet ir kas lutas būtų galėjęs tą pada
ryti, jei popiežiai nebūtų toki garbgodin- 
gi‘” ' • . - .

“Vėl, istorija sako, kad vienas vienuo
lis išrado teleskopą ir mikroskopą; bet Ši
tas kas-žin ar .teisybė ? Vienuoliai nori pa
sisavinti visus išradimus.”

• “Taip daugumas tiki kad Pranciško
nas, RogerBacon, juos išrado,.» bet Šitas 
vienuolis nepriguli prie'tamsiųjų amžių. ”

— “ Jis mirė mete 1292. Tai kaip tai
ne prie ‘tamsiųjų ■ -Aną dieną ir-gi. akai- ’ 
čiau apie žmogų kuris pirmutinis buvo ką 
kliukino kad sąulė stovi aut vietos;, o žeme 
Apie ją sukasi. Kažin, ar tamsta žinot tą 
žmogų?” * • //■■. • ;

' ‘^Kopernikas, galt”
- “Ne.. Kopernikas nebuvo pirimitinis tą 

inuĖmių Pvieš jį, '.vyskupas Ratisbon, var- 
dąt'fegimmdmfey įimkiim teoriją, apie pfe 
netiuį apsisukimą (revolųMfe”? ' 

/‘(laliĖteisybč?’? . y :
./ -E ^Atięis@.te mam Ifefesoriaui ktulel 

amžius Jfeūm- N vadinasi ‘auksinių amžių fatį ębfeeleĘ l^rmutįiiį dvivatį fe •" 
y - ? ; * darė kiuifes-Pimitim 1-1B45)* -Laba&aktj

“Kodeli — dėlto-kad Leonas /N ’fe profesoriau C’ /. A ?

K

bai mylėjo mokslą, literatūrą, ir buvo dU; 
džiai ųiokšįeivių patronu?/ ’̂ j\(\j \ Ai v

— “$Mp! L^biias\/K, .popiežius, my-V 
įėjo mokslą! tikrai mirabile dietų f Na, tik 
jūs sakėt kad katalikai piiešingi moksliu?7 

? “Man išrodo, ■ vaike, kad tu su ina- n ' 
iiim tik jūokdariauji?’

“Visai ne! Šitie debesiai turi būt iš- 
naikintL Aš norėčiau Šnekėt apie viemiO“

šoviau, ar teisybe kad pirmutinę mokyklą, 
kur* mokslą.dvkai galima įgyti, atidarė Be la 
Baile?”. ' - .

, ™ ^Tąjp, prancūzas De la Šalie. ”
— ̂ Suprantu, tamsta norit sakyt kad ka

talikiškas kunigas De la Šalie tą nuveikė. 
Taip-gi ir pirmutinius prieglaudos namus 
dėl kurčių ir nelij-lių atidarė vienuolis, Fed
ro dePonce, opo j o kunigas L’Epee. ” ■ 1

— “Kad ir teisybė, ” bet užteks, tu pus
galvi!”

c

— “Keužsidegkit taip profesoriau; tai ne 
mano kaltė kad istorija pilna tų ‘juodųjų? 
Toliau, as skaičiau kad vienuolis Guido 
dArezzo išrado paraką; vienuolis iš Bava-_ 
rijos prirodė kad stiklą galima iŠmaliavotj 
'Jėzuitas Seechi didę garbę užsipelnė savo iš
radimu spektroskopiškos analizos ir saules 
ir mėnulio fizikos; Jėzuitas’...”

— “Sustok, nekvailink manęs! Nulai
kyk mane už perkūntraidd!” (lightning- 
rod). *

— “Tiesa, profesoriau, tiesa. Pilniu-’ 
tinj pferkūiitraukį padirbo-ne Franklinas bet - ‘ 
vienuolis Divisch. Tą faktą gali rasti bi ko
kioj geroj encyklopedijoj,”

— “Dėl Dievo, sustok! Tu perdidelis 
žinovas!”

’ ■ *— Ali! šių amžių didžiausias žinovas ■ 
kalbų buvo kardinolas Mezzofanti. jis ga
lėjo Šnekėt! .Jis žinojo tik septynesdešimts' 
aštuones (78) kalbas, iš kurių jis daug sy
kių vaitojo penkesdešimts šešias (56)? ’

— “Užteks žioply! Eik lauk iš čia.” .
— “Bet kurt Diakonas; Flavia Gioja, 

kuris mete 1300 išrado kompasą, galėtų man 
parodyt.” .

— “Kas tau yra ? turbūt tavo smege
nys užsidegė?’ - » '.

— “Jei mano smegenys dega, tai pra
šąli, eikit ir atvežkit mašiną ugniai gesin-. 
•ti, nes ir ta išrasta vienuolių.’ Kapucinai 
buvo pirmutiniai ugnagesiai Paryžiuj, iki 
penkioliktam šimtmečiui.”

— “Jeigu tu tuojaus neišeisi, tu ne- ' 
naudeli, tai išlėksi per langą!”

— .Apie lėkimą ? —Taip. Pirmutinį
orlaivį padare vienuolis Bertliald Gusmač, 
60 metųprięš Montgolli.cri, ir mete 1720 ši-. 
tas vienuolis išlėkė į padanges su savo orlai
viu prieš nusistebėjusius ponus ir dvariš-; 
kius Portugalijos. Kodėl jūs profesoriau 
valyjat savo akinius ? — nes ir tie. išradimai 
tų-juodųjų? Akinius išrado Domininko- 
ims Aleksandras idpina. Ar ’norit laiką su
žinot, kad žiūrit į taikrodį. Kii»gi kad ir 
čaikradi išrado kunigai. Pirmutinį.laikro
dį padare Kassiodorius, (50J), dvasiškas ra- . 
Šytojus, ir jį pagerino popiežius Sylvestras . • 
II, apie kurį pirmiau minėjum. ITrmųfinį 
astronomišką laikrodį padirbo vionuoliiį’ 
loriį^tinis Wallingtdrdas mete 1310. ‘ Da
rni’ aš jau einu/ Jau tamsu ir matytis, ga» 

zinčš lempos uždegtos mieste. O taip, fe 
veik užmiršau? Jėzuitai išrado gažinę švie-' ‘ •
są ir mote■ITSJ^Įą■įvędū į Anglijąs Meto' . 
/Slo Jėzuitas Dųnnn įkūrū pirmutinę gązes 
iompmiiją Prestone, . D&hąy likite/ sveiki. ? 
Ėima Bet atleiskit i iiiafe turit naują dvi.- .
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Koncertas.

Šv. Cecilijos parajijos choras 
rengia labai puikų konertą, kuris 
įvyks geg. 20 d. 7 vai. vakare, šv, 
Petro parapijos svetainėj.

Čia jau metai kaip vargoninin
kauja jaunas, šaunus chorvedis ir 

. .gabus jnugikos. pianistas,’ .Petras 
Bružauskas. Jo troškimas buvo 
ir yra sutraukti į chorą gabiausius 
daininkus-es, kad padarius , vieną 
iš šauniausių chorų Conn. valsti
joj. Nbrs tas dar nėra atsiekta, 
bet pažanga didelė padaryta, Tas 
liįldyja bažnyčioje puikus giedą- 

-I ■ iy . ?,./■V ’ Apie pačius choristus ir galiną 
pastebėti, tai yrą jų didelis pasi
šventimas ir geri norai. Merginos 

. choristės visos Čia augusios, turi 
puikius balsus, keletą yra gabių 
oliseių. . Bet vyrų nė vieno jaunų 
nėra, veik visi vedę. Užtad-gi 

. jiems ir garbę už tokį jų pasišven- 
— timą. ------ —— -----—---- ? -—

Todėl visi į cliord rengiamą 
koncertą, paremkime savo skait
lingu atsilankymu, priduokime 

' dauginus energijos tolešniai. dar
buotis. ■ Koncerte dalyvaus ir p. 
p. Rakauskai iš Neiv Britain, Ct,

Reporteris.

»

tęs praslinko kaip Conn. apskri
čio D. D. S. rengimo komisija ap
reiškė, kad daržas jau paimtas 
Waterbury, Conn. Rodos niekas 
ne negirdėjo ir daugiau nieko ne
sako. Vienok taip negali būt pa
miršta. Turim visi sukrusti. Kiek 
vienas lietuvis darbininkas 'turi 
rengtis. # Tegu pamato visi, kad 
L. D.. S. gerai gyvena.
d— Mano Būgnas.

NEWARK, N. J.

Gegužio 6 d. A. L. R. K. Fed. 
8-tas skyrius, surengę prakalbas - 
Vakaro vedėjas buvo J. Jucius. 
Kalbėjo klebonas kun. J. Kelme
lis, perstatė dabartinę padėtį Lie
tuvos. Antras kalbėtojas buvo 
gerb. kun. J. Petraitis. Jis nuro
dė- kas yra Lietuvos ištikimi dar
buotojai ir kas jos priešai. - Nero
dė reikalingumą stoti į pagelbą 
krikščionims demokratams, nesitik 
iš jiį galima tikėtis skaisčios atei- 
.ties. - Buvo renkamos aukos dėl 
krikščionių demokratų, Aukavo ’

Po $2.00:,J- Daukšys.
Po $1.00: J. žemaitis, P. Matu- 

zas, V. Cibitis, B. Vaškevičienė, 
‘B. Žemaitienė, T. Bludžiuvienė, J. 
Sereika, J. Malakauskas, J, Ju
cius, J. Juknis, J. Raukus, J. Lo- 
vanavieius, K. Krūmciias, P. ĖF 
seika.

•Viso surinkta $25.55.
Antru atveju kalbėjo- kun. 

Petraitis,
A. L. R. K. Fed. 8-to skyr. rašt.

P. Elseika,
144 Walnut Bt, -Neivark, N. J.

Naujiena visiems,

Subatoj, gegužio 19 d. čia įvyks 
lictuviiĮ'v yaiki^ šuHengta ^raąįųga. 
Bus dainų, de^lemacijų, Šokiai, 
žaismės ir tt, Bus džiaugsmo ir 
linksmybių vakaras, Pasakykite 
apie tai savo pažįstamiems ir visi 
ateikite.. Tas vaikas įvyk Fores- 
ters salėj,, kuri randasi netoli 
kampo Eliot ir Oak gatvių. Vi
siems žinoma Vieta, Pradžia pro- 
graiuo T va^ valc ^ Nesivūlinlrite 
ateiti. Paimtas puikus benas.

Rengėjai.

mis. Koro mokytojas R. Adomai-, 
tis išsireiškė, kad ateityje ne tik 
koro reikalais rūpinsis, bęt.ir ki
tokiais pamarginimais ir narių 
lavinimu. Buvo pakęltas klausk 
mąs kas-link base-ball svaidinin- 

’ kų. Pasirodė, kad ir sporto sky
rius gerai darbuojasi ir yra vai
kinų, kurie daug darbuojasi su
tvarkyme stipriai ratelio.

.Galima drąsiai sakyti, kad 25 
kuopa iš visų atžvilgių eina pir
myn. Tą darbą atlieka kuopos 
nariai, * Jeigu randasi-darbščių 
narių, tai ir visi reikalai eina ge
rai. Tai-gi jaunime, organizuo- 
kimes ir eikim į vienybę o trum
poj ateity turėsim, daug gero dėl 
mūs pačių ir visos tautos gero
ves. •

M.V.A.
J ‘V •• •. A’;’ ■ ■ . \l 1WORCESTER, MASS. V

Port Richniond dalyje miesto, 
svetainėje šv. Jurgio parapijos, 

; vakare 12.-tą gegužio įvyko Lietu
vos Šaulių naudai-, prakalbos ir 
krutamieji paveikslai iš sukilimo 

; klaipėdiečių. Po įžangines pra
kalbos pirmininko, gerb. Janeliū- 
no, gražią ir labai indomią pra
kalbą pasakė pats ašulių čia ats
tovas, gerb. Žmuidzinavičius—Že
maitis. k1’ paraginus- kun. Zim- 
bliui, (žinia: pirmiau pats davęs. 
Šauliams auką) žmonės .noriai, 

.nors, jų neperdaug buvo, sumetę 
^Šauliams apie 40- dolerių ir- išpir
ko daug knygučių Žemaičio: “I- 
dėją ir Darbas.” Vienok čia ma- 

; tyt lenkai, o gal ir vokiečiai mel
dės — sugedo aparatas ir per tat 
negalėjom visų paveikslų matyti;’ 
bot tiek to —ir tas mlus. užganė-- 
dilio.

Didžiausia * iškilmingas apvaik- 
ščiojimas visų lietuvių aplinkinių 
•30 d. geg. (May) 1923 Ncw Yorko 

. valstijos sostinėj;
Iškilmė prasidės 11 valandą iš 

ryto su šv. mišiomis ir pamokslu 
lietuvių šv. Jurgio bažnyčioj 375 
Livingston Avė., Albany, N. Y. •su 
paminėjimu visų žuvusių lietuvių 
didžioje karėje ir žuvusią už Lie
tuvą. . Iškilmėje dalyvausvisų 
aplinkinių mįesjų lietuviai: iš 
Hoosick Falls, N. Y., Amstcrdani, 
N. Y., Seenectady, N. Y., Water- 

. vliet, N. Y., Hudson, N. Y., Troy, 
N. Y., Cossakie, N. Y. Po šv. 
Mišių bus pašventinta Lietuvos 
vėliava ir padėta sostapilėje Alba
ny, N., ¥. Parudavime grieš di
džiausi benai ir orkestras laiko 

. Šokią. • Pasilinksminimas, trauk
sis iki 11 vai. vakare; užkandžiai, 
šaltalcošė, gardūs, gorimai bus aut 
vietos. Taipos-gi bus įvairūs tau
tiški žaislai, Draugysčių meldžia
me •atsinešti parodos ženklus i Lie
tuvos? ir Suvienytą Valstijų imi- 

. žas vėliavėlės ir kąs kaip sumanys 
taip savu būrį galės vęstt, ; /’ 

■ . 30 d.cna gegužio yra dienu, ut-
• lankymo kapinių, dirbtuvės tą 

. dieną nedirbs. ., ' '
Džpfąšo. Vietinis klebonas

. ; K. F. šaįkus
ir rengėjų komitetas^ .

, . & Matulaitis, .M. Urbonas,
J. Rikis.

■   ^'T—~ ‘ .. 
HARTFORD, CONN.

- ■ - ■

Ar nė laikas pradėt ruoštis į iŠ? 
važiavimą? Ateina mūsų diena — 
10 birželio, kurios mes tdrimo ne
užmiršti. savai-

Čia lietuviai katalikai senai pa
geidavo turėti sau gražią bažny
čią. Jų noras išsipildė. Toliau 
laikui bėgant mūsų gerb. klebo
nas rūpinosi pakelti Worccsterio 
lietuvių vardą svetimtaučių aky
se, apie kuriuos svetimtaučiai 
visai mažai težinojo. Tai-gi per 
uolų pasidarbavimą mūsų klebo
no lietuviai taip pagarsėjo sve
timtaučių tarpe, kad visas lietu
vių veikimas buvo garsinamas A- 
merikonų laikraščiuose beveik 
kožną dieną. Tai-gi ir šiandiena 
AVoreesterio lietuviai gerai žino
mi svetimtaučių tarpe. Toliaus 
mūsų gerb. klebonas pradėjo rū
pintis, kad Woresterio viešose 
mokyklose būtų mokinama ir lie- 

, tuvių kalbos. Ir tas didelis žygis 
jam gerai pavyko. Reiškia, tuo
jaus vienoje mokykloje buvo mo
kinama vieną "valandą lietuvių 
kalbos: skaityti, rašyti, sykiu 
buvo mokinama Jr Lietuvos isto
rija, kur nemaža dalis lietuvių 
tuo'mi pasinaudojo. ■■ Kurie., nemo
kėjo lietuviškai skaityt arba ra
šyt, tai jau šiandiena gražiai lie
tuviškai rašo. .Nekurie iš jų ir 
korespondentais tapo. . Tose • mo
kyklose lietuvius mokino sekan
tieji, kurie tanię laike buvo aukš
tesnių mokslų kaipo- moksleiviai, 
kaip, tai?Pf. Jakaitis, p-lė J. Leo- 
naitė ir V. Bačys. Čia turiu-pa
žymėti,' jog virŠminėtį mokytojai 
lietuvius mokino su dideliu pasi
šventimu, idant kiekvienas • lietu
vis lankydamas tą mokyklą aptu
rėtų sau naudą. Tai-gi-daugelis 
iš lietuvių ir diplomus gavo. To> 
liaus to neužteko. Mūsų gerb/ 
kluonas rūpinosi, idant- Worces
tei-’io lietuviai įsisteigtų savo mo
kyklą Reiškia,' kad TVoi-ceste
rio lietuviai galėtų savo .vaiku
čius mokyti'lietuviškai ir juos ge
rai išauklėti lietuviškoje dvasio
je. Taigi mūsų gėrb.. klebonas 
kun. J. J. Jakaitis pabaigoje 
1922 metų pradėjo statydinti gra
žią naują šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą. Šį gegužio menesį nau
ja mokykla jau baigiama" murinti 
ir .apie rugpjūčio mėnesį bus už
baigta. Tai-gi tikimės kad šioje 
mokykloje bus daugel jaunikai
čių ir mergaičių išauklėti, gryno
je lietuvišlcai-katalikiškoje. . dva
sioje,. iš kurių bus geri piliečiai. 
Bet da to neužtenka fa* vėl naujas 
darbas.. Da IVorcesterio lietu
viai katalikai neturėjo sau iki šiol 
tinkamos vietos-kur galėtą^vasa- 
ros laikų išvažiuoti ir ramiai pa
kvėpuoti vasaross veikti oru. Tai
gi ir šiuomi dalyku pradėjo rū
pintis mūsų gerb. klebonas. Reiš
kia, pradėjo ieškoti kur suradus 
tinkamiausią vietą delei geguži
nių arba išvažiavimų. Tai-gi nors 
mūsų gerk klebono laikas yra la
bai brangus, nes užimtas naujos 
mokyklos statymu, bet tuorni pa
čiu laiku ii\ išvažiavimui’ vietą su
rado. Vieta yra kitojo pušoje 
■Quinsigmond. • ožeuo, prie pat 
AVliite City, kur Worestėrio lietu- 
Adai galės be varjfo ten nuvažiuo
ti, nes vieta-prie , pat karų lini
jos, kurie einą į Bostoną ir. Lakę 
Shoro. . Vibta begalo graži. Ten 
yra keletas vasarnamių ir labai 
didelis iiamas, iš kurio galima, 
bus-padirbdinti didelę šalę ir vir
yje gyvenamą -namą. . Tnipots-gi 
yra vietos garadžūii pastatyt/' Be
lo ir gražus prieinamas kraštas 
prie ežero arba maudynes. Ežero 
krašte yra grauš geltonas smėlis.

. Katalldškų. Draugysčių Sąryšio 
įvyko, susirinkimas 25-tą bąlan- 

: džio Lietuvių Svetainėj.
Nebuvo skaitlingas susirinki

mas,. bet darbuose gana sėkmin
gai veikiama ir daug'buvo svar
bią nutartimi padaryta dėl CĮeve- 
Iando lietuvių geresnes ateities.'. 

Plačiai buvo aptarta 'platini
mas .spaudos. Priimtas L. D. S. 
<51-mos kuopos įnešimas, kad bū
tą prakalbos reikale Lietuvos sei
mo rinlcimų Krikšč. Dem. reikalų 
ir nutarta greitai rengti prakal
bas ir daug Intą reikalų aptarta. 
Teko man nugirsti, kad Sąryšis 
silpnai veikia dabartiniu laiku. 
Tiek galima pasakyti kiek man y- 
ra permatoma, tai Sąryšio ii’ viT 
ęų katalikiškų draugijų yra ge
ras veikimas ir gera vienybe kas 
ir yra reikalinga. Seniau būda
vo ■ liuolatis tenka .išgirsti draugi
jos' su draugija užgaudinėjimąi, 
bet dabartiniu laiku to visai ne
girdėti, tas yra pagirtina ir tik 
išvien dirbdami ir pamiršdami as
meniškumus daug- gero atsieksi
me.. Katalikiškų Draugijų S’ąry-' 
šio sekantisč-susirinkimas pripuo
la 30-tą gegužio (Deeoration 
Day). Manau nebus patogu* lai
kyti susirinkimas šventėj, atsto
vai malonėsit tėmyti kaip ’ bus 
pranešta sekmadienį, 2.7-tą gogu- 
žio, šv. Jurgio par. bažnyčioj, ka
da įvyks susirinkimas ' ir nepn- 

: miršti atsilankyti, 
’. Lietuvos. Vyčių 254 os kuopos 

buvo dvisavaitinis susirinkimas 
3-eią geg.,-- ketverge vakavo Lie 
Wių Svetaiitej. V . '

Silsi rinkimas- buvo a'ŠĮikiainąĄ 
iš prįe^Mstiijs kad daug . svarljrą 
bėgančių' reikalų randasi.' Svar
biausias tąi yra vajaus narių su
tvarkymas, ilcję-jau artinasi cent
ro pabaiga paskirto, laiko. .Pasi
rodė, luid vajaus: reikalui žengia 
pirmyn visu smarkumu. Koro 
reikalai apkalbėtu plaeiiii. Pasi
rodė, kad kotas Stovi gerai* sluiit-; 
liūgas, nariais ir rengiasi ant 27-' 
tos gegužio mt naujomis daina- Toji vietapurkas . įįmavo

$25,000, bet per pasidarbavimą 
mūsų gerb. Ideb. tapo suderėta 
už $19,000. Rankpinigiai jau su
dėta. Tai-gi lai Worcestęrio lie
tuviai katalikai sukrunta, ir pa
gelbsti sayo klebonui šiame dar
be. Pagelbėti labai yra lengva,- 
nes jau pardavinėjamos akcijos 
ir kiekvienas gali lengvai tas ak
cijas nusipirkti. Akcijos , par
duodama po $10.00. Tolinus pa
brangs, nes kiekvienas gerai su
pranta, kad tokia vieta laikui 
būgant-atneš-didelę-iiaudą.-- čia 
turiu priminti, jog mūsų gerb. 
kleb. kun.’J. J. Jakaitis .jau gra
žią pradžią padarė, nes jis pir
mas dė jo $1,000.00 ir kiti po $100 
mas dėjo'$1,000.00 ir kiti po $100, 
po $200 ir po $300. Tai-gi jau 
pradžia graži ir darbas eina pa
sekmingai ir sudėta apie 7,000 
dolerių. Tai-gi), /gerbiamieji lie
tuviai, - pasiskubinkite, su pirki
mu akcijų, nes koveikiausiai rei
kia tą vietą, nupirkti, idant 30 d. 
•gegužio arba Memorial Day būtų 
galima surengti 'kaipo atidengi
mas Worc esteri o lietuvių parko. 
Čia turiu pažymėti, jog mes šį 
parkąpirkdamipadaTysiniedide- 
Iį žingsnį pirmyn, nes tada ir da
bar iš kalno galiu drąsiai pasaky
ti, jog Vorcesterio lietuviai tu
rės gražiausią .parką, -kur nei vie
na lietuvių kolionija tokio da ne
turi, Tai-gi pasiskubinkite su 
pirkimu akcijų, o darbas bus 
greit užbaigtas. Akcijas galima 
nusipirkti pas gerb. kleboną arba 
ant šėrininluį susirinkimų. Susi
rinkimai būna garsinami iš sa
kyklos. Šiuomi pranešu visuo
menei, jog eia Worcesterio lietu
viams yra didelė ir labai džiugi
nanti naujiena, nes turės savo 
nuosavą vietą pasilinsminimui 
vasaros laike. Nereikės prašyti 
svetimtaučių, kad mums leistų'ge- 
gužines rengti ant jų ūkių. Tai
gi jau gana -svetimuose kampuo
se vargti,- nes turėsime savo nuo
savybę, kur galėsime linksmai 
laiką praleisti ir pakvėpuoti svei
ku orų. Kam-gi nemalonu būtų 
kvėpuoti sveiku oru, ypatingai 
prie vandens. .Vardo to parko da 
neteko sužinoti, tik aš spėju, kad 
bus suteiktas, jam gražus vardas. 
Tai-gi pirkime akcijas, o tada su
žinosime ir parko vardą.'

Reporteris.

ELIZABETH, N. J.

Degučio • Kiksą raportuodamas 
“Keleiviui” apie ’savo peštynes 
su komunistais Bielinio prakalbo* 
se mane apmelavo, sakydamas, 
vyčiu esu ir vyčius kabina be rei
kalo. Vyčiai nesilankę ant tokių 
prakalbų, nes daugumoj čia gi
męs jaunimas tai jiems prakalbos 
.nesvarbu, o kita, ne toki žiopli 
kad eitų, peštis,’su beždžionėmis 
kadir europiškomis. Jie daugiau 
kultūringesni už jus.

LAWRENCE, mass.

Per visą žiemą A, L. R. K. Fed. 
skyriaus susirinkimuose dr-jų at
stovai gvildeno ąpie parapijos iš
važiavimą, kuris įvyks 30 d. geg. 
Kiekvieną dr-ja ir /kuopa turi 
rinkusi komisiją parūpinimiii bū
deles,. kurioje galės savo užmany
tus .daiktus išparduoti,

L. Vytės pačios geriausios pa
rapijos mergaitės ruošia irgi pui
kią būdelę, vaikinai turėtų čėdyt 
savo inkelius (nickles) ir išleisti 
ten kur juos širdis traukią, ar 
ne? f “ 5-------—

Iš praeitos žiemos veikimo Vy
tės uždirbo daugiausia parapijai 
kada pasišventė ir‘Sulošė veikalą 
“Piloto Duktė.” ■> •

Moterų Sąjungos kuopa nors 
neskaitlinga, bet iš surengto va
karėlio paklojo $50.00 naujos 
bažnyčios naudai;

P-nia Teresė Padvaiškienė, 
Maldos Apašt. Dr-jos narė išpar
davė bilietukii virš šimto dolerių 
delei naujos bažnyčios. Ištikrų- 
jų ši moterėlė turėjo tikrą norą 
naujos bažnyčios • įvykimui.- Bū
tų gerai, kad kitos sektų još pa
vyzdį.

Kažin kaip įvyks L. Vyčių aps
kričio suvažiavimas, kuris turėtų 
įvykt geg. 27 d. Vyčių lopšelyje.' 

T. Linksmutė.

taip-gi ir kitas apielinkes daly
vauti sykiu. Gera proga dėl pasi’ 
kalbėjimo tvėrime Apskričio bei 
didėsnio susipažinimo Susivieniji
mo nariams 50-ta kp, nutarę na
riams, kad kiekvienas narys nu- 
.sipirktų įžangos tikietą. Jeigu jis 
negalės eiti, tai galės parduoti ki
tam. '

Sekantis susirinkimas bus ge
gužes 20 d., tuojaus po sumos. Vi
si nariai yra kviečiami atsilanky
ti, nes turėsime daug svarbių da
lykų aptarti. • Reikės ir darbinin
kai rinkti dėl pikniko. ■_

. Glevelando katalikiškos draugi'* 
jos užlaiko našlaičių fondą. Mū
sų atstovu M. Šmigėlskicnė išda
vė raportą ir paprašė aukų. Visi 
mielai sutiko, nors jau buvo di
džiuma išsiskirstę, likusieji suau- 
kavo po $1,00: T, Šalčius, M. šmi- 
^ėls^ęnėį' po 50 c.: J./ Smicas, Z. 

į^bagniunasF A, Spėkas, B Janu- 
Haitis, A, Švedas, J, Berusevičitis, 
po 45e.: J. Bortnikas. Viso su 
smulkiomis $9.03. Bravo! 50 kp, 
neapleidžia beveik nei vieno susi
rinkimo nesušelpę ko-nors. Nepa
miršta nei Lietuvos reikalų ,- '

Rast. F. G—ne.---------- --------------- *------- ,----------

WATERBURY, CONN.

. Pas mus yra veikiama, kad, ne- 
daūgiaus tai nei kiek neinažiaus 
už kitas kolionijas.. : Aš čia nors 
trumpai manau pabrėžti apie mū
sų veikimą- ir rūpestį.

Gegužio 13 d. įvyko nepapras
tasLDS. 5-tos kuopos susirinki
mas, kuriamo apsvarsčius visapu
siškai prisiųstų iš Centro laišką 
vienbalsiai sutikome, kad L. D. 
S. seimas šį metą būtų šaukiamas 
atskirai nuo Federacijos,' tai yra 
rytinėse valstijose — Neivark’e.. 
Laiką mes nenuskyrėme, paliko
me centrui tą autonomiją. Bet 
mes tikrai numanome, kad cent
ras paskirs patogų laiką ir, kad 
seimas šaukiamas rytuose .būtu 
pasekmingešnis negu ‘kartu su 
Federacija — vakaruose;

Toliaus buvo perskaitytas laiš
kas nuo Conn, LDS. Apskr. dėl 
būsiančio išvažiavimo 10 d. bh'že- 
lip,AVaterbury, Conn. Nutarėme 
vienbalsiai prisidėti prie surengi
mo to išvažiavimo. Kadangi mū
sų kolionijoj jis. įvyks, tai jo pa
sisekimas daugiausiai priklauso 
nūo mūšų kuopos narių pasidar- 

; buvimo. Pirmininkas kuopos pa - 
sakė; “Jei jūs mylite iv brangi
nate šią organizaciją ir žinote, 
kad ji jums buvo, yra ir *bus rei
kalinga ir naudinga, tai stokite 
visi į darbą, neleiskite jai žūti.” 
Tuomet visi sutikome - dirbti sii- 
yenytomiš, spėkomis. Išrinkome 
komisiją iš trijų asmentį ir dirbti 
apsiėmė vĮsi. kiek, tik buvo, susi
rinkusių. Manome, kad iš inū: 
sų pusės apsk. išvažiavimu nenu- 
kentės. 4 Prie programo prisidesh 
mo virvės traukimu, tas dalykas 
pavestas išrinktai kaupsi jai i*> 
pintis. '..Baigiant susirinkimą 
pirm, prašė visų, ypatingai komi
sijos, kad nepamirštų savų-aiž* 
duoehį, b.eįt atliktų kotinkamiau- 
siaį h; geriausiai : .

’ new britain, conn.

Čia laisvamaniai susirūpinę ats- 
kaitų reikale. Mat pastaruoju lai
ku lankėsi mūšų kolonijoj viso
kie. lai&vamąnių spykeriai ir rin
ko aukas prisidengdami’ tėvynės 
ir našlaičių globojimu, bet ats
kaitų iš surinktų pinigų nė vie
nas neišduoda.. Kiek tų,pinigų y- 
ra surinkta ir kur jie yra, nie
kas nežino. Laisvamaniai turėtų 
apsižiūrėti, kad jų pinigai nenu
eiti! ant . tėvynės nenaudos. Be
sirūpindami apie * Tautos Fondo 
atskaitas užmiršta savo atskaitas 

■išduoti. Aš jums saldau ir saky- 
: siu, kad jeigu jūs norite- Tautos 
Fondo atskaitų, tai skaitykite lai
kraštį “Darbininką” ir kitus, 
kurie eina ir darbuojasi sykiu su 
tauta, o neskaitykite tų, kurie-y- 

: ra atsiskyrę- nuo tautos, nes juose 
nieko nerasi aprašyta kas tautos 
yra veikiama, nes jie tik rašo ir 

: giria savo siaurą partiją.. Gyveni
mas jau parodė, kad kas neina 
su tauta, tas eina prieš tautą, de
dasi su lenkais, žydais ir rusais, 
kad pražudyti mus, bet jiems tas 
nepavyks, tikri tėvynainiai iško
vojo laisvę, mokės ją ir palaiky
ti.
' L. D. S. vietines kuopos mėne
sinis susirinikinas’ įvyks 20 d. ge
gužės bažnytinėj vetąinęj.

Suivio rijimo L. R. K. Ameriko
je 50 kp; praeitam susirinkime 
nutarę rengti bizniuvą s-pikniką. 
Dalykus aptarė,. bet diena nebu
vo paimta. Dabar viskas sutvar
kyta, dieną pasiskyrė birželio 10. 
Komisija: D. Jackus, K. Masilio- 

: uis,. Pr. Bartnikąs,. darbuojasi vi
somis pastangomis,* kad surengti 
tokį pikniką kokio dar dėvėtam 
de nebuvo. Vieta piknikui 'aut 
AVcst Sidė ..Stato Road. Ant Piib- 
lio Sąuaro reikia imti AVest 23-tli 
cav iki car barn, paskui Stato Rd. 
ir priveš prie vietos. Vieta labai 
puiki. " Kiekvienas atvykęs jau
sis kaip lietuviškam' sodne. ■ Vi
sus be skirtumo kviečiu. ant šio 

' pikniko.. Yru .puiki; salė dėl šo
kių,- • Grieš1 orkestrą.' jNobttsiie 
apvilti.. ^Pradžia po pirmų mišių 
10 valt iŠ ryto. • J ; '/
' 50-ta kp. nutarė užkviesti S.-L.

VienM-lž visų. R. KcA. 8 kį Įr Akrui, Oliię Rį.

MONTREAL, CANADA.

Gegužio d d. surengė šv. Kazi
miero parapijos mokyklos moki
niai įdomų ir milžinišką vakarą 
šv; Kazimiero parapijos svetainė
je, Daug tenka montrealiečiams 
vakarų matyti, bet tokių vakarij 
kaip iš lietuviškų mokyklą labai 
mažai jiems priseina proga pama
tyti, nes mokyklos turi daug dar
bo, o norint vakarą.surengti, rei
kia, daug laiko pašvęsti iš viršlai
kio arba kitaip sakant ekstra.

' ProgTama.w
“Svečiu. pasveikinimas y daina 

— Fullum mokyklos mergaičių, 
“Kas ten?” -—-Teatras iš Fullum 
mokyklos mergaitės, “Vilija” — 
icldamacija-iš Ville’ Emard.^, 
tykios, “Matušū” — teatras ik 
Molson Park mokyklos, “Ark
liai” — deklamacija iš Fullum 
mokyklos berniukų, “Raseinių 
daina” iš Point St. Csarles mo-* *
kyklos, “Tėvynė” — ‘daina 
Fullum mergaičių, mokyklose 
“Lėlių Šokis,” —- iš Fullum mo
kyklos mergaičių,- “Jonas Girlok- 
lis” — deklamacija iš . Molson 
Park mokyklos, “Vilnius” •— de
klamacija is Ville Emard mokyk
los, “Gaidžių Paroda” iš Point 
St. Charles mokyklos, “Malda” 
deklamacija iš Fullum mokyklos 
berniukų, “Noriu Miego” — šo
kis iš Fullum mokyklas mergai
čių, “Tėvas ir Vaikas” — dekla
macija iš Molson Park mokyklos, 
“Rūtų- Vainikas” — deklamaciją 
iŠ Ville Eniard mokyklos,. “Oi 
močiute motinėle” — daina iš. 
Fullum mokyklos berniukų, “Mo
kykla” — teatras iš Point St. 
Charles, “Girių Paukšteliai” ■— 

. daina iš Fullum mokyklos mer
gaičių, “Dievo Buvimas” — de
klamacija. iš Fullum mokyklos 
berniukų, “Mano Gimtinė”—de
klamaciją iš Ville Emard mokyk
los, “Dievas ir naktis” — iš 
Fullum mokyklos berniukų, “Pa
vasario šokis” — iš Fullum mo
kyklos mergaičių. Taip-gi daly* 
vavo šv. Kazimiero choras ir iš
pildė keletą dainų. Ir viskas už
sibaigė su Lietuva tėvyne mūsų.

Publikos •atsilankę. į vakarą 
daug, bet vlš-gi buvo vilties, kad 
dauginus bus jos, Vakaras pub
likai atrodė labai įspūdingai, nes 
susirinkusioji su atsidėjimu klau
sės kaip jų. jauni vaikučiai ir mer
gaites vaidina ant scenos. • Publi
ka pilnai buvo patenkinta iš lie
tuviškų klesų auklėtinių, nes tas 
paliudyta aplodismentais.

Tiems tęyamš • yra . didelis 
džiaugsmas, . kad. jų vaikučiui y- 
,ra auklėjamilietuviškoje dvasio
je,, kad jie supranta kas yra tau
tiškumas. Tadgi garbė jums už 
stiprią Hetūyystę. • . L

J. J. Augštūolėiis.

lais, 100 dol. ir nori 
kokiam nors tikini, 
von, tai dar turi 3—h 
.sunkiai dirbti, kad ap«į 
jus kelionę tų pinigų ] 
von. O tuo tarpu nSra 
reikalo naudotis ir ta 
mokėti už patamavii

Kelius jau kartus J 
Siau pinigus Lietuvą 
šiandie turiu atsakymu* 
čielybeje gavo. Taigi 
šiai skelbiu šį nurodyi

Štai kaip aš asiunČiųk 
Cleveland, O. £ 

ing & Trust Co. 734 1 
Avė. išpirkau, taip v 
mų, Ketv York 
tos ypatos vardo, k 
siunčiau, i Kiek piuxg 
kejaupfent tiek išdavei 
tųnei vieno cento nb 
kuodanli. Tų clr. 
draustu laišku, pagii 
Lietuvon ir pažymėti 
clrAfto ypata — Šiauli 
'Ūkio Banke, 
Kaip- man? praneša 
Bankas.nieko neatrok? 
išmoka doleriais, arba 
kaip kas nori. Gal^k; 
sistebes — iš kur-gi tol 
tui patarnavimas. M; 
čiam buvo neaišku, 
4 f Statė Banking & Tri 
užklausiau. Ir Štai Įsų 
pasako; t( Išduodami | draĮft 
mes gauname pinigui 
kol tas mūsų draftas 
— praslinks 5—Gsavaitf^-*? 
per tų laikų mes naudo; 
pinigais nemokėdami 
šimčių, to mums ir 
ka.” “ ,

A^hrMatote . koks—tai
S 1S mnniŽIrHa TYneio’nnpf"moniškas pasiganedinimaB/ 

Pirm neg viešai paskelbi 
šias žinias, aš teiravausi 
ar visi Clevelando bankai 
užsikrėtė tokiu džentėlHMH 

♦ t

hiškumu. Atsilankiaii-čL 
juose įžymesniuose bann 
se. Dviejuose bankuose k 
tiko išduoti New York di 
tų — be jokio užmokesnio - 
vienok trečiame .banke sĮ 
įioję,. kad aš tų draftų neg 
pasnjsti Lietuvon — pa 
te mane į Foreign ExchaB 
kiekvienas bankas turi 
skyrių — o tenai apsi 
'■pasiųsti pinigus, bet , 
kalavo užmokėti už pepilj 
timą iki 100 dol vienų d ” 
Kadangi, kaip matote, 
visi bankai išduodu W 
York draftus — taigiįgti 
ir garbingų darbų atliktų 
patos, jeigu kituose miest 
se surhktų žinias ir nure 
tų lietuviams kuriame t 
ke, be kliūčių, galima gf 
taip vadinamų, Kew I 
draftų, kuriuos visose L 
.šaulio dalyse galima isn 
nyti. Menka, regis žiu 
bot jeigu visi pasinaudotu 
tada šimtai tūkstančių (• 
atliktų lietuvių kišenėse.

DrašvČiau kitų laikraŠ 
atspausdinti šias žinias?

SVARBU
ĮJž tapiĮitiilinvimį •.’pąr? 

pilusi Lietuvon 
Mekurhs.įstaigos mta 
Hitošimčhj, t yį joigti žftuL 
gusL sūtaupaį lvaitais Bėga?
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D A R B I N I K K A' S

todėl mušiu išnaikinimas v- <* a.
ra dalykas su kuriuom visa

OLIAVO RINKI
MAIS.

tono lietimai^ atsilmi- 
i “Darbfrunkan” jau

dėli pradėjo klausinėti 
tėra žinios ,iš Kauno apie 

us Seiman. . Tečiau. 
ava, tai ne Amerika, 
ant rytojaus, po. rinki- 

• nitą aišku, kas laimėjo, 
voj vargu turi mašinas 
ms skaityti. Reto ten 
ną sistema pampsiie, 
Amerike. Todėl išeina 
j. dieną, kol bendra 
lis balsavimo paaiškr

i ..I 44,. y

' ' V ATITAISYMAS.
\l'

'ereitą subatą “Parbi- 
<o” skelbime “Vonias 
dejas” Įvyko klaida, 
įkyta,' kad “Velnias IŠ- 
ias” yiia drama, turi 
perą. 'cU

3
's.

*

4

APIE ORĄl •" ** ' -

pavasario oras verčia 
nai daug apie save 

Ii. Pavasario oras at-
> .^bai palengva. Trupu- 
ntsiįus vėl gerokai atves-

i&’A. KATALIKŲ ATIDAI.

Balandžio 22 d., tuoj po A. L. 
}K. Fed., skyrių suvažiavimo į- 

ko susirinkimas komisijas, kuri 
)š šių metų išvažiavimą . 19 d. 
jpjūčio, Lavre.nee’o “Palango- 

f>. Komisijos nariai sekanti: J. 
neckis, So. Boston, M. Gabys, 

gv JaskeleviČius iš Laivrence, V. 
- ^dirka iš'NorivOod^L. Kaman=.

felis, P. Virmauskis, iš Montelloį 
B n. Jakutis, J. Červokas iš Cam-

idge ir J. A. Kriviūtė.
■Į^iršmineta komisija išsirinko 

.ą' iš' sekančių: pirm. Ben. 
utis, rast. J. A. Kriviutė, ka- 

lAfius J. Glineekis. •
įtarė pakviesti kalbėtojus: 

kun. Urbanavičių, A/'L. R.
JFed. Centro pirm., tėvą švagž- 
buvusj pirm, tėvą Virmauskį ir 

‘Jurą
utare kviesti -dailės mylėtojus 

inkus.
Apgarsinimus apsiėmė parūpin- 
£ Glineekis. ' •
Bpahdos komiaijon pateko: J. 
ecaisir J. A. Krivifttė. 
iwlenee’o skyrius apsiėmė-su- 
fĖkimJ. darbą.
^Susirinkime dalyvavo tėvas Vir- 
ąuskis, kuris užbaigoje, atkąlbe- 

malpą per pirm. Ben. Jakuti*
J. A. Kriviutė, Rast.

NAUJIENA
’parbimnkas” tik ką ga- 
lš Lietuvos naujai išleis- 
senai laukiamo, ŠvėntraŠ- 
Naujojo Įstatymo. • Yra 

.aluose didelė knyga, 
slapių turi 620. Nedaug 
urime.. Pasiskubinkite

■ ■ sisakyti. Užsakymas* bus 
dldytas dienoje, kurioj 
^užsakymas gautas. Kai- 
tik $1.50.
Siuskite adresu: ’ 
“DARBININKAS”

> West Broachvay,
South Boston, Mass.

Tą remia autorius ci
tuodamas trylika vietą iš E- 
vangelijos, astuonias dešinas 
penkįas vietas iš šv. Rašto ir 
Bažnyčios Tėvų pareiškimų. 
Autorius gailį-gale prieina,''apielinkė turi tartis.. Musės 

“1 I • » • ,w. * A •

bandome išnaikinti muses,
bet dėl.kitų neatydumokais . ( •♦!♦
tais gyvastis pavojuje. Ir V ĮP% JĮ . 1 *■» V

705 Kata Btt MonteUo, Eta, 

(Kampai Broad SiJ 

Broekto* UI2-W.

DR. 1. J. GORMKH
X«ūMAUSKAS);

BjAlTIIfAI

t

t

r

Didele i

PAINTO DIENA!
.. .. i * --------------------- Y

SOUTH BOSTON HMABE COMPANY $
- Kaipo South Bostone Agentas *

Monarch 100 pr. Grynam Paintui^
Alės nuoširdžiai pageidaujame supažindinti ^geriĮS 

♦♦♦ South Bostono žmones .apie nepaprastą- naudingu- 

|S^ 

y- lies esą

Monarch Paintą,

Pure Lead ir

Y 
T 
T
Y 
T t
Y

Y
Y
Y 
t
Y ♦X*

»e.A

-------trr

Manau bus neprošalį gied- 
rininkams susipažinti su vei
kalu — “Turto Norma” — 
geriau sakant, šiuodieniniu 
giedros spinduliu. ' Giedri 
spinduliai išsklaido natūra
lius tamsumus ir pralinks
mina nuliūdusius veidus 
“Turto Norma” triuškina, 
kapitalizmo ii* materializmo 
slibiną; liuosuoja varguolį 
žmogelį iŠ to siaubūno nasrų 
ir rengia jį maloniau, gra; 
žiair ir, tinaman gyveni- 
man. '

“ Turto Norma1 ’ yra para
šyta gilaus’ mintytojo ir ga- 
b^ų^ plunksnos /Valdytojų, 
apie kur} komeutiioti-'nėra 
reikalo, nes jis mums vi
siems yra žinanias Uosis.

įžangos vietoj .į “Turto 
Normą”, yra įdėta dvasinė 
darbo žmonių rezoliucija, 
kuri paliečia kiekvieno žnio- 
^gmjs-šfrdrTr-^ 
veninio aktus—rodos trauk
te'traukia iš surūkusio,; kar
taus ir vargingo gyvenimo 
urvo, ir veda prie linksmios, 
ramios' giedrai šviečiančios 
saulutės. .

“T. N.” autorius nurodo- 
savo veikale kapitalizmo si
stemą ir j o_ morales pasek
mes;. išdėsto kodėl krikščio
nija negalėjo pažaboti ir pa
statyti turto valdymo ant 
teisingų pamatų; aiškina 
■kaip kapitalistinė sistema 
sugyvulina žmones — pada
ro turto globėjus savo ver
gais ir atitraukia juos nuo 
.krilyščiomškos^neilės,- gai
lestingumo ir □iroTiškūmo, 
Tuomi užkrečia kapitalistus 
godumo, morabnizmo ir e- 
goizmo dvasia, kuri sukuria 
karus;, pralieja nekaltą žmo
nių kraują ir grūda viską 
prieškrikščioniškan materia
lizmo katilan. •

Toliau autorius stato klau
simą,. kur pasaulis eiųa: 
Pirmyn ar Afyal. Čia jis 
gvildena morali ir materiali 
stovį; nurodo kad pastara- 
sai smaugia pirmąjį, naiki
na dorą, idealizmą ir pasi
šventimo norą, o stato vy
riausiu motyvu -gyveninio 
biznį ir greitą praturtėjimą, 
kuris pagimdo sociales netei
sybes, padaro gyvenimą ap
verktinu ir nepanešamu..

Autorius sako; kad skriau
dų prašalinimiii siūlosi ka
pitalistas: ir sakosi tik rei
ki:} pavesti viską į jų rankas 
o ateitis būsianti kogeriau- 
sia: visų kūnai būsią sveiki 
ir patenkinti ir pilvai sotūs..

Socialistai taip-gi, pasivo
gę nuo krikščionių, lygybes 
ir brolybės obalsius, peršasi 
išvaduoti žmones —- pastaty
ti jiems žemišką rojų, bet už
mirštą ' / Rusi jos varguolių 
ašaras, kraują ir arti du mi- 
lionu žmonių* gyvybių.

Krikščionis nieko naujo 
ueproponuoja, tik rižtasi 
kūnmti du pamatiniu princi
pu Dievo žmonijai apreikš
tų: tai teisinejumas ir meile. 
Aiškindamas autorius šiltos 
dėsnius prierną prie tikros 
reformos,, atsistoja tąrpe 
dviejų, radikaliai priešingų 
srovių’: kapitąl’įzmo, kūlis y- 
ra ąutoktatiškps dvasios ir 
sorializmo,, v . kottttmistinės 
dvasios. .’’ Šičia autorius 
briatij asi sti. abiem * priešais 
ir išrodo, kad kaip, vienas 
taip ir kįtąs yra kenJ<simii- 
gas žmonijos gyvenimui' ir

kad tą principą ivykdinimui 
reikia “Turto Normos” 
(National Maximum) — ap- 
ribavimo turto.

Ši dėsnį autorius plačiai 
išaiškina/ nurodo kaip prie 
jo prieiti, įgyvendinti ir ko
kia nauda, iš to bus civiliza
cijai. • ‘

Čia pabrėžiau tiktai min
tį “Turto NoKiiios.”' Veika
lo detališkumui, kalbos tur
tingumui, gražumui ir tai- 
sykiiškiunui mažoj “Gied
roji n eiinu\ vi etos.

Šį veikalą kiekvienas gied- 
rininkas turėtą įsigyti ir gi- 
liar išstudijuoti, nes tai mū
są įrankis.

Kama 4.5c. <■

ir išplatina > kitą ligą — 
diarrhea arba viduriavimą. 
Viduriavimas yra vaikų -li
ga', bet ir augusiems limpan
ti. 1920 m. Suv. Valstijo
se 38,514 kuęlikiai. nesulaukę 
dviejų metų mirė lino vidu
riavimo; • ■
d ■Juliumi ui iii r i ■■ 1-11,1.1; i>i.wiį i   
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Dažas.
’ “Turto Korma” galima

Naujai gautos iš LIETUVOS mal- 
daknyges yra šiokios: 

fczas Aukso Altorius, audi- 
ino'kpdarM ........ 4 pi.^l.p0

Mažas! Ai^kso Altorius, skū- J 
ros apdaru ...............$1.50 

Aniolas Sargas, skuros ap
daru , . • • * e t *• i r . . . . f. • • , .1,1-1,5 0 

Aniolas Sargas, audimo ap
daru .. r . . . . . '• . •' .■ .. i .

Gilus Atsidūsėjimas, audimo 
apdarais, maža ..........

gauti : “Darlųninkas,” JŪGj Visuomet su Dievu, audimo 
BToadway, š- Boston, Mass.

(“Giedra”) .

65

,60

mą šio painto

Sgtyitc
Mes esame susiimu su prityrusiū dirbtuvės atstovu 

kad jis būtą mūsą- krautuvėje ii1 parodytą,

CORMOTF.
Grindims ,7 . . ®-
Geriausias

T

Tat So. Be»t<m 2488 ||

B J. C, LANDŽIUS
MHTŪVIS GYDYTOJAS IH 

CHIRURGAS.
Gydą efalūK ir chroniškas ligai 
vyrų, motetų fr vaikų, Efgramf* 
nuoja kraujų,spjaudalui, šlapumu 
Ir tt. savo laboratorijoj. .‘Suteikia 
patarimui laiškai! kitur gyvenan
tiems. Adresai! /

Č06 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MA8B.

, (KanipflH G" St, Ir Brqadway) 
VALANDOS; 9-11, 2-4, 7—9
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Purė Zihc Automobiliu Grindžių ditbinimas- - • - • I
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French Polish

dėl

;it

■ Tel. So. Bneton S2t Į 
UOKtOVIS dantistai . I 

SRr M. V, GASPER 
(KASPARAVIČIUS)' |

Laikinai perkSIS ofisų po Nct, 1 
425 BkOAnįrA¥, So. Bostow, KLm. | 

:—  ^fiso-Vątan^oifį—  — a 
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir mro 1:10 Į

Iki 0 ir nuo 6180 iki 9 v. vak. | 
Ofisai uždarytas subutoi vakarall | 

ir nedaliomis. ■

£■=■

r
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apdarais, maža .......... ...60 
Norėdami jas gauti kreipldtės pas

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

•' ». •-

—Tiros Išdirbystes. Pianų ir Rakandų 

ATŠIKEŠKITE .TUSŲ PAISTO UŽDAVINIUS 
' M ES JUOS SUTVARKYSIME.

!
B Labai smagus pirkiniams maišelis ir pusę paintes
1 puodelis Juoda Screęn Enamelio. • 

ATMINK TĄ DIENĄ! ATMINK LAIKĄ! 

SO. BUSTOM HARDWARE C0.
.1. KLIMAS n-P. BOLYS, Savininkai-.

317 BR0ADWAY

i
i

MUSĖS LIGŲ SKLEIDĖJOS
S avo papratimuose musės . 

yra biauriausi insektai su 
kiniais žmogus susiduria. 
Ne tik gimdo purvus bet per 
visas savo dienas juosė gyve
na, apleidžia juos tik lanky
ti žnionią namus, subjaurin
ti ją valgį ir nešioti ligas. 

’ Namines • musės .tvirtos 
maitintojos, bet maitinimo 
procesą negreita. .Jos ■ kni
binėja valgio pavirsi nešda
mos su. savim, ypatingai ant 
plunksną kojos dalią, už
krečiamų ligi} organizmus, 
parazitų kiaušinius, ir kitus 
organiškus purvus. Kuomet 
musės lanko tavo stalą jos 
paliAa kiek nors purvų 
;ant\naisto. Kuomet mais
tas taip apbiaurintas ir • da^ 
siekia pilvą, esame užkrės
ti, ii* viena iš daugelio pavo- 
jingų ligą gali užpulti.

Namines musės nelabai to
li keliauna. Retai keliauna 
daugiaiis kai pusę mailės nuo 
veisimo vietos, ir beveik vi
suomet pasilieka apie du ar
ba tris šimtus jardų nuo pa
ėjimo vietos. Jeigu musės 
atsiranda kur nors, yra. aiš
ku, jog* išsiplėtojo- pačioj 
išsiplėtojo pačių apielinltėj. 

• Laike Jspaniškos-Ainėri- 
koniškos karės Amerikos 
žmonių atyda dramatiškai 
buvo kreipta į muses lmip 
nešioto jos karštligės. Šim
tai kareivių mirė nuo tos li
gos per nukreipimą užkrėti
mą. Aplinkybės, kurios vieš
patavo per ispaniškos-ame- 
i'ikoniškos karės laiką, net 
ir šiandien egzistuoja tūks
tančiuose Amerikos apieliii- 
kėse.

( Muses, kurios prieina prie 
šalinių triobų ir prie stalą, 
gali apibiaurinG bile kokį 
maistą. Pienas beveik giei- 
Waųsia užkrėstas? ’ ii' dauge
lis karštliges epidemijų ir 
rnirčią paėjo nuo pieiūnyčių. 
kurios neturėjo tinkamus 
parankumus išnaildnti at
matas.

~ Maistas, nupirktas krautu
vėse jeigu nevirtas valgytas 
tiesiog vės prie ligos,,. Val
gis iv-gi gali būti apibiauriik 
tas po vijimu. Kaipo pavie
niai, nepaisant kokius alsai?- 
gurnus, imsime, visuomet ga
lūne būti, karštlige užkrėsti. 

’ ICaci nors patys atsargiai

?

'

ĮGŪŽĖS MĖNUO
teina Gegužės menuo, 
katalikai nepaprastu m 

mlią savo širdis prie 
tgiškos savo Motynos.. 
Darbininkas” tūri išlei- 
labai gražią Gegužes me- 
o pamaldoms knygutę 

■, - d kurie norite.,: tai gali* 
gauti.už 65c. .. V”. '

’eipkitės pas: • 
. DARBININKAS” ;

Ni Brpadvray,
- k . .. Še* Boston, Mass* xmeSingaB Kristaiis moks-

V —
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*
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JONO TARVIDO DRAMOS
- f b,..i ■

“ Akloji Mergele arba. Liurdos 
Stebuklas, drama 4 aktų. 
“Fabijola,” drama 5 aktų., 
“Germaną,” drama 2 aktų.

' Šios dramos yra religiško turi
nio. Perstatyti visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų* užbaigi
mo vakarams. Kainos, už visas 
tris 45c. Atskirai noparsiduoda 
Užsakymus siųskite;

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

GERBIAMIEMS _

Tik ką išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai., Labai parankus 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol.

“DARBININKAS”
366 Broadivay,

So. Boston/Mašs.

.___ ___ . - ___~ 9- ,

Šiuorni pranešu- gerbia
mai Cambridge ’io ir apie- 
linkes. lietimams, kad per 
mane, galite pasiusti pinigu 
—litą savo giminėms Lietu
voje. Parduodu perlaidas— 
(draftus) Lietuvos pinigų 
—litų. . ’

Ateiikte pas mane ir gau
site teisingiausią patarnavi- 
ma.v

Jū$ą —

VACLAVAS SEREIKA
187 Webster Avenue,

Cambridge, Mass. 
Atdara nuo 8 v. ryt\ ild 10 v. vak.

REIKALINGAS -
. VARGONININKAS 

į šv. Juozapa pat. Malmuoy City. Pa. 
Apie• sųlygtm fcręlpkltės'j KUN?. ėfiS* 
NĄ, O1Ą AV.Muk  ti no y xkve., A labam >y 
<W> I’a. (10)

PARSIDUODA NAMAS
aPAUSIPVODA septynių CamlUlų na

mas labai geroje vietoje 70 Intervale 
St.,. Mentolio, Mass. Pardavimo prie
žastis ta, jog suvtniukas, gyvendamas 
ant tarmūs, negali atsakančiai prižiū
rėti namo, nes jam perdaug darbo. 
Namas neša gerų raudį,mes kambariai 
vtsada buiia užimti. Norintieji plutos-, 
ųlų žinių kreipkitės laišku arba yna- 
tiškal Šiuo antrašui ĄNT STONKUS; 
P, (V Bok «2, BropkylUe, Mass.- Tol. 
3281—W, .Brocktou., . (3D

. iABSIDUOUy trokas Ford pusės 
tonageriuųšlam-jmddjlmot ■ lųbiii pa- 
rtuiktts prie imA'fnės ir grosernys. 
rniikus prie, bufemiėsr iv grosernes. 
Kiliau. $125.(10. ' Kalima matyti kožtui 
vakarį nennkščitnv failfr 4 P..M.

ALBNANDER P, BEKNOT,
Athėns .St„ So, .Boston, Mass, 

.. ■- ..-f' (17)

Rk’iffl

16 Metų South Bostono

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
B99a W. BHOADWA¥

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vafc

*1 /

Tel. So. Boston. 270

j J.MAC»ONELL,M.D.

X r
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Tel. Main 2483"

GEORGE II. SHIEIDS
ADVOKATAS. 

811-812 Old South Building
■ 294JVVashington Street , 

.BOSTON, MASS. 
Valandos : 9 A. ,M. iki“ 5:30 P. M.

’ Gyvenimo vieta
10 WlNTHR0P StBEET,’ ĖAST BOSTJON 

Tel. East Boston 152—j.

“TURTO NORMA”
Knygutė yra didelio for

mato (5x10) 68 pusi., popiė- 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai 
Agentams nuleidžiama 40%

Reikalaukite pas: 
“DABBlNINKAS” 

366 B’way, Boston 27, Mass

| Galima sutikalbėti ir Heitivii&ai,.
I Omso Valakuos :
| Rytais iki 0 vaL Po pietų nw I—i. 
a Vakarais nuo 6 iki O.
g 511 Broadjvay, So. Bestos.

■*» vs,

& 
X 
X 
K 
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‘Susivienijimas Lietuvių 
s..R. K. Amerikoje f

yra’GYVAM DŽIAUGSMAS!. SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĘ! •

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie.šios organi- 
cijos nepriklausai, .nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji: , .

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.0.0, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000,00, $3,000.00.

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po :
$3.50, $7.00, $10.00, $1400, $21.00. .

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitini laik

raštį „Garsą”, . - ■ .•
5i Skleidžia apšvietą, leidžia gerus tašius ir dalina na

riams veltui. .
6. Platina tikėjimą, dorą* rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. . •
7, Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų

metų amžiaus. . ■■ ’
Įstojimas į S. L. R, K. Ai pigus, mėnesinė mokestis lengva.. Kuo

pos yra "visose didesnėse lietuvių, koiionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba • Cen
tro RaStinę: . .

S. L. B. K. AMERIKOJE
S Ž22 So. 9th str., Brooklyn, R*. X

Be įos tiics negalime' Ū&tangtis 
gyvenimu iv engti imsisel&ntiasę. 
Kada .mes sergame,• tai musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras ir sunuiruĮš daktaras, kuris 
žino, kokiais keliais sugrųžiaii 
mums sveikatą, - J ;
AS gydau naujas taipgi ir -užsl- ■ 
genėjusias ligas per’daug metų I 

tasai manų ilgus praktikavt- 
mus išmokina mano pagydyti U- H 
gas ir sugr^nti. mano pacientams. B 
gera sveikatų lubaHviunpu laiku, 
longvlausials budais ir piguiis,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT, , |
Manb'ofisus turi visus jtaisymušį kokių tilt gydymui reikalinga., tai- 1 
gi nėpaisiuit kaip šunid. liga h* kaip. Ilgui sei’gt. Ir kaip diuig sykių bu
vai nepasisekime atgavime sveikatos. Aš pasirengęs 'parodyti Jums, 
kų aš galiu piulm/ytl, jeigu Jus man pavesite save*gydyti.. AŠ gydau 

Išimtus kitų Algų iv gailu Jus pastatyti ūnt naujo '111110, kuris Jūs ves-1 
iptlo Išgijimo—sveikatos, kokios-esate vertas; ' ; -J

Kūmo Gydymo luinos: takai žemos tr heng^vk.
■ ■ - 4# Kcimu Mtiketnii) Iii Balariyįus; . 1

DR. MORONEY
220 TREMONT STREET/ . BOSTON, MASS.

_ Priešais Majestlc Teatrų. y .
Ofiso; 0 ryt. iki 8 vkk. kasdien—Nedėlloms lu fyt iki i vi po piet

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

DID. LIET, KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTONj MASS. .- -

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mereer St., So. Boston, Mass,. . 

VICE-PIRM. -r- Antanas Pastolis,
146 Bowėn St., So. Boston, Mass* 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E." 7-th St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juoz. VInkevICius,
160 W, 6-th St., So. Boston, Mass, 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas, -
307 E. 9-th St, So. Boston, Ma»B« 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
. 115 Granite St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmų nedsi- 
dlenl kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashington St., Boston, Mass., 6-tų v,. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr* 
los prirašyti,

t
J-'

ę

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
. HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.A

BIzb. Mlelniklenė, pirmininkė,
' 44 Cedar S t, Hartford, Conn.

O. Latjickieįiė, vleopirmininkS,
90 Sheldon Streetj Hartford, Conn.

P. Labiekienč, Iždininke,
44 Madison St, Hartford, Conn, 

Marijona Kiitkauskaitč.fin, raštininke,
16 Atliintic St, Hartford, Conn. . 

R, Pundzienė, prot raštininkė,.
•19- V’alcott St, Hartford, Conn, 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
intrų nedeldlenj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje. :

ŠV. KAZIMIERO R. K, DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

PIRMININKAS — VI. Paulauskai,
90 B Street, So. Boston, Maifc 

VICE-PIRM. —‘ ;T. Jnrušft,
440 E, 6-th St., So. Boston,. Maui, 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Columbla Rd„ S. Boston, Mass, 

FĮN. RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mas*. 

(žDINiNKAS —L..švagŽdis,
Iii Bovven St., So, Boston, Mass. 

TVARKDARIS — P.. Laučka, " “
893 E. Flfth St., So. Boston, Mus*. 

DRAUGIJOS .aprašas reikale
366 Broadwuy, So. Boston.Mosi. 

•Draugija savo susirinkimus laiko 2-rų 
ušdėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mų vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 N. 
Seventh St„ Be, Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

-■ ADRESAI.

PIRMININKAS —’J. L. PetraŪskMh.
252 ’Gold .SU So. Boston, . Mus& 

VlCE*PHtM, —■ Kazys. Ambrozasį .
402 E, 7»tii St., Są* Bestom Mass. 

PROT-yRAST. Julius/Savickas,
Ui Boiven S t., So. Boston, Mnsš* 

ElNw RA^ININkAS — J., švftgidyA 
in: M 5-th St, So. Boston;

KASIEMS — A* Nandžiuimši; : -
835 E. BromWuy; S. Bogtoū, Mom 

MARŠALKA J, Zuikis, / ..
7 lVįnfield St, So. Boston, Mass.- 

Draugijajallto susiūttBmoi kas ūe&f 
nėdėhUėnl.kiekvieno mėnesio, 2-rų vai. 
po pietų 8L Petro parapijoa salėj. 492 
H. Seventb St, South. Boston, Mana, :J*!
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